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Februari 2020, nummer 41

Een buukske waor alles ien stee’ over carnaval ien Angeren. Uutgegeve’ dûr A.K.G. de Narrenpoel.

‘T KEUJE‘T KEUJE

‘‘Wij zijn
 een o

pen bo
ek….. 

met ons
 kun je 

lezen 
en sch

rijven!
!!’’

Carnaval 2020

Keujesgat!
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Beste mensen uit ’t Keujesgat 
en omstreken, 

Het is begin januari 2020 en tijd om achter 
de laptop te gaan zitten om een stuk te 
gaan schrijven over hetgeen afgelopen jaar 

gebeurd is, maar zeker ook over wat nog komen 
gaat. Oftewel: om als voorzitter een paar woorden 
op papier te zetten. Afgelopen jaarvergadering gaf 
Johan Wagener aan om te gaan stoppen als voorzit-
ter, natuurlijk wisten wij dit als bestuur al. Altijd jam-
mer dat zoiets gebeurt, gelukkig blijft Johan bij onze 
vereniging en zal ook nog in enkele commissies 
deelnemen. Johan nogmaals bedankt voor al deze 
jaren van inzet binnen onze vereniging. Bij deze 
gelegenheid wil ik mij dan ook voorstellen als nieu-
we voorzitter van AKG de Narrenpoel. Mijn naam is 
Geert Alofs en geen onbekende binnen deze club. 
Na een bewogen seizoen hebben we in november 
tijdens de openingsavond afscheid genomen van 
prins Jochem de Kartrekker en zijn hofdame Suzie. 
Jochem heeft de afgelopen twee jaar de vereniging 
op een bijzondere wijze vertegenwoordigd; het 
laatste jaar bijgestaan door Suzie. Ik ben dan ook 
verheugd dat Jochem is toegetreden tot de raad.  
 
Tijdens deze avond vond ook de onthulling plaats 
van het nieuwe prinsenpaar, altijd weer een span-
nende aanloop hiernaar toe. Wie zullen het zijn? 
Niemand minder dan Michel en Daniëlle Janssen 
gaan deze taak op zich nemen. Zij zullen als prins 
Michel de Onderwijzer en prinses Daniëlle de scep-
ter zwaaien over ons Keujesgat. Ik wens ze dan ook 
heel veel plezier de komende twee jaar.  
 
Zoals ik al aangaf in de aanhef: “Veranderingen 
2020”. Wat kunnen we dan verwachten als veran-
deringen? Afgelopen carnavalsseizoen hebben we 
al wat avonden en een maandag doorgebracht bij 
De Letste Stuyver. Dit is door beide partijen positief 
ervaren. Dat heeft er toe geleid dat aankomend car-
navalsseizoen hopelijk ouderwets carnaval gevierd 
kan worden. De Letste Stuyver plaatst op het ker-
misterrein een feesttent en zal de exploitatie vier 
dagen lang ongetwijfeld uitstekend verzorgen. Voor 
AKG de Narrenpoel is dit een totaal “Vernieuwend“ 
concept, waar we als vereniging heel positief tegen-
over staan. Wij hopen dan ook dat zowel jong als 
oud carnaval komt vieren in het Keujesgat. Uiter-
aard betekent dit, dat we met de dolle dagen niet te 
vinden zijn in ons vertrouwde dorpshuis. Vanaf hier 
wil ik Simone en haar crew bedanken voor de inzet 
die er vanuit het dorpshuis altijd was met de dolle 
dagen. 
 
Een andere locatie met de dolle dagen houdt ook 
in, dat de route van de optocht wordt veranderd. 

Een mooie optocht behoort immers te eindigen bij 
de feestlocatie. We zullen iedereen tijdig informeren 
over de nieuwe route. Al met al zaken die organise-
rend veel van alle commissieleden en vrijwilligers 
vragen. Ook met de input die carnavalsgroepen bij 
de evaluatie hebben gegeven, proberen wij zoveel 
mogelijk rekening te houden. Ik bedank dan ook een 
ieder die op wat voor manier zijn of haar bijdrage 
heeft geleverd aan het carnaval in ’t Keujesgat uit 
de grond van mijn hart. Veranderingen die nodig zijn 
om met de tijd mee te gaan, zodat we in de toe-
komst dit feest met z’n allen kunnen blijven vieren in 
het Keujesgat, kan ik alleen maar bijzonder toejui-
chen.  
 
Ik wens jullie allemaal veel leesplezier bij het lezen 
van dit mooie buukske. En tot slot wens ik iedereen 
een geweldige carnaval toe in de feesttent en be-
groet jullie graag op een van onze feestavonden en 
activiteiten tijdens de Dolle Dagen.

Driemaal Alaaf, 
Geert Alofs

Voorzitter A.K.G. de Narrenpoel

Carnaval 2020 en veranderingen

Bestuur AKG de Narrenpoel
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Openingsavond 2019-2020



 ‘t Keuje 2020           5



6     ‘t Keuje 2020

    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

ZATERDAG 22-02 08:00 - 20:00
ZONDAG 23-02 GESLOTEN
MAANDAG 24-02 08:00 - 18:00
DINSDAG 25-02 08:00 - 18:00
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A.K.G. de Narrenpoel 

Prins en hofdame:
Prins Michel de Onderwijzer en prinses Daniëlle

Hofschenker:
Patrick Scholten 

Medewerkers:
Bram Alofs, Annie Altena, Erik Arends,  
Gea Boerboom, Frank van Bon, Simone Derksen, 
Guus Hegeman, Wilco Huisman, Henk Janssen,  
Jan Molthoff, Henk Polman, Jessica Scholten,  
Debby Slinkman, Willy Smits en Mariska Wagener

