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Februari 2019, nummer 40

‘T KEUJE
Een buukske waor alles ien stee’ over carnaval ien Angeren. Uutgegeve’ dûr A.K.G. de Narrenpoel.
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Pronkzitting 2019 
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Beste mensen uit ’t Keujesgat  
en omstreken,

Bijna had voor jullie een ‘buukske’ gelegen 
met allemaal zwarte balken en wazige 
foto’s. Afgelopen jaar zijn we allemaal 

verrast met de zeer uitgebreide privacy wetgeving. 
Een wetgeving bedoeld om de grote (internet) orga-
nisaties beperkingen op te leggen, maar met 
eveneens grote gevolgen voor lokale verenigingen. 
Zo groot, dat zelfs gedacht werd dat het gebrui-
ken van beeldmateriaal praktisch onmogelijk zou 
worden. Niets bleek minder waar, met jullie toe-
stemming is het mogelijk gebleken om er toch een 
herkenbaar geheel van te maken. Wij hebben op 
onze site van niemand de vraag gekregen om foto’s 
te verwijderen. Ook bij navraag op onze feest-  
avonden is telkens de toestemming verkregen om 
foto’s te maken.

Gelukkig maar, anders zouden wij jullie niet meer 
kunnen laten zien wat het carnaval in ’t Keujesgat 
allemaal inhoudt. Geniet dus als vanouds van het 
beeldmateriaal waarvoor wij Henk zeer dankbaar 
zijn.

Het belooft dit jaar weer 
een mooi carnavalsseizoen 
te worden. Onze start was 
al in november en inmid-
dels kijken we terug op een 
geslaagde pronkzitting. 
Wat kunnen jullie nog in ’t 
Keujesgat verwachten?
We trappen de dolle dagen 
af met de sleuteloverdracht 
in het dorpshuis. De vroege 
vogels die het leuk vinden 
om een stuk met ons mee te lopen, zijn om 09:30 
uur al welkom bij De Letste Stuyver. 

Verder kijk ik weer uit naar de optocht, maar ook 
naar de zaterdagavond in De Letste Stuyver bij 
Gerben en Daniëlle. Zij hebben het ook aangedurfd 
om de carnavalsmaandag in ’t Keujesgat weer 
nieuw leven in te blazen. Ik hoop van ganser  
harte dat we deze middag, onder het genot van 
een drankje, er met z’n allen een mooi feest van 
weten te maken. Onze vrienden uit Gendt, aan wie 
wij hebben moeten meedelen dat wij dit jaar niet in 
Gendt zullen zijn, komen in ieder geval ‘even langs’. 
Het volledige programma vinden jullie verderop in ‘t 
Keuje en op onze website.

Ik wens jullie allemaal veel leesplezier en een 
geweldige carnaval en begroet jullie graag op één 
van onze feestavonden, bij de sleuteloverdracht, de 
optocht of tijdens het frühshoppen.

Driemaal Alaaf, 
Johan Wagener

Voorzitter A.K.G. de Narrenpoel

AVG een issue voor de AKG?

Op vrijdag 12 april 2019 organiseert A.K.G. de Narrenpoel een paasbingo. 

Dit spel voor jong en oud kenmerkt zich door een ongedwongen sfeer, betaalbare bingokaarten 
en mooie levensmiddelen- en vleespakketten aan prijzen.

Dit mag je niet missen!

Aanvang 20:00 uur in Dorpshuis Angeren, zaal open om 19:30 uur.

Paasbingo in april!



4     ‘t Keuje 2019

Openingsavond 2018-2019 
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    AUTOBEDRIJF - KEURINGSCENTRUM

 Felix Loeters
voor nieuwe- en gebruikte auto’s • eigen carrosserie-spuitinrichting
onderhoud van alle merken auto’s • APK-klaar terwijl u wacht! 

Erkend kentekenplaat fabrikant • Airco service

Industriestraat 7-9  Tel. 026-3256647 
6851 AM Huissen (gld.) Fax 026-3253844

K EER ZIE

WIJ WENSEN ALLE ANGERSE
FEESTVERREKES EEN HEEL MOOI

EN              CARNAVAL!
TEAM COOP KEUJESGAT

OPENINGSTIJDEN CARNAVAL:
ZATERDAG
ZONDAG         11-02

10-02

MAANDAG
DINSDAG       13-02

12-02

08:00-20:00
GESLOTEN
08:00-18:00
08:00-18:00

VERGEET ONZE FACEBOOK-PAGINA NIET TE LIKEN WWW.FACEBOOK.COM/COOPANGEREN

ZATERDAG 02-03 08:00 - 20:00
ZONDAG 03-03 GESLOTEN
MAANDAG 04-03 08:00 - 18:00
DINSDAG 05-03 08:00 - 18:00



 ‘t Keuje 2019           7

A.K.G. de Narrenpoel 

Prins en hofdame:
Prins Jochem de Kartrekker en hofdame  
Suzie Peters

Hofschenker:
Patrick Scholten 

Medewerkers:
Annie Altena, Erik Arends, Gea Boerboom, Frank 
van Bon, Wilco Huisman, Henk Janssen, Henk  
van der Kemp, Jan Molthoff, Frank Polman, Henk  
Polman, Jessica Scholten, Debby Slinkman, Willy 
Smits en Mariska Wagener

Huisfotograaf:
Henk Sluiter

Jeugdprinsenpaar:
Prins Tibbe de Veldduuker en prinses Jenna

Jeugdraad:
Rens van Moerkerk, Jens Derksen, Jilles Gerritsen, 
Ella Schuiling, Julie Schuiling, Jens Scholten,  
Kenjey Jorissen, Gijs Hendriks, Jax Jansen en 
Mylan Jansen - van Beek

@pestaartjes:
Jan Jaap Derksen, Maaike Evers, Kim Hendriks, 
Jeroen Krauts, Monique van Moerkerk, Marcel  
Molthoff en Jochem Vermeulen 
 
Trainster The Stars: 
Naomi Reesing

Begeleidsters: 
Yvonne Hermsen, Eliane Jacobs, Saskia Laurentzen 
en Maike Maassen

Twinkle Stars: 
Kenji Barmentloo, Jasmijn Dirks, Susan Fox, Ilse 
Hendriksen, Marika Karas, Sanne Laurentzen,  
Femke Laurentzen, Imke Maassen, Maike Molthoff, 
Fenna Oosterink, Luna Oosterink en Kelsey de 
Vreeden

Dancing Stars:
Rianne Bohmer, Merel Dirks, Silke Hermsen,  
Kim Molthoff, Loes Overweel, Sam Scholten  
en Sylvie Schraven

Bestuur:
Johan Wagener 
Patrick Scholten 
Rob Evers 
Geert Alofs
Marcel Molthoff

Ereleden:
Wim Huisman
Rook Overweel

Erevoorzitter:
Herman Claassen

President:
Bryan Schmidt  

Raadsleden:

Jan Knipping

Dennis Hendriks

John Peters

Wim Derksen

Ronald Dikker

Hans Puntman

Raymond Kuster

Dick Hermsen

Tom Loeters

Joop Meijer

Lennard Wezendonk
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BOUWSUPPORT  l  ANGEREN

BRYAN SCHMIDT
S.BS.ANGEREN@GMAIL.COM

06 - 55390097

Focus op 
carnavallen
Fijne carnaval! 

Nijmegen

Beuningen

Oss

Feesten en partijen
Geluidsverhuur
Disco shows
Artiesten begeleiding 

06-55345988
www.digitalisgeluid.nl

Adres Pastoor Versteegstraat 2, 6687 AJ  Angeren
Telefoon 026 325 71 03  Mobiel 06 51 77 70 04

E-mail schilderwerken@hugovandervelde.nl

BOUWSUPPORT  l  ANGEREN

BRYAN SCHMIDT
S.BS.ANGEREN@GMAIL.COM

06 - 55390097
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Een prinselijke terugblik
Beste narren en narrinnen,

Het eerste seizoen zit erop. Op het  
moment dat ik dit schrijf hebben we al wat 
evenementen gehad. Ook de pronkzitting 

zit er al op; wat was het een fantastische avond van 
Angerse en ook Huissense artiesten.

Eerst nog even verder terug naar het eerste  
seizoen. Wat een jaar, om nooit meer te vergeten! 
Ik wil iedereen bedanken voor de hulp en steun. Het 
was een hele beleving. Ik wil een paar bijzondere, 
mooie momenten met jullie delen.

Begin van het jaar zijn we naar het prinsentreffen in 
Nijmegen geweest. Eerst de ontvangst in het stad-
huis met alle prinsenparen, daarna met bussen naar 
de Massinkhal. Daar was het een groot feest met 
±2000 carnavalisten uit diverse provincies. Het was 
een hele beleving om dit als prins mee te maken.

Een week voor de carnaval was het taartenbakken 
in Gendt. Met alle Lingewaardse carnavalsvereni-
gingen is het een waar feest. Na afloop het uitreiken 
van de taart. Dit jaar viel de eer aan de Struuk-
duukers. Zij kregen de taart door mij (en Lianda) 
uitgereikt vanwege hun 22 jarig bestaan.

De “Dolle Dagen” volgden een week erna. Vrijdags 
zijn we begonnen op school. Daar zijn we de hele 
dag geweest. Het was een gezellig feest met  
prachtige optredens. Daarna naar de Jeugd-  
sleuteloverdracht in Bemmel. Zaterdag in de vroege 
ochtend ook weer naar Bemmel, waar de sleutel- 
overdracht van de volwassenen was. Met de sleutel 
op zak kon het feest in het Keujesgat beginnen.  
‘s Avonds was het bouwersbal in het dorpshuis dat 
doorging tot in de late uurtjes.  
 