Huisfotograaf:
Henk Sluiter

Jeugdprinsenpaar:
Prins Gijs en prinses Julie

Jeugdraad:
Mylan Janssen van Beek, Jens Derksen,  
Jens Scholten, Bend van Vorsselen, Tara Kamps, 
Luuk Klaasen, Kenjy de Vreden, Jax Janssen,  
Jilles Gerritsen en Rens van Moerkerk

@pestaartjes:
Jan Jaap Derksen, Maaike Evers, Susanne Giesen, 
Kim Hendriks, Jeroen Krauts en Maggy Scholten  
 
Trainster The Stars: 
Sandra Evers

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

Twinkle Stars: 
Jasmijn Dirks, Marika Karas, Sanne Laurentzen  
Femke Laurentzen en Fenna Oosterink

Dancing Stars:
Rianne Bohmer, Merel Dirks, Ilse Hendriksen, Imke 
Maassen, Kim Molthoff, Maike Molthoff, Loes  
Overweel en Kelsey de Vreeden

Bestuur:
Geert Alofs 

Patrick Scholten 

Rob Evers 

Marcel Molthoff

Dick Hermsen

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

Johan Wagener

Tom Loeters

Joop Meijer

Lennard Wezendonk

Glenn Puntman

Chantal Overweel

Jochem Vermeulen

Mandy Evers

Ferry Schriever
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BOUWSUPPORT  l  ANGEREN

BRYAN SCHMIDT
S.BS.ANGEREN@GMAIL.COM

06 - 55390097

Focus op 
carnavallen
Fijne carnaval! 

Nijmegen

Beuningen

Oss

Gendt - Dorpstraat 40 | ELST - v. Oldenbarneveltstraat 4a | Nijmegen - Tooropstraat 18

T 0481 - 422101 | www.leemreise.nl

voor mode- en comfortschoenen komt u gezellig naar Gendt

• orthopedische schoenen

• semi orthopedische schoenen

• steunzolen

• verbandschoenen

• pedicure

• therapeutisch elastische kousen

persoonlijk en deskundig advies | goed bereikbaar | contracten met alle zorgverzekeraars

Voetprobleem?
    blijf er niet mee lopen!!

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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Mogen wij ons even voorstellen... 
Prins Michel de Onderwijzer en prinses Daniëlle

De komende twee jaar zullen wij, Michel 
en Daniëlle Janssen, als prinsenpaar, de 
scepter zwaaien over ‘t Keujesgat.
Michel, een geboren Angerse. Ik ben 48 
jaar en geboren op het pad aan de Ka-

mervoort. Ik ben de tiende uit het nest van Henk en 
Nellie (Moeke) Janssen, ook bekend als ‘de zwart-
jes van ‘t pad’. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om 
te sleutelen aan oude bromfietsen en te klussen 
rondom huis. Ik ben een groot muziekliefhebber en 
bezoek graag een festival of concert. Het carna-
valsbloed is door mijn ouders overduidelijk aan mij 
doorgegeven. Twee van mijn zussen gingen mij, als 
prinses van Angeren, al voor.

Als kleine jongen deed ik al mee met de optocht en 
daarom was het ook niet vreemd dat ik op 15-jarige 
leeftijd met een stel vrienden een carnavalsgroep 
oprichtte: “De Nachuulen”! Er werd druk gebouwd in 
één van de schuren aan het pad in Kamervoort. De 
Nachuulen breidde zich uit en al gauw bestond onze 
vriendengroep uit 40 leden. 
 
Nadat wij, Michel en Daniëlle, enkele maanden  
verkering hadden, sloot ook Daniëlle zich aan bij de  
Nachuulen. Daniëlle, 45 jaar, geboren in Huissen, 
voelt zich helemaal thuis in Angeren. Daniëlle vindt 
het leuk om te schminken in de vrije tijd. 

En ze gaat er graag op uit met onze caravan. Ze is 
op vele vlakken actief in het Angerse verenigings-
leven en steunt menig goed doel door collectes te 
lopen. 

Wij hebben samen, in alle categorieën, aan vele 
optochten deelgenomen. Begonnen met een wagen, 
later als loopgroep en uiteindelijk als paar. Vorig jaar 
hebben we zelfs nog met onze twee kinderen, Lize 
en Joes, meegelopen. 

Menigmaal werd onze naam genoemd als prinsen-
paar van’t Keujesgat. Wat ons ervan weerhield, was 
de optocht en het bouwen. Het meelopen is toch het 
mooiste wat er is! Nu bekijken wij de optocht, met 
veel enthousiasme, vanuit een ander perspectief. 
Afgelopen jaar kregen wij bezoek, de keuzecom-
missie van AKG de Narrenpoel stond aan de deur. 
Mogen wij even binnenkomen? De vraag laat zich 
raden: “Willen jullie prins en prinses worden?” Het 
antwoord op deze vraag laat zich inmiddels ook 
raden. Wat volgde was een hoop geregel, proclama-
tie bedenken, onderscheidingen ontwerpen, kleding 
uitzoeken, prinsennaam bedenken….. Heel veel 
voorbereidingswerk, maar erg leuk!



10     ‘t Keuje 2020

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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Het geheimhouden was ook een hele opgave! We 
hebben geregeld mensen om de tuin geleid en 
smoesjes verzonnen. Om alles geregeld te krijgen, 
moest er vergaderd worden met de keuzecommis-
sie. In het geheim afspreken… Er is zelfs vergaderd 
in het buitenland.

Het bedenken van de naam was niet heel lastig, 
aangezien wij beide in het onderwijs werken. Ik werk 
als docent op ROC Nijmegen. Daniëlle werkt als 
groepsleerkracht op de Regenboog in Bemmel. De 
naam prins Michel de Onderwijzer was hierdoor dan 
ook snel gevonden. Wij hebben ons motto en onder-
scheiding hierop aangepast. Wij hebben ontzettend 
veel zin in de carnaval en alles daarom heen. Wij 
zullen de komende twee jaar dan ook volop gaan 
genieten. 

Wij wensen iedereen veel plezier en leut en 
eindigen met drie maal Alaaf!

Prins Michel de Onderwijzer en 
prinses Daniëlle

keujespraot
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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

Tel: 026 2000140
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Proclamatie 
Prins Michel de Onderwijzer en prinses Daniëlle

Ten 1e Tijdens de optocht zijn de Uulskuukes dit jaar afwezig… met bericht!

Ten 2e Tijdens de carnaval staat onze spellingscontrole uit!

Ten 3e Het is geen feest als de Deurdweilers niet zijn geweest!

Ten 4e Wij houden van een feestje en rekenen op jullie!

Ten 5e Begin op tijd met feesten, want voor je het weet is het voorbij!

Ten 6e Bij ons staat plezier voorop en zetten we het Keujesgat op zijn kop!

Ten 7e Half zat zijn is zonde van je geld!

Ten 8e Tijdens carnaval laten wij zien dat het Keujesgat de hoofdstad is  
  van Lingewaard!

Ten 9e Zorg goed voor jezelf, maar denk ook aan je medemens!

Ten 10e Wij roepen alle inwoners van Angeren op om tijdens carnaval je huis mooi    
  te versieren!

Ten 11e Wij willen hierbij de aftrap geven voor een fijne carnaval, 3x Alaaf!

Ons motto is:

Wij zijn een open boek….. 
met ons kun je lezen en schrijven!!! 
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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

06-17113221 Beatrixstraat10 6687BD Angeren

Kraaienstraat 2
6687 LW Angeren

telefoon (026) 325 43 22
of (06) 53 81 30 28

Als uw haar plotseling of langzaam dunner 
wordt, of zelfs uit begint te vallen, kan dat tot 
veel onzekerheid leiden. Naast een goede 

hoofdhuid- en haarverzorging op maat, 
kunnen wij u helpen met een gedeeltelijk 

of een totaal haarwerk met een natuurlijke 
uitstraling. Kapsalon Mariton is Anko 
gecertificeerd haarwerkspecialist en 

aangesloten bij alle zorgverzekeraars. 
Deskundige voorlichting en advies voor een 
passend haarwerk voelt voor de cliënt al een 
stuk prettiger. Wilt u alvast meer informatie 

kijk dan op www.kapsalonmariton.nl
Uw haarwerkspecialist met passie. Rita Evers. 
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President Bryan
Beste carnavalisten,

Herinneringen maken
Een seizoen om nooit meer te vergeten, 
een seizoen waar nog lang over 
gesproken wordt. Zo’n seizoen moet dit 

gaan worden. Met de dolle dagen nog voor de deur 
en in de wetenschap dat er een hoop mooie 
dingen gaan gebeuren, ben ik ervan overtuigd dat 
we mooie herinneringen over houden aan dit 
seizoen. 

Een goed begin is het halve werk
In november hebben we afscheid genomen van 
Jochem als prins, hij heeft plaats genomen in de 
Senaat van de vereniging. Tevens hebben we vier 
nieuwe raadsleden mogen verwelkomen die hun 
handigheid, creativiteit en wijsheid met ons gaan 
delen. En omdat Jochem prins af is, mochten we op 
de openingsavond een nieuw prinsenpaar welkom 
heten. Niemand minder dan Rook Overweel kwam 
tevoorschijn als zogenaamde “sprookjesprins”. Met 
een grijns op zijn gezicht liet hij de zaal even goed 
schrikken, maar gelukkig zat hij alleen maar in het 
complot.  
 
De echte en nieuwe prins luistert namelijk naar de 
naam Michel Janssen en noemt zichzelf prins 
Michel de onderwijzer. Samen met zijn Daniëlle 
zwaait hij de scepter over het Keujesgat de 
aankomende twee jaren. De onderwijzer wordt 
ondersteund door Dick als adjudant, die natuurlijk 
weet wat een prins kan verwachten en wat dus een 
wijze keuze is. Zo is de start van het seizoen een 
bijzonder goede start geweest met vele positieve 
veranderingen. 

De dolle dagen
Ook tijdens de dolle dagen zal er het een en ander 
veranderd gaan worden. Niet alleen de route van de 
optocht zal anders lopen, maar ook de prijsuitreiking 
zal niet meer in het dorpshuis plaats vinden zoals u 
van ons gewend was, maar deze vindt plaats in de 
feesttent die door De Letste Stuijver op het kermis-
terrein wordt geplaatst. Hier zullen ook de andere 
Dolle Dagen gevierd gaan worden. De gastheer en 
gastvrouw, respectievelijk Gerben en Daniëlle 
zorgen vier dagen lang voor de gezelligheid, een 
hapje en een drankje in een mooi versierde feest-
tent waar alle ruimte is om een dansje te maken en 
een flinke polonaise te lopen. 
 
Het dak moet eraf
Ik wil iedereen uitnodigen om een kijkje te nemen 
tijdens de dolle dagen in het Keujesgat. Trek iets 
geks aan, zet je feestneus op en kom het leukste 
feest van het jaar met ons vieren. Zoals ik 
eerder al vertelde vinden de Dolle Dagen plaats 
in feesttent van De Letste Stuijver en niet meer in 
het Dorpshuis. Wel wil ik alle leden van het team 
Dorpshuis bedanken voor al het goede wat ze ons 
al die jaren hebben gebracht. Het voelt nog altijd als 

een warm huis en uiteraard 
genieten we nog altijd van 
elkaar tijdens de pronk- 
zittingen en openings- 
avonden.

Iedereen heel erg veel 
plezier gewenst tijdens het 
carnaval.

Driemaal alaaf,
President  

Bryan Schmidt

Il Presidente, 11 jaar President
Zoals we bij de redactie veel codewoorden 
en stopwoorden hebben bedacht in de loop 
der jaren, zo hebben we er ook één voor 
Bryan. Hebben wij het over Bryan, dan  
hebben we het over “Il Presidente”. Ja 
en deze begint dit seizoen aan zijn elfde 

zittingstermijn als president. Een jubileum dus in 
carnavalsland. Dat laten we als redactie niet zo 
maar voorbij gaan. 