Zondagmorgen vroeg uit de veren naar de hal bij 
Gerben en Daniëlle voor een een stamppot buffet. 
Wat een geweldig begin van de dag! We konden er 
tegenaan. Eerst een ode brengen aan het Keutje en 
daarna kon de optocht beginnen. Vanaf de prinsen-
wagen hadden we een grandioos uitzicht. En wat 
waren er geweldige onderwerpen uit de kast getrok-
ken. Iedereen die ook maar enigszins betrokken is 
bij deze optocht: bedankt! 

Daarna de prijsuitreiking in het dorpshuis. Wat een 
feest is dat en wat voel je de spanning vanuit de 
zaal op dat podium. De kers op de taart is dan toch 
wel dat je de eerste prijs en de wisselbeker aan je 
eigen bouwgroep de Struukduukers mag uitreiken. 
Samen met prins Tibbe en prinses Jenna natuurlijk. 

Op maandag gingen we naar het Rosenmontag 
festival in Gendt. Samen een feestje bouwen in 
Providentia. En wat fijn dat daar een groot deel van 
de feestgangers uit Angeren kwam. ‘s Avonds zijn 
we nog naar Huissen geweest, bij de Kraonige in de 
Gouden Engel. Het was een lange, maar geweldige 
dag.  
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Heijting Angeren 
Transport en grondverzet 

Aannemer in grondwerken, weg en waterbouw. 

Zand en grind 

Sloopwerk en cultuurtechniek. 
Paddepoel 4 6687  LN Angeren 

026-3250302, heijtingangeren@hetnet.nl 

     
 

 

Paalrij 9, 6852 GL- Huissen
Tel. 026 - 3255893 / 026 - 3257639

Fax 026 - 3257345

De Steeg 12
 6687 EG Angeren

 T  026 - 325 81 15
 M  06 - 5353 8421

info@schildersbedrijfdriessen.nl

Schilderwerk  •  Wandafwerking  •  Glas

www.schildersbedrijfdriessen.nl

Gebroken hout geschikt als
bodembedekking voor alle soorten vogels

Weteringseweg 3      6681 LM Bemmel
Tel. (026) 325 9037    Fax (026) 325 79 98
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Dinsdagmorgen weer vroeg naar Huissen. Bij 
De Buitenpoort, samen met een aantal van de 
Deurdweilers, heerlijk wezen ontbijten. Weer terug 
naar Angeren voor een bezoek aan de oudste en 
jongste inwoner van ons dorp. Toon Visser, de oud-
ste inwoner van Angeren, weet nog steeds hoe je 
een feestje moet geven! Daarna ook nog even naar 
de jeugddisco geweest.  
 
En dan is het alweer de laatste feestavond, de 
afsluiting van het carnaval. Dit was voor het eerst bij 
De Letste Stuyver. Wat was dat een geslaagd feest. 
Die avond kwam burgemeester Marianne  
Schuurmans met de wethouders de sleutel weer 
ophalen en zaten de dolle dagen er alweer op. 
De dagen zijn voorbij gevlogen, het was geweldig 
om dit als prins mee te mogen maken.  
 
 

Ik wil Lianda ontzettend bedanken. Het was super 
dat jij het afgelopen seizoen mijn hofdame bent 
geweest. Samen hebben we veel mooie momenten 
meegemaakt als prins en hofdame van de Narren-
poel. Inmiddels is Suzie mijn nieuwe hofdame. Ze is 
al regelmatig mee geweest naar diverse evenemen-
ten. Ik wens haar vanaf deze plek nogmaals heel 
veel plezier toe tijdens de komende carnaval. 

Dit jaar zijn we vaker bij De Letste Stuyver te  
vinden: op de zaterdagavond en ‘s maandags over-
dag met het frühshoppen. Ook de afsluiting op  
dinsdagavond is net als vorig jaar in De Letste 
Stuyver.

Met heel veel zin kijk ik uit naar de “Dolle Dagen”. 
Bijzonder is dat dit jaar de sleuteloverdracht van de 
gemeente Lingewaard in Angeren is. Op zaterdag 2 
maart om 11:11 uur in het dorphuis. Iedereen is van 
harte welkom. Ik hoop dat we er samen een groot 
feest van gaan maken. Op zondag is er uiteraard 
weer Lingewaards mooiste optocht. Iedereen die 
bezig is met de optocht nog veel succes met de 
laatste loodjes.

Ik wil iedereen een geweldig carnaval toewensen 
en hoop jullie tijdens de “Dolle Dagen” te zien in ons 
mooie Keujesgat, onder mijn motto: “Samen houwe’ 
we de gang der in.” 

Driemaal alaaf,
Prins Jochem de Kartrekker

Keujespraot
Een man en zijn vrouw hadden wat probleempjes en besloten elkaar dood te zwijgen. 
Plotseling realiseerde de man dat hij zijn vrouw de volgende dag nodig had om hem 
om 05:00 uur wakker te maken voor een vroege zakenvlucht. Hij wilde echter niet de 
eerste zijn die de stilte zou doorbreken (en dus zou verliezen). Hij schreef daarom op 
een stukje papier: “Maak me alsjeblieft om 05:00 uur wakker.” Hij legde het papiertje 
op een plek waarvan hij zeker wist dat zijn vrouw het zou vinden. De volgende ochtend 
werd de man wakker en kwam tot de ontdekking dat het al 09:00 uur was en dat hij dus 
zijn vlucht gemist had. Hij was woedend en stond op het punt om op zoek te gaan naar 
zijn vrouw om er achter te komen waarom ze hem niet had gewekt. Ineens zag hij een 
papiertje bij het bed liggen. Daarop stond: “Het is 05:00 uur. Wakker worden.”
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A U T O D E M O N T A G E B E D R I J F
Jansen van Beek

Nijverheidsweg 2a, Gendt • T (0481) 42 17 47 • F (0481) 42 50 36 
E info@wiecherink-gendt.nl • I www.wiecherink-gendt.nl

• TEGELS

• DEUREN

• HOUT

• BOUWMATERIALEN
Nijverheidsweg 2a, Gendt | T (0481) 42 17 47 | F (0481) 42 50 36 
E info@wiecherink-gendt.nl | www.wiecherink-gendt.nl

Steun SV Angeren en word lid van onze 
Supportersvereniging. 

Voor € 7,50 per jaar ontvangt u tevens een lid-
maatschapspas waarmee u direct korting ontvangt 
bij de daarop vermelde ondernemers.

Opgeven is mogelijk via 
secretariaatsuve@gmail.com
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(Alweer) een nieuwe hofdame
Hallo allemaal,  

Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Suzie 
Peters, 21 jaar en woon in Doornenburg. Ik 
hoor iedereen denken: Doornenburg? Ja! 

Maar… ik zit in het tweede jaar van mijn BBL  
opleiding veehouderij en werk bij melkveebedrijf 
Oosterink in Angeren (en ook bij melkveehouderij 
Willemse in Huissen). Maar er is meer. Ik heb twee 
shetlanders en geef ponyles aan kleine kinderen en 
ik heb een paard waar ik zelf op rijd. Elke week heb 
ik les bij de Veldruiters in Angeren. In het weekend 
lekker een biertje drinken met mijn vrienden in de 
keet of bij de Stuyver. Lekker høken op Normaal of 
gek doen op Mooi Wark, BZB, Rowen Hèze of de 
Boetners. 

Als meisje van 12 ging ik graag met mijn vader 
mee met de ritten van de Oldtimerclub in Angeren. 
Toen ik mijn tractorrijbewijs had gehaald, mocht ik 
zelf rijden en werd ik ook lid. Soms rijd ik de ritten 
mee op mijn oude Zundapp. Maar ik pak liever de 
trekker die ik begin dit jaar samen met mijn vader 
heb gekocht. De trekker ligt nu uit elkaar, omdat ik 
hem helemaal ga spuiten. Na de lange ritten komen 
we altijd terug bij het café om nog wat te eten en te 
drinken. Zo ook de afgelopen midzomertocht.  
Jochem kwam naar mij toe; hij had “een probleem” 
zei hij. Zijn hofdame Lianda was zwanger. Eerst 
dacht ik dat het probleem was dat ze zwanger was 
van hem, maar dit was natuurlijk niet het geval.  

Het probleem was dat Lianda met de carnaval 2019 
net bevallen zou zijn en dus geen hofdame kon zijn 
en hij dan geen hofdame had. Hij vroeg aan mij of ik 
zijn nieuwe (en hopelijk laatste!) hofdame wilde zijn. 
Met een paar biertjes op zei ik: 

“Ja hoor, dat doe ik wel effe, als ik dan wel mijn 
klompen aan mag!”

Al snel daarna kwam Jochem erop terug en werden 
de eerste afspraken al gemaakt. Het leek mij alle-
maal erg leuk, alleen een jurk zag ik echt niet zitten; 
ik heb een hekel aan jurken. Toch moest er een jurk 
komen volgens de heren. Dus de stad in met  
Jochem en zijn adjudant Tom Loeters om een jurk 
uit te zoeken. Nu we een tijdje verder zijn, ben ik al 
een paar keer mee op pad geweest als hofdame. 

Het is een gezellige groep en ik ontmoet veel 
nieuwe mensen. Helaas mocht ik mijn klompen niet 
aan, maar ik hoop nog een keer op een uitnodiging 
van de prins om op klompen te komen en  
misschien wel met overall aan.

Carnavalsgroeten,
Hofdame Suzie

“Ik heb een kapotte wekker en toch weet ik ‘s nachts hoe laat het is”, zegt Tom. 
”Hoe kan dat nou?” vraagt Mark. Tom: “Midden in de nacht pak ik m’n trompet,  
ga op het balkon staan en speel zo hard als ik kan.” 
Dan doet de buurman zijn raam open en roept: “HEE! HOU EENS OP MET
DIE HERRIE! HET IS VIER UUR IN DE MORGEN, MAFKETEL!”