Toen Johan prins zou worden in 2008, had de  
prinses maar één eis: Bryan wordt adjudant, maar 
tot de onthulling mocht hij niet weten wie het  
prinsenpaar zou worden. Wat hebben we vreselijk 
veel gelachen. Een heel jaar lang. Ja! Niet twee, 
maar slechts één jaar was Bryan adjudant. De  
toenmalige president stopte ermee en de vereniging 
zag in Bryan de perfecte opvolger. Er was één  
hindernis: hij was adjudant.  

Een delegatie kwam bij de prins en het belang van 
de vereniging stond voorop. Marcel werd adjudant, 
een voortreffelijke adjudant, en Bryan werd  
president. Inmiddels is hij bezig aan zijn elfde  
seizoen als president. 

Zenuwachtig is hij, voordat hij als president het  
podium betreedt. Als hij eenmaal op het podium 
staat is hij op zijn best. Laat Bryan maar een beetje 
zijn eigen gang gaan. Als hij kwinkslagen uit kan 
delen. Bryan kent iedereen in Angeren en bij andere 
verenigingen. Kent hij iemand niet, dan zorgt hij er 
- op wat voor manier dan ook - wel voor dat hij weet 
hoe iemand heet voordat hij het podium op gaat. 
Daarnaast kent hij vanuit Kinderdorp Angeren zo’n 
beetje alle kinderen uit de omgeving. Bryan je bent 
een geweldige president met een hart van goud en 
we hopen dat je nog heel lang bij de vereniging blijft! 
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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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We komme’ uut de kas 
Ieder jaor wir zuuke’ veul carnavaliste’ 
‘n plekske um te bouwe’. Steet ‘r nùrs ‘n 
schuur lèèg of kunne’ we nie’ iets krake’. 
Veul bouwgroepe’ vraoge’ zich af: “Waor 
gaon we di’ jaor dan hin?”. Wij als  

Laotbløjers hebbe’ veul geluk me’ de familie Evers. 
Is ut nie’ ien Huusse’, dan is ‘t wel urs ien de Padde-
poel. Di’ jaor meuge’ we wèr bij hun bouwe’ en  
komme’ we op 23 fibberewaorie uut de kas ien de 
Kampsestraot. De ammerillesse’ (Aon mien Rillis-
sen) zien d’r uut en hebbe’ plek gemak vûr ons. 

Di’ jaor hebbe’ we wel ‘n heel speciaol thema.  
Naoda’ we veul bier en wijn achterover gekloek’  
hebbe’, wiste’ we ‘t. Ien Angere’ steej’ mar één kroeg 
en die is ôk nog ‘ns aon veul regels gehouwe’. De 
halve tied meug of kan die mar los zien. Da’ viende’ 
we allemaol mar niks. Durrum hebbe’ we gedoch’ 
da’ we ien de optoch’ een bult herrie gaon make’ en 
iedereen aon de zuup brenge’. Laot ze dan mar ’ns 
praote’. We vraoge’ nie of iemand 18 jaor is en of 
de muziek te hard steej. Di’ jaor wille’ we goeeeeed 
hard gaon! We wille’ ien de verre umtrek laote’ zien 
en heure’ da’ de Angerse optoch’ lèèf. Overal: van 
de stikke dreij’ bij Buis via Tedje Melchers tot aon 
Moyland mot er uuteindelijk over ons gepraot worre’. 
Dan pas hebbe’ we ‘t goed gedaon viende’ we.

Ja, de lat lig hoog di’ jaor. As ‘t nie’ anders kan, 
knuppe’ we er nog een paor 5 bij 5 duumers aon  
elkaor. We zulle’ wel ekkus de route motte’ veur 
lope’ of dà’ we overal onderdeur kunne’. We hebbe’ 
de PGEM al gebeld of ze een paor straotlampe’  
um draaije’. Mar wa’ we ôk belle’, ze neme’ nie op.

Nou da’ ‘k hier aon het schrieve’ bun, bedink ‘k mien 
da’ we de prinse’prijs nog nooit gewonne’ hebbe’. 
Ôk daor hebbe’ we ‘t over gehad: ‘t zou toch wel  
geweldig zien as we deze een keer kunne’  
verdiene’. Vanaf di’ papiereke uut di’ mooie buukske 
wille’ we dan ôk extra aondach’ vûr onze nije prins. 
We felicietiere’ Michel en Daniëlle mè’ di’ lot. Aj’ ollie 
‘n keer vervèèl, kom gerus’ ‘ns langs ien de kas, 
dan kunne’ we ‘t er ‘ns over hebbe’. Vûr prins Michel 
hebbe’ we sapjes zat en vûr prinses Daniëlle staon 
er een paor wijntjes ien ut rek.

Intusse’ hebbe we al veul vergaoderinge’ gehad, we 
hebbe’ al veul geouwehoerd over wa’ we gaon doen, 
mar ‘t mot toch ôk nog over Angere’ gaon. Zoas ‘t 
dan geet, verander’ nao elke bouwaovund ‘t  
onderwèrrep. Daor zien twee redene’ vûr:
- we zien ‘n stelleke ADHD-ers die veul  
 praote’ en nie’ luustere’;
- dûr is ôk altied wel wa’ nejs ien ut durrup.

Wie geet er schei’je’? Hèj’ al gehurd da’ ‘t huus van 
de Klets al verkoch’ is en da’ ‘r ien de kerruk een 
jongere’ disco kum. Ôk al gehurd dat er ‘n  
mugge’net um Angere’ wur’ gespanne’. Dit is nie’ 
um mugge’ tege’ te houwe’, mar om bevolkingsgroei 
tege’ te gaon. Want, wat is ‘r èrreger dan nie  
meuge’? Zo lup Angere’ van eiges wel lèèg. We  
blieve’ gewoon ien de kas.