Suzie Peters met haar vriend Johan Berns

Keujespraot
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Voor al uw 
graafwerkzaamheden,

groot of klein, 

moet u bij 
Grondverzetbedrijf

Jeroen Mom zijn

Kraaienstraat 2
6687 LW Angeren

telefoon (026) 325 43 22
of (06) 5 81 30 28

 Vierakkerstraat 11,      06-25210578
 6851 BA Huissen  www.d-tattoo.nl    

Kraaienstraat 2
6687 LW Angeren

telefoon (026) 325 43 22
of (06) 53 81 30 28
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President Bryan
Beste carnavalisten,

Mij is wederom gevraagd om het mooiste 
boekje van het jaar weer van een stukje 
tekst te voorzien. En wie ben ik dan om 
daar nee tegen te zeggen. Ik vind het 

namelijk een hele eer om in dit prachtige blad te 
mogen staan en al helemaal om er aan mee te  
werken. Dus uiteraard heb ik zonder blikken of 
blozen ja gezegd en ben ik vrijwel direct in de pen 
gekropen. Ik weet ook wel dat het van mij verwacht 
wordt om een stukje te schrijven, maar toch voelt 
het niet als een verplichting en blijf ik het leuk  
vinden om te mogen doen.

Ik wil het niet gaan hebben over de dagen die gaan 
komen en de feesten en bezoekjes die we al ach-
ter de rug hebben. Jullie weten allemaal wel dat de 
dolle dagen in ons dorpje goed zijn en dat we er zin 
in hebben. Nee, ik wil het hebben over onze vereni-
ging en over de mensen die ons ondersteunen. Met 
enige regelmaat wordt mij gevraagd wat ik al zolang 
bij de vereniging doe en dat men het knap vindt dat 
ik het zolang volhoud. Daar heb ik een hele simpele 
verklaring voor, namelijk: 
Ik doe wat ik leuk vind en zolang ik het leuk vind, ga 
ik ermee door!

Er zijn weinig dingen die me tegenvallen binnen 
onze vereniging. Eigenlijk is dat maar één ding en 

dat is dat ik vind dat er soms 
vrij negatief naar ons gekeken 
wordt en dat we een hoop 
dingen anders moeten doen. 
Als we dat met zijn allen 
graag willen, nodig ik jullie uit 
om je bij ons aan te sluiten 
als lid om verandering(en) te 
realiseren. Als je lid wordt van 
het A.K.G. dan:  
- ben je verzekerd van dagen 
en avonden vol plezier, gein en gezelligheid;  
- kom je in een team waar ieder zijn eigen  
kwaliteiten kent en die ook benut; 
- ga je met mensen om die allemaal hetzelfde doel 
hebben en die iedereen in hun waarde laten. 
 
Alle leden, inclusief de vrijwilligers, dragen op hun 
manier zijn of haar steentje bij en dat alles bij elkaar 
maakt onze vereniging een geweldige vereniging 
om lid van te zijn.

Ik wens iedereen hele fijne dolle dagen toe en we 
zien elkaar in Herberg De Letste Stuyver en in 
Dorpshuis Angeren.

Driemaal alaaf,
President Bryan Schmidt

Klein prinsesje

Gedurende het seizoen 2017/2018 werd 
Prins Jochem de Kartrekker bijgestaan door 
hofdame Lianda Buurman. Zij was bijzonder 

enthousiast en heeft haar taak als hofdame meer dan 
geweldig vervuld in dat seizoen. Ze zou haar rol als 
hofdame ongetwijfeld met verve hebben vervuld dit  
seizoen, ware het niet dat Lianda zwanger werd en 
inmiddels is bevallen van een prachtige dochter. 

Op 4 januari 2019 werden Lianda Buurman 
en Jessie Feiken de trotse ouders van 

Noëlle
Lianda en Jessie, wij wensen jullie 

ontzettend veel geluk met jullie dochter Noëlle!
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T E G E L Z E T B E D R I J F

M A R G R I E T S T R A A T  1 7
6 6 8 7  B K  A N G E R E N
 
0 6  -  2 2 7 5 0 8 5 4
W W W . Y O U R I V E R H O E V E N . N L
I N F O @ Y O U R I V E R H O E V E N . N L

Grundel 7
6687 AR Angeren
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Dreug d’r ien en vlug d’r uut!! 
Dreug d’r ien en vlug d’r uut!!

Zoas un goed huuswief wel zal dinke’ 
geet di’ stukske over de was. Dagelijks 
wur’ d’r ien menig huusgezin gezuch’ en 

gesteund dat de berrug was zo hoog is. En ja, over 
‘t algemeen moj de was d’r dreug iendouwe’ um 
vervolgens nao un dik uur ‘t er wir uut te haole’. Doe 
di’ dan snel, want anders geet de was verspochte’. 
Di’ is ‘t begin van ons stukske en graotis advies vur 
diegene die nooit de was doen.

Mar ôk daor wille’ we ’t nie’ over hebbe’. We hebbe’ 
‘t ôk nie’ over een klupke “boys” die vur ’t ers’ op 
vakantie ginge’ en van un wieze ouwe Laotbløjer 
di’ advies kreeg. Overiges ware’ die jongere’ wiezer 
dan die ouwe kjèl. Toch kieke’ we ien aonloop naor 
de carnaval of er ien Angere’ de letste tied nog wa’ 
nijs was. Da’ wille’ we dan wir gebruuke’ um de op-
tog’ nog moijer te make’ dan dat ie altied al is.

Opvallend is dat er nog steeds geouwehoerd wur’ 
over huuze’bouw ien Angere’. Da’ doen we hier al 
zo’n jaor of dartig ien onze belèving. Gaon we ien-
breije’, uutbreije’; da’ was de praot al toen Ries Ga-
dellaa, Geert van Onna en Paul Kuster ien de raod 
zate’. Nou geej ‘t van waor gaon we bouwe’? Ien de 
Kampsestraot, bij de Bolder of op de Poel? Vraog is 
ôk: vur wie gaon we bouwe’? Vur jonge gaste’ (heb-
be’ we die ien Angeren nog?) of vur ouwe meuk? 
Het bouwmotto van ons is ien elluk geval: ouwe 
meuk is leuk, mar hiermee he’k nog niks verraoje’.

Ôk hèt ‘t durpshuus afscheid genome’ van de zetba-
os en zetbaozin. Nao 38 jaor trek’ Dionza de boks 
uut en hèt beloof’ da’ ze nou ôk un bietje naor Anton 
geej’ luustere’ ien plek van naor Ilse de Lange. 
Verder hebbe’ we de lèsboeke’hoek wir terrug ien 
Angere’. Ien un huukske aon de bar kuj’  kiender-, 
strip-, seks- en luusterbuukskes en buukskes me’ 
HELE GROTE LETTERS meeneme’. 

As we iets verder terrug gaon ien ‘t jaor dinke’ we ôk 
aon onze zommer. Wa’ was die dreug zeg!! Er is ooit 
es un tied gewis’ daj’ ien de wienter over de Rien 
naor de overkant kon schatse’; deze zommer koj’ d’r 
haos overhin lope’. Man, man wa’ was die zommer 
heit. Waoter kwame’ we tekort. Vur un paor stuuver 
koj’ nog wel terech’ ien de kroeg. Daor was ôk gin 
waoter, mar wel voch’ wat ‘r un bietje op leek.

Nie’ alleen wij hadde’ dors, mar ôk de plentjes 
verdreugde’ waor daj’ bij ston’. En as ze dan al nie’ 
verdreugde’, dan was er wel één of ander verrekke-
ling die doch’ da’ Angere’ un openbaor piknikplekske 
was. Da’ kreng vrat alle struuke’ op en Angere’ leek 
aon het end van de zommer op een dreuge woes-
tijnplaot.

De Laotbløjers hebbe’ al veule vergaoderinge’ dur 
op zitte’ en we hebbe’ un onderwerrup heur. We 
ware’ d’r uuteindelijk toch nog vlug uut. Aj’ nijschierig 
bun wa’ dat dan is, moj’ komme’ kieke’ tijdens de 
moiste optoch’ van de Betuwe. Wij trekke’ op 3 mèrt 
wir dur ‘t durrup hin. Aj’ toevallig ien de buurt bun, is 
‘t wel un aonraojer.

Tot slot wense’ wij iedereen, dus ôk Prins Jochem 
en zien gevollug, prettige dage’ toe. 

Alaaf, 
Un Laotbløjer
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Lodderhoeksestraat 14
6687 LS Angeren
Fax 026 325 00 99 Tel 06 291 309 10

p.oosterink@planet.nl
www.agrotechniekoosterink.nl

land- tuinbouwmachines en intern transport

Jeroen Krauts
                              Pastoor Versteegstraat 17

   6687 AH Angeren
Tel. 06 52548509

Jeroenkrauts@hotmail.com

Behang - Glas - Schilderwerken

Pastoor Versteegstraat 17 | 6687 AH Angeren
Tel. 06 52548509 | Jeroenkrauts@hotmail.com

 
Behang - Glas - Schilderwerken

Straatwerk
Grondwerk
Graafwerk 

Kleine verbouwingen

robeversdienstverlening@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBWINKEL IN 
KINDER-, WOON-, GEBOORTE- EN CADEAUARTIKELEN 

WWW.ZUSENZAAK.NL - INFO@ZUSENZAAK.NL - 0853031391 
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Jeugdpronk 2018
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Apk
Service & Onderhoud
Aircoservice
Diagnose
In-Verkoop gebruikte auto’s

Leutsestraat 29-B 6687 LJ Angeren
tel: 0619045254
info@joostvangendt.nl

 

UW PARTNER IN GECONDITIONEERDE TRANSPORTEN 

 
w

w
w

.koeltrans.nl | +31 26 325 2407 | Lodderhoeksestraat 11 v
 6687 LR

  A
N

G
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Kinderdisco 2018

 
Vrijdag 1 maart 2019
09:00 uur Schooloptocht

15:15 uur Jeugdsleuteloverdracht 
Aan alle jeugdprinsen van de gemeente  
Lingewaard wordt de sleutel overgedragen door 
burgemeester Schuurmans in Dorpshuis  
Angeren. 