Aj’ nejschierig bun, wa’ we d’r van gebrouwe’  
hebbe’, moj’ komme’ kieke’ tijdens de mojste optoch’ 
van de Betuwe. We trekke’ op 23 fibberewaorie wir 
dûr ‘t durrup. Aj’ toevallig ien de buurt bun, is ‘t wel 
een aonraojer.
 
Tot slot wense’ wij iedereen, zeer goei-je dage’ toe.

Alaaf, 
een Laotbløjer

Een man komt een bar binnen en neemt een borrel. Hij kijkt in zijn binnenzak en 
bestelt opnieuw een drankje. Hij kijkt weer in zijn binnenzak en bestelt opnieuw 
een drankje etc etc. De barkeeper vraagt: Wat zit er toch in je jaszak? De man 
zegt: Dat is een foto van mijn vrouw. Zodra zij er goed uit begint te zien, dan weet 
ik dat het tijd is om naar huis te gaan.
 

keujespraot
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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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“Onze” Mies
Dat “onze Mies” prins zou worden was 
duidelijk, maar wanneer??!! Als het aan 
Daniëlle had gelegen, was het al lang 
gebeurd!!! “Onze Mies” komt uit een echte 
carnavalsfamilie. Pa zat in de raad van elf 
en twee zwagers (Wim en Hans) zijn hem 

voor gegaan als prins carnaval. Dinie en Corry, zijn 
zussen zijn heel actief geweest met de dans-
mariekes. En onze Johan natuurlijk, die zat in de 
raad van 11!!! Het is wel opmerkelijk dat alleen zijn 
zussen en zwagers actief zijn en niet zijn broers??  
Misschien komt dat nog…

“Onze Mies” was altijd aan het prutsen en mieren. 
Alles wat kapot ging aan de fiets of brommer of zelfs 
stiekem de auto van zijn vader, dat maakte hij zelf 
weer. Altijd druk op de boerderij met de keujes en de 
kiepen en Basje. Basje was de hond, een rottwei-
ler, en volgens sommigen eerder een kalf dan een 
hond.

We waren 15, 16 jaar oud en toen kwam het  
geweldige idee om mee te gaan doen aan de  
optocht. Niemand wist hoe of wat, behalve Gerben 
en Ruud Kuster van de Kampsestraat, want die  
hadden al een paar jaar ervaring. Een naam was 
snel verzonnen door Moeke Janssen: de 
Nachuulen, omdat we altijd zo mooi op tijd thuis 
waren!

We zijn begonnen bij Michel thuis in de achterste 
schuur met een loopgroep en we zijn een jaar later 
een wagen gaan bouwen bij Gerben Kuster. Daarna 
zijn we terecht gekomen bij Theo en Greet  
Giessen in ‘t Veld. Daar hebben we meer dan 25 
jaar gezeten met onze bouwplek. We hebben daar 
een geweldige tijd gehad en ondanks dat we er 
soms een zooitje van maakten, zijn we er altijd  
welkom geweest!! Nogmaals ontzettend bedankt 
Theo en Greet voor die mooie, onvergetelijke tijd!

Ik weet wel zeker dat ”onze Mies” de meeste uren 
gemaakt heeft en bijna altijd aanwezig was. We 
hebben door de jaren heen veel prijzen gewonnen 
en zelfs ook de wisselbeker (drie keer achter elkaar 
nummer één bij de wagens!!). Ondanks dat er elk 

jaar van alles mis ging en veel stress was met het 
op zondagmorgen opbouwen van de wagen, was 
het een fantastische tijd en hebben we schitterende 
momenten gehad en vooral veul gelachen. 

Wij gaan als vriendengroep en oud Nachuulen 
genieten met “onze Mies en zijn Daniëlle” als  
prinsenpaar. Ik wens iedereen dan ook een leuke en 
vooral een gezellige carnaval toe.

Drie keer Alaaf voor “onze Mies en zijn Daniëlle”.

Veul leut dit jaar,
Een Nachuul...
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Apk
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Diagnose
In-Verkoop gebruikte auto’s
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info@joostvangendt.nl
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kindercarnaval 2019kindercarnaval 2019

 
Vrijdag 21 februari 2020
09:00 uur Schooloptocht

15:15 uur Jeugdsleuteloverdracht 
Aan alle jeugdprinsen van de gemeente  
Lingewaard wordt de sleutel overgedragen door 
de burgemeester in Providentia Gendt.  

Zondag 23 februari 2020
13:30 uur Keujesgatse optocht
Vanaf de Poel begint de mooie optocht aan de 
Poelsestraat. Na afloop van de optocht is de 
prijsuitreiking en een gezellig feest in de tent op 
het kermisterrein. 
 
Dinsdag 25 februari 2020
14:30 - 16:30 uur Kindercarnavalsmiddag
Gezellig carnaval vieren in feesttent van op het 
kermisterrein aan de Zahnstraat.

Programma Jeugd
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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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Prins Gijs en prinses Julie pakken uit
Afgelopen juli, het is de laatste week voor 
de grote zomervakantie, word ik (Gijs) door 
de jeugdraad, waar ik al een paar seizoe-
nen bij zit, gevraagd om voor de komende 
2 jaar jeugdprins te worden van Angeren. 

Het kwam totaal onverwacht, maar ik vond het een 
hele eer dat ik hiervoor gevraagd werd. Daarna 
mocht ik zelf mijn eigen prinses uitkiezen. Dat werd 
Julie. De dames van de Apestaartjes zijn daarna 
naar haar toe gegaan om haar officieel te vragen of 
zij de jeugdprinses wilde zijn met de carnaval. Ook 
Julie was gelijk enthousiast. 

Na de zomervakantie zijn we met de voorbereiding 
begonnen voor de grote onthulling tijdens de  
openingsavond in november. Natuurlijk op pad voor 
een mooi pak en een mooie jurk. Ontwerpen ma-
ken voor de onderscheiding en het schrijven van de 
proclamatie. En toen was het wachten en de mond 
dicht houden tegen al onze vriendjes en vriendinne-
tjes tot de grote dag op zaterdag 16 november. Die 
avond werden wij onthuld uit een cadeau dat  
Sinterklaas die middag was vergeten tijdens de 
intocht in Angeren. 

Wij zijn die avond officieel geïnstalleerd met de 
steek, de scepter en een bloemetje. Samen hebben 
we onze proclamatie voorgelezen. Daarna hebben 
we onze familie en vrienden onderscheiden, waarna 
het wachten was op de spannende onthulling van 
de grote prins en prinses.

Nu we dit stukje schrijven staat de pronkzitting en 
het prinsen- en prinsessenfeest, de optocht en nog 
veel meer voor de deur. Wij kunnen niet wachten tot 
het zover is, want het wordt één groot feest!

Onze lijfspreuk voor deze carnaval is dan ook:
Het wordt een geweldig feest met mij, Prins Gijs het 
feestbeest!

Groetjes, Prins Gijs het feestbeest 
en prinses Julie

Proclamatie 
Wij, Prins Gijs en Prinses Julie verklaren het volgende:

Ten eerste:  Voor Prins Tibbe en Prinses Jenna zit het er weer op, maar met ons wordt de  
  carnaval ook weer top.

Ten tweede:  Leuk dat jullie er zijn, wij vinden het super jullie prinsenpaar te zijn.

Ten derde:  We gaan feesten tot in de late uren, we laten ons niet vroeg naar bed sturen.

Ten vierde:  Wij staan met de polonaise dit jaar vooraan, maar groep 7 en alle kinderen uit Angeren  
  komen er gezellig achteraan.

Ten vijfde:  Hebben we zondag met carnaval sneeuw, storm of regen, de Angerse optocht valt nooit tegen.

Ten zesde:  Mensen allemaal de feestneus op, dan zetten we Angeren op zijn kop.

Ten zevende:  Wij willen met deze carnaval alles meemaken, dus zullen we deze dagen bij  
  voetbal- en judoles moeten afhaken.

Ten achtste:  Carnaval vier je niet alleen, wij maken schik met iedereen.

Ten negende:  Met carnaval lopen wij niet alleen de polonaise, maar eten wij ook friet met dikke  
  klodders mayonaise.

Ten tiende:  De school is met de carnaval dicht, ook voor juffen en meesters is feesten verplicht.

Ten elfde:  Met zo’n grote club is carnaval kei gaaf, we roepen met z’n allen uit volle borst  
  alaaf, alaaf, alaaf.

Ons motto is: Het wordt een geweldig feest met mij, Prins Gijs het feestbeest.
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Prinsen- en PrinsessenPrinsen- en Prinsessen
feest 2020feest 2020
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(Ex) Prins Tibbe de Veldduuker en Prinses Jenna
Wij zijn twee jaar lang het prinsenpaar van 
jong vierend carnaval in het Keujesgat 
geweest. Het zijn twee hele leuke jaren 
geweest met als hoogtepunten natuurlijk 
de mooie en grote optocht in Angeren. Dit 

jaar mogen we zelf weer meelopen in plaats van op 
de prinsenwagen staan. Dat vinden we toch ook wel 
weer heel leuk.

De laatste sleuteloverdracht was wel heel speciaal, 
omdat het in Angeren was (voor zowel  het grote 
als het kleine prinsenpaar). Verder hebben we erg 
genoten van het grote Prinsen- en Prinsessenfeest. 
Dit was een groot succes.

We willen natuurlijk de hele jeugdraad bedanken 
voor de afgelopen twee jaar. Veel dank ook aan de 
@pestaartjes en AKG de Narrenpoel die ons afgelo-
pen twee jaar fijn begeleid hebben. We vonden het 
super leuk om prins en prinses te zijn!!!

Wij wensen prins Gijs het feestbeest en prinses 
Julie veel feest en plezier; we hopen dat ze er flink 
van genieten! 

Groeten, 
Tibbe en Jenna 

VorstVRIJ bouwen
We zien alwir ‘n paor wèke’ aon ’t bouwe’ 
en nog steeds niks gin kouw. Altied moj’ 
bouwe’ as ‘t vries da’ ’t bars, mar now… 
Kum ’t nog, of blieve’ we vrij van de vors en 
de kouw?

Vrij zien we sowieso me’ ’t bouwe’. We meuge’ ‘n 
onderwerrup kieze’, eiges prakkeziere’ wa’ we  
bouwe’ en hoe we da’ gaon presentiere’. Ôk kuj’ 
haos altied me’ zien alle’ op de bouwplek terech’.  
Altied! Deurdewèèks en ôk ien ’t wiek-end. ‘N  
pilske pruuve’, ekkes sappere’ ... 

Da’s vrijheid!

Of je nou Nick of Nikkie 
hiet: ‘t mik niks uut, 
want ’t kan en ‘t meug 
hier gelukkig allemaol. 
Da’s vrijheid en da’ moj’ 
viere’, net as carnaval. 
Da’ gaon we ôk viere’.

VRIJHEID, AL 75 
JAOR!

Buutegewoon

Nieuwe trainster Garde
Hallo allemaal, 
Ik ben Sandra Evers, ik ben 26 jaar en ik woon in 
Gendt. Ik train sinds dit seizoen The Stars met de 
gardedansen en moderne dansen. Zelf ben ik be-
gonnen met gardedansen toen ik 14 jaar was bij de 
Geintrappers in Bemmel en sinds 4 jaar dans ik in 
Doornenburg bij Mixed Moves.

Wat ik het leukste vind aan training geven, is dat je 
de vooruitgang kunt zien in een seizoen. Van het 
niet kunnen of niet durven van bijvoorbeeld een rad-
slag,  naar het wel kunnen als ze moeten optreden. 
Ook dat je de meiden ziet genieten op de trainingen 
en optredens.