Zondag 3 maart 2019
13:30 uur Keujesgatse optocht Jeugdklasse
Vanaf het kermisterrein begint de mooie optocht 
aan de Zahnstraat. Na afloop van de optocht 
is de prijsuitreiking en een gezellig feest in 
Dorpshuis Angeren. 
 
 
Dinsdag 5 maart 2019
14:30 - 16:30 uur Kindercarnavalsmiddag
Gezellig carnval vieren in Dorpshuis Angeren.

Programma Jeugd
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Tel: 06 23 392 327
info@jj-bestratingen.nl
www.jj-bestratingen.nl

Scherpe hoek 36
6686 DE Doornenburg

Aerdtsedijk 26 - 6913 KD Aerdt
0316 24 73 61  info@fritsjurrius.nl

www.fritsjurrius.nl

Lodderhoeksestraat 5, 6687 LR Angeren • 0624486446 • info@jbkoudetechniek.nl 
voor meer informatie bekijk de website: www.jbkoudetechniek.nl

               Zandvoort 17, 6691 EM Gendt
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Kindercarnaval in Angeren
Hoi jongens en meiden uit Angeren!!! 

Wij zijn de @pestaartjes! Samen met alle 
kinderen uit Angeren maken wij een groot 
feest van carnaval. Zo kijken we terug op 

een supergeslaagd prinsen- en prinsessenfeest  
afgelopen 20 januari. Wat hebben we genoten  
samen!

Tijdens het carnavalsweekend zijn wij natuurlijk 
ook volop aanwezig. Op 1 maart zijn we bij de 
schooloptocht van de Marang en zullen er weer 
drie wildcards uitgedeeld gaan worden tijdens de 
optredens op school. Deze drie optredens gaan 
we weer terugzien tijdens de kindermiddag. ’s 
Middags is de sleuteloverdracht in het Dorpshuis 
Angeren. Vanaf dan zijn prins Tibbe en prinses 
Jenna even de baas van het Keujesgat en wordt 
het ‘Springen Nondeju’! 

Op zondag 3 maart zullen we naar jullie zwaaien 
en snoep gooien vanaf de jeugdprinsenwagen in 
de mooiste optocht van Lingewaard!
 

We sluiten dit carnavalsseizoen knallend en  
feestend af met de kindermiddag op dinsdag 5 
maart van 14:30 tot 16:30 uur. Wij hebben er zin in! 
Tot snel allemaal!

Groetjes,  
@pestaartjes en de jeugdraad van 11: 

 Gijs, Mylan, Rens, Julie, Jens,  
Jilles, Jens, Ella, Kenjey en Jax

Een feestje, dat was het eerste carnavalsjaar zeker 
voor ons. Allereerst natuurlijk de onthulling op de 
grote pronkzitting. We waren erg zenuwachting en 
vonden het heel spannend. We kwamen op met 
veel muziek en lawaai verscholen achter een grote 
gruune struuk. Het was daarmee natuurlijk geen 
verrassing meer dat er een mooi paar kleine  
struukjes achter zaten.

Daarmee begon voor ons het leuke carnavalsjaar. 
We zijn de volgende dag op de kinderpronk  
geweest. Vrijdags voor de carnaval hebben we feest 
gevierd op school en was er een mooie optocht. 
Daarna gingen we gelijk door naar Bemmel voor 
de sleuteloverdracht met alle andere jeugdprinsen 
en -prinsessen uit heel Lingewaard. Wij kregen uit  
handen van burgemeester Marianne Schuurmans 
de mooiste sleutel van het Keujesgat! Het was daar 
een erg mooi feestje. Dit jaar is de sleuteloverdracht 
in Angeren. We hebben er al erg veel zin in.

Het allerleukste vonden we de optocht, op de grote 
jeugdprinsenkar door Angeren en snoep gooien 
naar de kinderen langs de kant. Vooral de blije 
gezichten van de zwaaiende kinderen langs de kant 
was geweldig. Op maandag zijn we met de bus naar 
de Rosenmontag in Gendt geweest. Wat een fantas-
tisch feestje was het daar!!!  

Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!

Leuk georganiseerd voor jong en oud! Dinsdag 
was de kindermiddag, hier hebben we ook een leuk 
feestje van gemaakt.

We hebben weer zin in het nieuwe carnavals- 
seizoen dat al leuk begonnen is met een prinsen- en 
prinsessenfeest: wat was het leuk, druk en gezellig!

Groetjes, 
Prins Tibbe de Veldduuker 

en Prinses Jenna
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Las-, Scheeps- 
en Jachtbouw 

PETERS B.V.

G. Peters
Scherpekamp 17
6687 LP Angeren

Tel: 026 - 325 20 23
www.petersmaritiem.nl
jachtbouwpeters@hetnet.nl 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SPORTBLESSURE?	
	
	

Maak	een	afspraak	met	één	van	onze	
sportfysiotherapeuten	

	
026-325	52	72	

	
Of	kijk	op:	

www.fysiotherapievanderploeg.nl	
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Optocht 2018
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Uitslag Keujesgatse Optocht 2018
Paren:
4.  P3  Sorbo duo   Optochtvegers      458,5
3.  P1  Ben en Marian Hofs Wij hebben een sterke band    488,5
2.  P4  Erna en Suus  Wij zoeken Fikkie      491,5
1.  P2  Uulskuukes   Emoji’s       538

Loopgroepen:
12. L1 De Vruuters   Met carnaval blijven we 4 dagen plakken  427
11. L7  Kleine Keujes  Het feest kan beginnen     428,5
10. L8 Buutengebied  Ons idee is uitgelekt     444,5
9.    L4 Schuumende Pauwen Lion King       466,5
8.    L3 Umleiding   We zien al 5 jaar de raddraaiers van d’n optocht 471,5
7.    L2 Knoestenbroajers  Star Wars       488,5
6.    L5 De Clusenarren  Magie        491,5
5.    L9 TOK    Onze TIP mak ’n Angerse wip    505
4.    L10 Ma Flodder   Geen bak maar een zak 
      (de schotten motten d’r uut)    506,5
3.    L11 Nije Lichting   All you need is love     508,5
2.    L6 JBOG    De stuyver is op steam     528
1.    L12 Laotbløjers   LAK Loatste Angerse Kleerewinkel   528,5
 
Wagens:
5.  W2 CV Multitalenten  Het Kasteel       427
4.  W1 Beunhoaze   Dit is nou echt een brug te veel in Gelderland 470
3.  W4 Bijdehandjes  Het verplicht stellen van het “Angerse volkslied”    
      op scholen       520
2.  W5 Buutegewoon  De moalderij ligt plat, ut letste vee vertrekt 
      nu uut ut Keujesgat     543
1.  W3 Struukduukers  Freek Vonk is op zoek naar beestjes in ’t veld, 
      daardoor wordt de A15 misschien wel uitgesteld 573

Wisselbeker Loopgroep   Laotbløjers

Wisselbeker Wagen    Struukduukers

FC Knuddeprijs    TOK

Aanmoedigingsprijs   Beunhoaze

Prinsenprijs     Nije Lichting

Publieksprijs     Struukduukers
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GRUNDEL 7
6687 AR ANGEREN

Je eigen feestje

Het (zeer) laag calorieën 
programma, met totaalvoeding 
of maaltijdvervangers. 

Snel, effectief en verantwoord 
afslanken, onder persoonlijke 
begeleiding en tegen lage kosten.

Afspraak maken?
Bel Wilma Jansen van Wi-Ja 
Dieetbegeleiding in Angeren op 
06 - 510 716 77 of mail naar 
wi-ja@hotmail.nl

www.cambridgeweightplan.nl
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Van Nachuulen naar Uulskuukes 
In 1989 startte een kleine vriendengroep 
in een schuur met het bouwen van een 
carnavalswagen. De bedoeling was om 
mee te doen met een loopgroep. Verschil-
lende avonden werd er druk gebouwd in 

een schuur aan het pad bij Moeke Janssen. Op een 
avond toen het alweer laat was, stuurde Moeke alle 
vrienden naar huis met de boodschap:  
“Stelletje Nachuulen, het is nu laat genoeg! Morgen 
weer een dag om te bouwen.” Zo was de naam ‘De 
Nachuulen’ geboren. Achtentwintig jaar lang hebben 
wij uiteindelijk meegedaan aan de optocht. Soms 
met een groep van 45 mensen, ook wel eens met 
z’n tienen. Helaas hebben we twee jaar geleden 
besloten om te stoppen.

Op zaterdag 23 februari 2019 wordt er in De Letste 
Stuyver een reünie georganiseerd met de bedoeling 
om alle 60 ‘oud-Nachuulen’ weer eens te ont-  
moeten, herinneringen op te halen en bij te praten.

Michel en Daniëlle Janssen hebben de naam ‘De 
Nachuulen’ een klein beetje voortgezet door samen 
verder te gaan onder de naam ‘De Uulskuukes’.  
Afgelopen jaar hebben wij voor het eerst mee-  
gedaan bij de paren en dit leidde tot een mooi 
resultaat. Het bedenken van een onderwerp en de 
bouwvergaderingen vinden plaats onder het avond-
eten. De taken zijn goed verdeeld. Michel bouwt het 
karretje en bedenkt de technische snufjes, Daniëlle 
stort zich op de aankleding en het schminken.

Dit jaar waren wij heel verbaasd toen onze twee 
kinderen aan de keukentafel aangaven dat zij ook 
graag mee willen lopen met ‘De Uulskuukes’. Wij 
hebben het onderwerp ingeleverd bij Rob Evers, 
waarbij we moesten aangeven dat wij dit jaar dus 
meelopen met de loopgroepen met vier personen! 
We hebben er heel veel zin in!

Natuurlijk hopen we dat ‘De Deurdweilers’ weer een 
bezoekje zullen brengen bij onze bouwplek. Voor 
iedereen alvast heel veel plezier en succes toe-  
gewenst tijdens het bouwen. We zullen elkaar vast 
nog wel zien komende tijd!

Alaaf, 
Michel, Daniëlle, 

Lize en Joes Janssen

Op de koffie bij...
... de oudste en de jongste inwoner van 
Angeren. 
 
Prins Jochem de Kartrekker en hofdame 
Lianda gingen traditiegetrouw op de dins-
dagmiddag op bezoek bij de oudste en de 

jongste inwoner van Angeren.  
 
De jongste was Liva Janssen, geboren op 
14 december 2017.

De oudste inwoner was Anthonius Jozef Visser. 
Toon is geboren op 31 mei 1924. 
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R e s t a u r a n t 
De Betuwe

Pannerdenseweg 99  Tel.: 0481 - 42 19 24
6686 BD  Doornenburg  Fax: 0481 - 42 50 62
www.autorijnhoeve.nl

AUTO  
RIJNHOEVE BV

BIJ
JEURISSEN WONEN
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Orde van de Vlinder: ‘eindelijk ontpopt’ 
Al van kinds af aan trekken ze met elkaar 
op. Ze zaten bij elkaar op school en ook nu 
nog drinken zij vaak samen met hun vrien-
den een biertje. Niet dat zij dicht bij elkaar 
wonen, maar zelfs de afstand  

Angeren-Utrecht is geen belemmering gebleken.

Hoe mooi is het dan ook, dat zij samen deel uitma-
ken van de redactie van ’t Keuje. Het is altijd weer 
een hele klus om een mooi buukske af te leveren, 
maar onder het genot van een soepje, één (of meer-
dere) metworsten en ander lekkers is het deze he-
ren al een aantal jaren gelukt. Hun inzet voor onze 
vereniging was dan ook de reden om ze beiden 
te nomineren voor de Orde van de Vlinder. Burge-
meester Marianne Schuurmans heeft deze onder-
scheiding bij de sleuteloverdracht op 10 februari 
2018 bij de heren omgehangen. Frank van Bon en 
Wilco Huisman waren zeer vereerd en verrast dat 
die eer hun te beurt is gevallen. Al begonnen ze al 
wel onraad te ruiken toen zij de Roskam betraden. 

Aan Frank was verteld dat Wim Huisman 
onderscheiden zou worden. Aan de Deurdweilers, 
waarbij Frank trompet en saxofoon speelt, was ge-

vraagd om een serenade te komen brengen. Frank 
zag tussen alle mensen ineens zijn vader 
opduiken…..

Wilco was ook gevraagd om te komen omdat zijn 
vader Wim gehuldigd zou gaan worden. Een familie-
man als hij kon daarbij niet wegblijven, ook al moest 
hij daarvoor drie kwartier rijden….
Wat bleek: inderdaad de hele familie was aanwezig 
om te zien hoe zij De Vlinder in ontvangst hebben 
mogen nemen. Mooi om die twee vrienden samen 
zo in het zonnetje te mogen zetten voor hetgeen zij 
voor het carnaval in ’t Keujesgat hebben betekend.

Opsporing Verzocht!
‘Zaterdag 19-01-2019, rond de klok van 
00:00 uur tijdens de finale van de pronkzit-
ting van de Narrenpoel heeft een onbekend 
persoon bezit genomen van het grootste 
goed van prins Jochem de Kartrekker.’ 

Bij het lezen van dit bericht dacht ik eerst: “oh nee, 
niet weer een hofdame weg”, maar het ging om de 
scepter. Je weet wel die van dat keuje (of is het nou 
die met dat keuje??).  

Wij van de raad zijn nu naarstig op zoek naar de 
persoon die dit voor elkaar gekregen heeft. Er zijn 
niet veel aanwijzingen, dus hopen wij op uw hulp.  

Maandagavond 21 
januari werd het onze 
prins toch wat teveel. 
Hij kon niet langer ge-
heim houden dat hij zijn 
scepter kwijt was. Op de 
app deelde hij zijn zorg, 
nadat hij eerst zondag 
overal in dorpshuis naar 
dat ding heeft gezocht. 
“Mannen, ik ben mijn 
scepter kwijt.” 

Vanaf dat moment gingen diverse verhalen de ron-
de en is de paniek ook bij verdachte ter oren geko-
men… Wie heeft er die zaterdag om of omstreeks 
00:00 uur iets verdachts gezien in het dorpshuis of 
in de nacht van maandag op dinsdag in de buurt 
van de Kampsestraat? Op dinsdagochtend trof 
onze voorzitter dit bericht (foto links) in zijn  
brievenbus. De verdachte is kennelijk een persoon 
die goed op de hoogte is van de gebruiken. 

Donderdag omstreeks de klok van 19:00 uur heeft 
verdachte, dan wel een handlanger van verdachte, 
een pakketje afgegeven bij dorpshuis gericht aan 
het bestuur van A.K.G. de Narrenpoel. U raadt het 
al: de scepter is terugbezorgd. Verdachte heeft zijn 
doel bereikt. 

Zoals gezegd zijn wij als raad 
van elf nu op zoek naar verdach-
te, niet om hem te straffen, maar 
juist om hem aan te sporen door 
te gaan met zijn praktijken. Uit-
eindelijk zijn wij als raadsleden 
de winnaars: wij hebben wel zin 
in een biertje op kosten van de 
prins!
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Maak kennis met de nieuwe Volvo V60. De Zweedse estate die puur rijplezier en comfort verpakt 
in zelfverzekerd design. Het interieur is ruim, stijlvol en prachtig afgewerkt. De dynamische 

rijeigenschappen van de V60 zorgen voor een perfecte balans en wegligging. Dankzij de innovatieve 
technologieën en een ongekende veiligheidsuitrusting beschermt de V60 alles wat ú belangrijk vindt.

De nieuwe dimensies zorgen ervoor dat de V60 naadloos in uw actieve leven past. Slimme details 
zoals de standaard elektrisch bedienbare achterklep maken uw leven nog makkelijker. De IntelliSafe 

technologieën ondersteunen u als het nodig is en verhogen het vertrouwen achter het stuur. Dit in 
combinatie met het standaard City Safety dat altijd met u mee kijkt. De nieuwe generatie estate van 

Volvo doet zijn intrede. Ontdek de luxe van veelzijdigheid.

DE NIEUWE VOLVO V60 VANAF € 43.995 T5 250 PK (184 KW) OF D3 150 PK (110 KW) 

KOM SNEL LANGS VOOR EEN PROEFRIT

Volvo V60 vanaf € 43.995 (consumentenadviesprijs) of € 42.915 (fiscale waarde). Lease vanaf € 619 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 15.000 km p.j., Volvo Car Lease: 020-65 873 
10(kantooruren). Wijzigingen voorbehouden.Raadpleeg voor meer informatie de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Gem. verbruik: 2,1 – 7,6 l/100 km (47,6 – 13,2 km/l),  gem. CO2-uitstoot resp. 49 - 176 g/km.

DE NIEUWE VOLVO V60
MADE BY SWEDEN

www.henkscholten.nl
Arnhem - Nijmegen - Ede - Tiel - Culemborg

Marcel Peters Schilderwerken

Zahnstraat 18
6687 AP Angeren
Tel. 026-3256492

Mob. 06-22253585

Voor een perfecte kleur zonder ammoniak
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Keujespraot
Rijdt een Belg ‘s nachts terug naar huis van een feestje. Onderweg op de 
snelweg moet hij stoppen voor een alcoholcontrole.

Als de Belg bij de agenten aankomt, zegt de agent: “Goedemorgen meneer, 
ik zou graag uw medewerking willen vragen voor een alcoholcontrole.” 
Waarop de Belg antwoordt: “Natuurlijk meneer de agent, geef mij ook maar 
een pet en zo’n jas en zeg maar wat ik moet doen.”

Kerstbingo
Op 14 december 2018 hield A.K.G. de  
Narrenpoel de jaarlijkse kerstbingo. In een 
drukke theaterzaal werden de nummers op 
de bingoballen zoals gebruikelijk voor- 
gelezen door Rook Overweel. De prijzen 
die stonden te wachten, bestonden uit:  

grote vleesschotels, gourmetschotels, rollades, 
levensmiddelenpakketten, kerststerren en flessen 
wijn.  

Iedereen in de zaal concentreerde zich op de 
bingokaart en gedurende het verloop van een 
bingoronde klonk er welgemeende frustratie bij 
sommige deelnemers als het omgeroepen nummer 
niet correspondeerde met die op de bingokaart. De 
teleurstelling bij de mensen in de zaal was hoorbaar 
wanneer er plotseling een enthousiast “BINGO” was 
te horen. Bij een dubbele bingo wordt er gedobbeld 
en naarmate de avond verstreek, verdwenen ook 
de prijzen van de prijzentafel naar de tafels van de 
deelnemers. 

Gedurende de avond verdwijnen alle gespeelde  
bingokaarten voorzien van naam in een emmer, 
zodat aan het einde van de avond nog gegrabbeld 
wordt in de emmer en nog enkele mensen blij  
gemaakt worden met kerststerren en flesjes wijn.