Op dit moment zijn er twee groepen in de leeftijd van 
8 tot 16 jaar. En met deze twee groepen gaan we 
ook wedstrijden doen in de buurt om mooie prijzen 
te winnen. Ook is het een leuke en leerzame dag 
waar je veel kunt leren van andere dansgroepen.

Wij gaan er een mooi seizoen 
van maken met alle meiden 
van The Stars. En als er 
meiden zijn die het misschien 
leuk vinden om een keer een 
training mee te doen?
Je bent welkom vanaf 6 jaar 
en ouder. Geef het even door 
en dan zien we je graag. 

Liefs Sandra 
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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 

www.jamiestoffels.nl

info@jamiestoffels.nl

06-48184477

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SPORTBLESSURE?	
	
	

Maak	een	afspraak	met	één	van	onze	
sportfysiotherapeuten	

	
026-325	52	72	

	
Of	kijk	op:	

www.fysiotherapievanderploeg.nl	
	

1op1dieet.nl

The 1:1 Diet met 
Wilma Janssen

Molenstraat 13A
6687 AM Angeren
+31 (0)6 51 071 677
wi-ja@hotmail.nl

Het 1 op 1 dieet in 
Angeren

Wilma Janssen
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Optocht 2019Optocht 2019
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Uitslag Keujesgatse Optocht 2019
Paren:
3.  P3 Buitengebied  De Poezen        426,5

2.  P2 Poar neem’n  Geile hesjes        430

1.  P1 Pap en Pudding Wij laote’ de optoch’ aon ons voorbij gaon    435

Loopgroepen:
7.    L5 Umleiding  40 jaar Kinderdorp Angeren      396

6.    L1 Nije Lichting  Bert en Ernie uit de kast      410,5

5.    L6 Oploa’ers  Erste Angerse laodpaol      411,5

4/3. L2 Uulskuukes  Hittegolf        415

4/3. L4 Schumende Pauwen Geen draaimolen op de kermis     415

2.    L7 Ma Flodder  Speel met je blagen, dan zullen ze ook geen wifi-code vragen 420,5

1.    L3 Loatbløjers  Buxus Mot        457,5

Wagens:
5.  W2 Beunhoaze  Boer zoekt vrouw Lingewaard      407

4.  W3 Ab Normaal  Deur gin regen en wind uut ut westen, 

    liek ut in Lingewaard wel ut wilde westen    418

3.  W1 Buutegewoon  Buurman en Buurman doet      438,5

2.  W4 Bijdehandjes  1ste Angerse zeepkistenrace      460

1.  W5 Struukduukers  De Brexit zijn we zat, daarom marcheren we nog 

                                  een keer door ‘t Keujesgat      472,5

Wisselbeker Loopgroep Loatbløjers

Wisselbeker Wagen  Struukduukers

FC Knuddeprijs   Bijdehandjes

Aanmoedigingsprijs  Beunhoaze

Prinsenprijs   Buutegewoon

“Stuyverprijs”   Bijdehandjes
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GRUNDEL 7
6687 AR ANGEREN

• BESTRATINGSMATERIALEN

• GRONDWERKZAAMHEDEN

• BESTRATINGEN

• RIOLERING

Kamervoort 55, 6687LC Angeren
026-3250697 
info@westenend.nl
www.westenend.nl

Zeegsepad 4, 6687LD Angeren
0651960989 

info@claassenbuitenbeleving.nl 
informatie en onze webshop: www.claassenbuitenbeleving.nl
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Van de diek naor benee...
Het grote carnavalsfestijn begint bij ons al 
BIJ “de praot aon de keuke’taofel”, inclusief 
de filmavond verzorgd door onze eigen 
Steven Spielberg. Wij zijn er dit jaar voor 
de elfde keer BIJ. Begonnen als  
jeugdgroep, doorgestroomd naar de loop-

groepen, vol enthousiasme en met charme offensief 
in overvloed (helaas kleine kinderen worden groot).

Ons werd vriendelijk verzocht of we het niet iets 
groter konden aanpakken, oftewel meedoen met de 
wagens. Inmiddels strijden wij alweer zes jaar met 
de wagens mee. Gedurende de jaren zijn we flink 
afgeslankt. Elf jaar geleden zijn we begonnen  met 
38 personen, nu zijn we nog met zestien 
enthousiaste carnavalisten over.

Je moet een aardig BIJDEHANDTE club zijn om elk 
jaar weer een origineel onderwerp te bedenken. Het 
tijdig indienen van het onderwerp blijkt met zulke 
fanatieke mede carnavalisten nog een strijd op zich.
 

We kunnen oprecht zeggen dat onze 
bouwplek er één is met een gouden 
randje. Een houtkachel, kunst aan de 
muur, kamer en suite met een bier 
alarm, eigen DJ in the house en het 
warme welkom van Sjaak en Thea zorgen ervoor 
dat wij staan te popelen om te mogen bouwen.

De familie avonden, de Deutsche Abend en het 
bezoek van het dweilorkest op de vrijdag voor de 
optocht, maken van de bouwperiode een groot 
feestje.

Het prinsenpaar, prins Michel de Onderwijzer en 
prinses Daniëlle, dragen wij een warm hart toe. Wij 
hopen dat jullie twee geweldige jaren mogen krijgen. 

Van de diek naor benee blijven we hanteren. Een 
feesttent op het kermisterrein geeft weer nieuwe 
kansen om het carnaval in ons dorp levendig te 
houden.    
 
Wij zijn er weer Bijdehand, creatief en actueel BIJ. 