Al met al een zeer gezellige en drukke avond, die 
een vervolg krijgt net voor Pasen op 12 april.



36     ‘t Keuje 2019

Cafetaria Braulio
Angeren  

Snacks, salades en 
diverse belegde broodjes.

Jan Joostenstraat 25, Angeren        026 - 3251633   

Kamervoort 17d, 6687 LB Angeren
telefoon (026) 388 66 51 | mobiel 06 - 53 20 00 50 | 

e-mail bert.holland@hetnet.nl

Molenstraat 6  |  6687 AN Angeren  |  info@deletstestuyver.nl

ZATERDAG 2 MAART

1
e
 ZATERDAG 

VAN DE MAAND

16.00 - 01.00 uur

m.m.v. DJ Guus

Entree: GRATIS 

MAANDAG 4 MAART

FRÜH-

SHOPPEN
11.00 - 20.00 uur

m.m.v. Megapower

Entree: GRATIS 

ZONDAG 

GESLOTEN

carnaval

DINSDAG 5 MAART
HARINGHAPPENaanvang 20.00 uur  m.m.v. 

Vision

Entree: 
GRATIS
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Dennis Hendriks
Dennis is een waardevolle kracht voor onze 
vereniging. Hij is in één woord te om-
schrijven als een Feyenoordsupporter: 
een man van weinig woorden en vele daden. 
Een geweldige vrijwilliger die zich volledig 

inzet voor de vereniging. Geen werk of taak is hem 
te groot. Hij pakt alles aan wat aangepakt moet 
worden, is er altijd bij als de zalen versierd moeten 
worden, maar ook als we de boel weer op moeten 
ruimen. Ook met de avonden en dolle dagen en bij 
het bezoeken van andere verenigingen is Dennis er 
bij. En gelukkig maar, want hoewel hij niet graag op 
de voorgrond staat, is Dennis een oergezellige  
kerel waar we graag een pilsje mee drinken. 
Daarom zijn wij verheugd en voelen we ons vereerd 
om Dennis namens de vereniging te bedanken en te 
feliciteren met zijn 11-jarig jubileum. 

Hans Puntman
Zo veelzijdig als Hans, zo zijn er maar weinig. Hans 
heeft overal wel kennis van en is op alle vlakken 
inzetbaar. Hij heeft binnen de vereniging al vele 
taken vervuld: als lid van de keuzecommissie heeft 
hij de vereniging al meerdere malen verrijkt met 
een prinsenpaar, als adjudant en als toneelmeester 
achter de coulissen. Zijn huidige rol van ceremonie-
meester is hem op het lijf geschreven. Altijd aan-
wezig op de vergaderingen met een positieve 
inbreng. Uiteraard genieten wij ook vaak van de 
aanwezigheid van Hans tijdens feestavonden en 
uitjes naar andere verenigingen. Daarom zijn we 
verheugd en voelen we ons vereerd dat Hans 
11 jaar lid is van de vereniging. Hans bedankt en  
gefeliciteerd met het jubileum. 

Silke Hermsen
Dit jaar niet alleen twee jubilerende raadsleden, 
maar ook een meisje van de dansgarde The Stars. 
Silke Hermsen danst dit seizoen 11 jaar bij The 
Stars en ook zij heeft hiermee een jubileum bereikt. 
Als klein meisje is zij begonnen met dansen bij The 
Little Stars en inmiddels danst zij bij The Dancing 
Stars. Silke heeft aan allerlei dansen deelgenomen: 
gardedansen, moderne dansen en showdansen 
zoals Hans en Grietje, Sister Act en de huidige 
showdans Grease. Silke dank je wel dat je al zolang 
bij The Stars danst met zoveel plezier. Van harte 
gefeliciteerd met dit jubileum.

Jubilarissen A.K.G. de Narrenpoel 2018 - 2019 

Carnaval 2019 bij De Letste Stuyver
Vorig jaar hebben we een mooie gezellige carnavalsavond gehad op “Vette Dinsdag”, de avond voor het 
begin van het vasten. Deze werd net voor 00:00 uur afgesloten met een broodje haring. “Hè’j’ gin brödje 
frikandel?” was de vraag van een raadslid van de Narrenpoel. “Ja, die hebbe’ we wel, mâr die krie’j’ nie’!”, 
was ons antwoord. Het is immers vastentijd. Een beetje teleurgesteld, maar met een lach op zijn gezicht 
ging het raadslid van de Narrenpoel huiswaarts.  

De avond van vorig jaar was zo geslaagd, dat we aan de Narrenpoel hebben doorgegeven om met de 
carnaval onze deuren vaker te openen. Alleen op zondag blijven we gesloten, dat is de afspraak. We gaan 
wel een traditie weer nieuw leven inblazen: het boerenkool eten tijdens het frühshoppen. Het frühshoppen 
begint al om 11:00 uur en we sluiten de maandag om 20.00 uur. Zaterdag voor de optocht (‘The Night  
before’) zijn ook de bouwers welkom op de eerste zaterdag van de maand maart. We zijn om 16:00 uur 
open en sluiten om 01:00 uur! De dinsdagavond wordt weer afgesloten met een broodje haring! Dus geen 
frikandel! Deze zijn wel de hele avond verkrijgbaar in De Letste Stuyver.  
 
Iedereen een gezellige carnaval toegewenst!

Bij De Letste Stuyver zijn jullie van harte welkom
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Reparatie alle autoschades
Taxaties en afhandelingen met de verzekering
Spuitwerk, restylen en spot repair
Reparatie en restauratie oldtimer
Vervangend vervoer aanwezig

Handelstraat 2B  
6851 EH Huissen 
Tel. 026-3252929 
info@theoschut-autoschade.nl

OOK VOOR PARTICULIERENLeutsestraat 11
6687 LJ Angeren
Tel. 026 325 67 50
Fax.  026 325 67 47
Mob. 06 - 5142 37 48
E-mail: rutjes-deuren@planet.nl

Leutsestraat 11
6687 LJ Angeren
Tel. 026 325 67 50
Fax. 026 325 67 47
E-mail: info@rutjes-deurenmontage.nl
www.rutjes-deurenmontage.nl
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[Geef tekst op] 
 

 
1 

       Mins èrreg ow nie 
                Tekst: Geert Bouwman; foto’s Ben Otters 
                 m.m.v de fotomodellen: Marten, Theetje, Gerard, Antoon, Dionza, Gerben 

 
 

 
 Gi’j kun wel blieve zeure  
“Ien Angere kan niks gebeure”  
en mar op ow gat blieve zitte  
dan wor’j, zeg Marten v/d Ploeg, nie fitte. 
 
 
Hou Angere bruisend mit ow energie  
Lop dur’s uut, kiek rond, en zie  
van begin to’t eind van de week  
Is ut ien Angere, eg gin zeik op de greep.  
 
 
Nim Theo van Ebke, uut ut Grindgat  
Mojjek ien de bjuut, du van alles wat  
Fiets hier, fiets daor, sjouwt en runt  
trech de Gouwe Duum, van harte gegund. 
 
 
Onze burgemeester wou uut goed fesoewn  
Ok wâ vur ut Durpshuus doewn  
Ze had vur de toespraak dit ien hör kop:  
“Ik prik Antoon en Dionza un lintje op”. 
 
 
“Gillie verdiene ut, mar tot verdriet,  
krie’j van mien ut lintje niet, 
gillie staon op de loownlies en wit  
dan gin lintje, umdâ  dâ ien de wet stid.” 
 
 
Altied Strijdbaar, zei Gerard Rasing,  
“Kom op zeg, gif hier dâ ding  
as B&W ut niet duut  
reik ik eiges un lintje uut”.  
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[Geef tekst op] 
 

 
2 

 
 
één ding kan B&W eg nie verkope, 
t’ is de druppel die de immer du overlope  
Gerben mie-k mit de kermis van de nood un deugd  
hâ vri’jkaortjes van de dràèjmeule vur de jeugd. 
 
 
de kiender spronge un gat ien de lug,  
wouwe drek ien’t schui-tje, bi’j ut pjèrd op de rug  
Mit de Kermis……………..  
gin dràèjmeule, wel jenkelende blage, wâ un FLOP  
B&W kan mien, mit zien kermisbeleid, de rug op.  
 
 
 
Tog zien wi’j nog nie verlore  
Wi’j worre duurzaam en gruun tot achter de ore. 
 
Gi’j kun ut zien, ai’j mar goed kiek  
mooije jutbakke, ok aon de diek  
vlak vur ut evacuatiemonument, zal niemand deere  
wel ut monument eiges, dȃ gee evacueere. 
 
 
 
En.. ient gruune hart steet al un staole boom  
gif een en al energie, as gruune stroom  
nee, die boom bi’j de COOP wur nie kaol  
steet dag en nag ……….. vur laodpaol.  
 
 
Ach, gi’j kun ow gruun en geil èrege  
aon alles en iedereen  
en blieve klage, steen en been  
mar kom ien balans, kom uut die stoel  
doew’s mee, mit de NARRENPOEL. 

verstand van tuin & dier
Hegsestraat 1, Gendt | www.welkoopgendt.nl | gendt@welkoop.com | 0481-421206
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[Geef tekst op] 
 

 
2 

 
 
één ding kan B&W eg nie verkope, 
t’ is de druppel die de immer du overlope  
Gerben mie-k mit de kermis van de nood un deugd  
hâ vri’jkaortjes van de dràèjmeule vur de jeugd. 
 
 
de kiender spronge un gat ien de lug,  
wouwe drek ien’t schui-tje, bi’j ut pjèrd op de rug  
Mit de Kermis……………..  
gin dràèjmeule, wel jenkelende blage, wâ un FLOP  
B&W kan mien, mit zien kermisbeleid, de rug op.  
 
 
 
Tog zien wi’j nog nie verlore  
Wi’j worre duurzaam en gruun tot achter de ore. 
 
Gi’j kun ut zien, ai’j mar goed kiek  
mooije jutbakke, ok aon de diek  
vlak vur ut evacuatiemonument, zal niemand deere  
wel ut monument eiges, dȃ gee evacueere. 
 
 
 
En.. ient gruune hart steet al un staole boom  
gif een en al energie, as gruune stroom  
nee, die boom bi’j de COOP wur nie kaol  
steet dag en nag ……….. vur laodpaol.  
 
 
Ach, gi’j kun ow gruun en geil èrege  
aon alles en iedereen  
en blieve klage, steen en been  
mar kom ien balans, kom uut die stoel  
doew’s mee, mit de NARRENPOEL. 
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Lodderhoeksestraat 4    ANGEREN     TELEFOON  026 3251407 

Elden-Arnhem
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Elluk jaor vraoge’ ze mien een stukske te 
schrieve’. Vûrig jaor was ut effe’ stil, dus 
ha’k nou 2 jaor um effe’ goed nao te denke’ 
wat er allemaol gebeurd is. Hoe vaak da’ 
we meedoen en wie d’r een jubileum heb-

be’ daor wur’ al zoveul over geschreve’, daor begin 
ik nie mèr over. 
 
Um te beginne’ hebbe’ we vûrig jaor natuurlijk wir 
een nije Prins gekrege’: Prins Jochem! Ik hurde dat 
ie di’ jaor al aon de darde prinses toe is. Prinses 
Suzie hiet ze en ut schien een bar mooie prinses te 
zien. Ze doe’ ut 
heel leuk en we 
hope’ da’ ze ut tot 
ut eind volhil.

Nou zien die 
blage’ van mien 
al wa’ ouwer, 
dus we gaon 
nie mèr naor de 
jeug’pronk, mar 
ik hurde van 
onze kersverse 
vaoder, één van 
de Flodders die 
elke keer het 
meegedaon, Edje 
L, da’ de jeug’pronk een nije opzet het gekrege’. En 
dat ut harstikke leuk was en druk bezet. Das mooi 
um te heure’, want we motte’ aon de toekomst din-
ke’ en je kun’ ut er nie’ vroeg genoeg iengiete’. 

Nee dan de grote pronk! De belangstelling van mè 
name de bouwploege’ lit een bitje te wense’ over! JA 
die Flodders ware’ d’r ôk nie’ allemaol, sterker nog 
d’r ware’ d’r twee geleuf ik. Ut was verder top gere-
geld deur Johan en Co. Beste bouwers laote’ we vûr 
vollegend jaor afsprèke’ da’ we mè zoveul meugelijk 
minse’ gaon (we gaon dan gewoon mar een keer 
nie’ naor de handbal, Vitesse, Vriende’ van Amstel, 
uut ete’ bij Bar Lekker, de Zusjes, de Leutse Hof of 
wa’ dan ôk). 

Verder schien’ ut da’ de Nachuule’ aon een reejuun-
ie toe zien. Ik hurde dat da’ was omda’ ze vûr ut 
ers’ in elluf jaor wir meedoen mè de optoch’!! Bij de 
Flodders di’ jaor gin reejuunie, mar ut is wel driej-
endartig jaor geleeje’ da’ we vûr ut ers’ meedeeje’. Ik 
zag les’ op TV nog steeds de sigaor van Ma Flodder 
vûrbijkomme’. Hèt die Dick Maos toch iets unieks 
bedoch’ toen. Vollegend jaor dan doen we vûr de 
driejendartigste keer mee. Hè’k ut toch wir over ut 
aontal deelnames, kan ut nie’ laote’. Verder ôk bij 
de Flodders elluk jaor de nodige perikele’. Vroeger 
deeje’ we vergaodere’ bij Bep ien de ouwe huuska-

mer. Tegenwoordig geet alles via Whatsapp. Soms 
wûr’ één en ander nog welles verkeerd begrepe’. 
Mar ut kum altied wir goed. Mistal komme’ we ers’ 
bij mekaor bij ut Rooie Wald um te brainsturme’ over 
ut onderwerrup, mar aon ut eind van de middag 
zien we d’r mistal nie’ uut. Da’ kum’ um da’ ieder-
een dan pas geej’ naodinke’. Daarnao appe’ we wir 
vrolijk verder en dan is ut wir geregeld. Dan kieke’ 
we mekaor aon en de grondstoffe’ vliege’ op de kar. 
De leste jaore’ zien we altied bar druk um her en 
der ien ut land de grondstoffe’ en halluffabrikate’ op 
te haole’. Grote dieplaojers motte’ d’r aon te pas 

komme’ en di’ jaor 
moeste’ we wir 
mè een gangetje 
van zestig over 
de snelweg mè 
een iets te breed 
halluffabrikaat. De 
pliessie was ter 
snel bij en hoppa 
€149,- zei tie. 
Mar we mochte’ 
wel deurrijje’. We 
meuge wir bouwe’ 
bij Dick en Yvon-
ne op ut Rooie 
Wald. Dick is bij 
de raod gegaon 

en das net iets vûr um. Mar hij lut de Flodders nie’ 
valle’, dus hij mot twee dinge’ tegeliek doen. Goed 
bezig Dick! 

Ik mak me wel zurrege’ over de ouwere jeug’ die 
een bitje afhök’. Da’s nie’ zo errug as ze mar mè 
een eige’ gruupke zelluf aon ut bouwe’ slaon. Nee, 
da’ doen ze nie’! Ze gaon skieje’ of stage lope’ aon 
d’n andere kant van de wereld. Of een tusse’jaor! 
Ôk zoiets moderrens, da’ kende’ we ien onze tied 
nie’. Mar goed, di’ jaor hebbe’ we een paor oudge-
diende terug dus kwa aontalle’ blieve’ we op peil. Ik 
had ut al over de jeug’ en over whatsappe’. Een bitje 
buute’ speule’ doet de jeug’ nie’ mèr tegenwoordig 
mè al die scherreme’ ien huus. Wij wille’ as Flodders 
graag da’ buute’ speule’ een bietje promote’. Gezel-
lige spellekes hebbe’ we gemak’ vûr de jeug’ um te 
laote’ zien hoe leuk da’ is. Dan he’j’ heel gin WIFI 
nodig! We hope’ da’ we de Angerse Jeug’ op ideeje’ 
brenge’.  

Nou ik zeg Angerse minse’ “ik hè wir genoeg geluld, 
mak der wir een mooi Carnaval van en tot volgend 
jaor!”

 
3 keer Proos’ en 1 keer Alaaf, 
een Flodder van ut erste uur

Losse Flodders! 
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    ‘ Uw partners op het gebied van stalen ramen en deuren. ‘        

     www.koonbv.nl                                                         www.pv-windows.nl 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Energiestraat 8/10 , 6851 EL HUISSEN
Postbus 138, 6680 AC  BEMMEL 
www.linsen-lenc.nl

Tel.: +31 (0) 26 325 19 44 
Fax: +31 (0) 26 327 58 79

Feesten en partijen
Geluidsverhuur
Disco shows
Artiesten begeleiding 

06-55345988
www.digitalisgeluid.nl

Maike Kapperij aan huis

06 - 24 22 69 79
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Gardenieuws: The Stars

Bij The Stars dansen vind ik erg leuk om te 

doen. Ik zit al 6 jaar bij The Stars. De Twinkles 

dansen altijd een garde- en een showdans. 

Vanaf april leren we meestal de dansen en rond 

november hebben we de dans af. Rond de  

carnaval moeten we vaak optreden. 

Met de carnavalsoptocht zou je ook nog op de 

carnavalswagen van de raad van elf mogen. 

Lijkt het jou ook leuk om bij The Stars te  

dansen? Kom dan zeker een keertje kijken.

Groetjes, Imke

Dansen bij The Stars is echt super leuk. Iedere week trainen we samen met vrien-dinnen. En dan vanaf november beginnen de optredens. Gezellig met z’n allen in de kleedkamer voorbereiden en dan knallen op het podium. 

Je krijgt mooie kleren aan en ook worden je haren en make-up gedaan. Ook gaan we naar wedstrijden toe. Dat zijn ook altijd super gezellige dagen en we winnen regelmatig een mooie prijs. Dus vind je dansen leuk…? Kom dan gezellig met ons mee doen! 
Groetjes, Femke en Sanne Laurentzen

Dansen bij The Stars doe ik nu voor het 11de 
jaar. Voor de carnaval is dit een bijzonder jaar. 
Ik wil dan ook de carnavalsvereniging bedanken 
voor de bloemen en de leuke verrassing die er 
voor mij was tijdens de pronkzitting.
Ik heb al veel dansen geoefend in de afgelopen 
jaren. Eerst met onze trainster Laura van Gelder 
en nu al weer voor het 2de jaar met Naomi  
Reesing. En natuurlijk 11 keer een gardedans en 
ook 11 keer een showdans. 

Zo was Pinokkio mijn eerste dans en volgde 
daarna onder andere Hans & Grietje, Footloose, 
Robin Hood en Sister Act. Dit jaar dansen we op 
liedjes uit de musical Grease. 

Voor het eerst dans ik dit jaar met de Dancing 
Stars een moderne dans. Ik vind het leuk om 
op een mix van liedjes uit de top 40 te dansen. 
We hebben een leuke groep met 7 meiden, die 
allemaal enthousiast zijn en graag dansen. Dus 
is het leuk om te dansen, maar vooral ook ge-
zellig om op dinsdagavond weer te gaan trainen. 
Als we moeten optreden tijdens een carnavals-
avond van A.K.G. de Narrenpoel of wanneer we 
meedoen aan een toernooi is het ook altijd erg 
gezellig met elkaar in de kleedkamer. 

Groetjes, Silke Hermsen

Je hebt er vast wel van gehoord: The Stars. Maar 
wat doen ze nu allemaal? Dit jaar bestaan The Stars 
uit 2 groepen van totaal 19 meisjes/meiden vanaf 
6 jaar, die allemaal van dansen houden. Ze trainen 
het hele jaar op de dinsdagavond om te zorgen 
dat ze vanaf november t/m maart 2 of 3 dansen 
per groep kunnen laten zien. De groepen spreken 
samen met trainster Naomi af voor welk thema ze 
zullen kiezen voor een showdans, ook is er een gar-
dedans en voor de moderne dans kiezen de meiden 
gezamenlijk op welke muziek ze zullen dansen. 

De eerste optredens van dit seizoen hebben de 
meiden er inmiddels al weer op zitten: de openings-
avond en de pronkzitting van “de Narrenpoel”. Ze 
bereiden zich nu al weer voor op de 2 danstoernooi-
en waar we dit jaar naar toe zullen gaan. Dit jaar 
gaan we naar het Dansgala Lingewaard, waar The 
Stars mogen dansen in de theaterkerk in Bemmel 
op 17 februari 2019. En ze dansen op het Betuws 
dansfestival in Ewijk op 17 maart 2019. Ook zullen 
ze nog dansen bij de (jeugd)sleuteloverdracht in 
Angeren. Dus kom The Stars aanmoedigen als het 
je leuk lijkt om naar dansen te gaan kijken!

The Stars zijn naast een dansgroep ook onderdeel 
van A.K.G. de Narrenpoel. Naast de optredens 
tijdens de carnavalsperiode gaan ze dan ook mee 
met de prinsenwagens in de optocht en gaan er een 
aantal meisjes mee om de oudste en jongste in- 
woner van Angeren te feliciteren. Hoe de meiden 
het zelf ervaren is te lezen in de stukjes die ze 
hebben geschreven op deze pagina. Als je er ook 
enthousiast van wordt en van dansen houdt, kom 
dan gerust op de workshopdagen in maart, die op 
de flyer staan. Wie weet tot ziens? 

Trainster en begeleiding 
van The Stars 

(Naomi, Eliane, Saskia, 
Maike en Yvonne)
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Houtengoed maakt houten keukens en meubels op maat. 
Ambachtelijk en met oog voor detail.

Kamervoort 83, Angeren   |   06 - 3036 6227   |   www.houtengoed.nl

�eu�ens�eu�ens�
ambachtelijk maatwerk

HENDRIKS2WIELERS.NL

Jan Joostenstraat 23 
6687AB Angeren

026-3824218

U kunt bij ons terecht voor alle reparaties van 
zowel fietsen, bromfietsen, scooters, rollators etc.

Eveneens verkrijgbaar nieuwe fietsen, E-bikes, 
elektrische fietsen van o.a. Kreidler en Puch.

Zie websites van puch-fietsen.nl  en  kreidler.nl.

Voor meer informatie en openingstijden 
zie hendriks2wielers.nl

 

 

 

 

Herberg De Hoeve rbeee eer DeDeDeeDeDeDeD HoHoHooHoHHoH eevg Drg
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Tegen inlevering van deze bon 

20% korting in ons restaurant
Max 4 personen per bon, geldig tot 31 mei 2019 

m.u.v. feestdagen. Niet i.c.m. andere acties.
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Carnaval in
Angeren!

Zaterdag 2 maart 2019
11:11 uur Sleuteloverdracht
Sleuteloverdracht aan alle prinsen van de gemeente Lingewaard 
door burgemeester Schuurmans in Dorpshuis Angeren.  
Tevens worden de Ordes van de Vlinder uitgereikt.

20:11 uur Bouwersbal: The Night Before  
Feestje bouwen in De Letste Stuyver met muziek van DJ Guus. 

Zondag 3 maart 2019
11:11 uur Keutje wassen
Traditiegetrouw wordt voorafgaand aan de optocht het Keutje 
gewassen door de prins.  

13:30 uur Keujesgatse optocht 
Vanaf het kermisterrein aan de Zahnstraat volgens route 
(zie pagina 49). Na afloop prijsuitreiking en gezellig feest in 
Dorpshuis Angeren met muziek van Magic Sound.

Maandag 4 maart 2019
Frühshoppen
Vanaf 11:11 uur Frühshoppen bij De Letste Stuyver met muziek 
van Mega Power. Een oude traditie herleeft in Angeren. Terug 
van weggeweest: Boerenkool eten tijdens het frühshoppen.

Dinsdag 5 maart 2019
15:00 uur Bezoek prinsenpaar oudste en jongste
inwoner/inwoonster van Angeren

20:11 uur Seizoensafsluiting 
Vanaf 20:11 uur is iedereen welkom in De Letste Stuyver om 
de dolle dagen 2019 af te sluiten. 
Om 00:00 uur gaan de steken af. 
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Afsluiting seizoen 2017-2018
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Reglement vûr alles en iedereen die aon de 
Angerse carnavalsoptoch’ meeduu’

1. Een voertuig mag op eigen kracht ten hoogste 2 aanhangers trekken.
2. De breedte van de wagens is in zoverre onbeperkt, dat de wagens de hele route
 zonder problemen moeten kunnen volgen.
3. Het hoogste punt van de wagens mag ten hoogste 5 meter zijn. De wielen  
 moeten minimaal 20 cm van de grond beveiligd zijn en er mag langs de route  
 niet worden gesnoeid.
4. De met de hand voorgetrokken wagens vallen onder loopgroepen.
5. Het is verboden reclameteksten mee te voeren.
6. Voorts wordt er van de deelnemers verwacht dat zij geen beledigende tekst   
 voeren, gericht tegen personen of instanties. Het gebruik van schuttingtaal is 
 verboden.
7. Het gebruik van alcoholische dranken wordt op beperkte schaal getolereerd. Van 
  bestuurders van de wagens wordt verwacht geen alcohol te nuttigen voor en 
 tijdens de optocht.
8. Het is verboden om glaswerk te gebruiken.
9. De optochtjury zal de wagens, loopgroepen, paren en individuele deelnemers
  beoordelen.  
 De criteria zijn: presentatie, actualiteit, originaliteit, afwerking.
10. Op het stuk Jan Joostenstraat tussen Kerkstraat en Emmastraat moet te allen tijde  
 de aanwijzingen van de verkeersregelaars worden opgevolgd.
11. Voor deelnemers van buiten Angeren wordt eerst het oordeel van de vereniging  
 gevraagd.
12. De optocht wordt ontbonden in de Poelsestraat.
13. Voertuigen die niet aan dit reglement voldoen, kunnen worden geweigerd of uit 
 de optocht worden gehaald.
14. Bij opgave van een gelijk onderwerp wordt de tweede opgave in dezelfde  
 categorie gevraagd van onderwerp te veranderen. Doet men dat
 niet, dan wordt bij de telling 150 punten in mindering gebracht.
15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist   
                 de optochtcommissie.
16. A.K.G. de Narrenpoel en de optochtcommissie kunnen niet  
 aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door deze  
                 carnavalsoptocht.

 

Prebiere’ gillie ôw eige’ hier allemaol aon te houwe’ 

 

    De optoch’ commissie       

Colofon

’t Keuje is ’n uutgave van “A.K.G. de 
Narrenpoel” uut Angere’. Ien di’ huusor-
gaon stee’t Angerse carnavalsseizoen 
beschreve’. De coördinaotie en productie 
is ien hande’ van ’n redactie die bestee’ 
uut:

Johan Wagener
Mariska Wagener
Frank van Bon
Wilco Huisman

Di` buukske is gedruk’ dûr Inktvis Media 
uut Huusse.

Tekste’, foto’s en advertenties kunne’ 
digitaol worde’ aongeleverd (alleen 
orginele’). Dit um de kwaliteit te  
bewake’.
Het ienlevere’ van artikele’, mèt of 
zonder foto’s, grappe’ en grolle’ kan op 
onderstaond redactieadres: 
 
Kopij adres: 
Kampsestraat 19 Angeren 
 
E-mail:  
redactie@narrenpoel.nl

Opstellen (start):
Kermisterrein aan de Zahnstraat / rechtsaf Grundel / rechtsaf Molenstraat/ 
linksaf Rosmolenstraat / linksaf Kerkstraat / linksaf Jan Joostenstraat / 
rechtsaf  Emmastraat / rechtsaf Pastoor Rutjesstraat / linksaf Iepenstraat / 
linksaf Kardinaal de Jongstraat / linksaf Emmastraat / Rechtsaf Poelsestraat:  
Einde optocht. Prijsuitreiking in het Dorpshuis. 

  
Henk Sluiter hartelijk 
bedankt voor het  
maken en aanleveren 
van het beeldmateriaal.
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Stickers Belettering Drukwerk Grootformaat

Duisterestraat 21
 

6851 LR Huissen
026 - 7113817
info@inktvismedia.nl

 

www.inktvismedia.nl

Inktvis Media
We bieden u graag het complete pakket! 

Bij ons kunt u terecht voor:

Drukwerk:

Sign: zeildoeken, reclameborden, posters, roll-up banners etc.

Vormgeving:
trouw- en geboortekaartjes, etc.

			

			Hairfasion	Suus		
	
			Wenst	iedereen	dolle	dwaze	dagen	
					tijdens	de	carnaval	!!	
	
				Tegen	inlevering	van	deze	bon	ontvangt	u	
					10%	korting	op	een	knipbehandeling		in	februari		
						
	
	
	
	

A.K.G. de Narrenpoel 

dankt alle adverteerders 

voor hun bijdrage aan 

dit boekje! 
DE NARRENPOEL

ANGEREN
ANNO 1968
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Pronkzitting 2019 
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