Bijdehandjes gaon vûr de elfde keer 
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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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Op een mooie dinsdagavond in het voor-
jaar van 2019 gingen Dick en Ronald 
(Patrick moest brood bakken) op pad. Niet 
te vroeg, het moet al een beetje schemerig 
of donker zijn, want anders kun je gespot 
worden door nieuwsgierige of alerte  

mensen. Dick en Ronald belandden bij een mooi 
huis aan de Jan Joostenstraat in het Keujesgat waar 
twee mensen ons heel hartelijk welkom heetten en 
we het verhaal uit de doeken mochten doen. Het 
resultaat: een heel enthousiaste “Prinses” en een 
“Prins” die nog niet wist of hij het wel wilde. Maar de 
“Prinses” was laaiend enthousiast en probeerde op 
tal van manieren de “Prins” over te halen. Eind van 
de week kreeg Dick het verlossende antwoord; we 
hebben een nieuw prinsenpaar!!!

Er werd een uitje gepland naar onze oosterburen, je 
kunt immers niet ver genoeg weg gaan… Het werd 
een avond gezellig borrelen en “veel” eten met de 
keuzecommissie en ons nieuwe prinsenpaar. Ze 
hadden al aardig wat huiswerk gemaakt, waaronder 
een schets voor de onderscheiding, wie kiezen we 
als adjudant, een gedeelte van de proclamatie en 
veel vragen voor de commissie. 

De weken erna moest er van alles geregeld worden 
zoals bijvoorbeeld het prinsenpak. Er werd een af-
spraak gemaakt en er werd in een klein “naaiatelier” 
op alle mogelijke “stoelen” besproken wat de prins 
wilde en mooi vond. Daar waren we snel uit en het 
werd in werking gezet. Ook de prinses wist al wat ze 
wilde, ging op pad en al snel volgden in de app de 
foto’s van een mooi kleedje. De onderscheiding was 
nog wel een dingetje, deze moest tijdig besteld wor-
den in verband met levertijd vanuit het verre Oosten 
(China). Kosten nog moeite zijn gespaard voor het 
geweldige resultaat van de onderscheiding.

Begin oktober werd er wederom op een geheime 
locatie afgesproken en werd er weer veel besproken 
en de wilde ideeën voor de onthulling kwamen op 
tafel. Daar kon de Keuzecommissie verder mee aan 
de gang. In de tussentijd volgden vele apps in de 
groep qua kleding, schoenen en onderscheidingen. 
Alles liep gesmeerd…

Maar op 7 november ‘s morgens vroeg ontvingen 
wij een triest bericht van de prins. Zijn beste vriend 
Harm Scholten had een zwaar hartinfarct gehad, dit 
een kleine week voor de onthulling… Wat nu? Er 
werd veel contact gehouden met elkaar en diverse 
scenario’s werden besproken. Maar gelukkig ont- 
vingen wij op 14 november het schitterende bericht 
dat Harm thuis was en het beter met hem ging, een 
hele grote opluchting voor ons prinsenpaar.

In de tussentijd werd ook al druk gebouwd voor de 
onthulling, zelfs door de nieuwe prins. En eindelijk 
was het zover: de openingsavond op 16 november 
2019. De keuzecommissie had een “nep“ onthulling 
bedacht met Rook Overweel als prins en hofdames 
Simone Harmsen en Jessica Scholten. Al die  
verontwaardigde gezichten bij de Raad en alle 
aanwezigen. GEWELDIG! Maar na alle commotie 
was het dan zover, het moest dan toch echt gaan 
gebeuren. En tja de techniek werkte even niet mee 
met het nummer wat het prinsenpaar wilde horen 
tijdens de onthulling, maar na een korte cryptische 
omschrijving kwamen zij tevoorschijn: 

Prins Michel de Onderwijzer en prinses Daniëlle. 

Dick Hermsen werd geïnstalleerd als hun Adjudant. 
De vrienden en familie werden gebeld en kwamen 
naar het Dorpshuis. Tot ieders grote vreugde was 
ook Harm Scholten aanwezig en onderscheidingen 
werden uitgereikt. Na afloop was er nog een lange 
en gezellige afterparty bij het prinsenpaar thuis.

Namens de keuzecommissie wensen wij prins  
Michel de Onderwijzer en prinses Daniëlle een  
geweldig seizoen toe! Geniet ervan, samen met 
jullie familie en vrienden maar ook met AKG De 
Narrenpoel.

Driemaal alaaf voor ons nieuwe prinsenpaar.

Namens de Keuzecommissie, 
Patrick Scholten, Dick Hermsen 

en Ronald Dikker 

De keuzecommissie op pad...
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U rijdt al de Volvo XC40 vanaf €40.975 (consumentenadviesprijs) en de Volvo XC40 T5 Twin Engine vanaf €46.995 of €45.895 (fiscale waarde). Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor meer informatie 
de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Gem. verbruik: 1,7 – 7,2 l/100 km (52,6 – 13,9 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 38 – 168 g/km.

henkscholten.nl

VOLVO XC40
NU MET PLUG-IN HYBRIDE TECHNOLOGIE

De vele malen bekroonde Volvo XC40 is nu ook leverbaar met de volledig nieuwe
T5 Twin Engine-motor met 262 pk/193 kW. Een motor die minder CO2 uitstoot, maar wel

meer performance biedt. Naast het kenmerkende design en het doordachte interieur zit deze
XC40 standaard boordevol features die uw leven makkelijker maken. Bovendien biedt de 

XC40 u de meest geavanceerde voorzieningen voor veiligheid en rijassistentie.
Dit maakt de Volvo XC40 T5 Twin Engine een plug-in hybride met oog voor essentie.

VOLVO XC40 T5 TWIN ENGINE
VANAF €46.995 

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

Twee jaar voorbij
Twee jaar als prins carnaval zijn voorbij 
gevlogen. Het waren twee bijzondere jaren 
om mee te maken. Een kleine terugblik op 
het afgelopen seizoen. De dolle dagen in 
Angeren waren geweldig. Met op vrijdag 
de jeugdsleuteloverdracht hier in Angeren 

en zaterdags de sleuteloverdracht voor de prinsen 
van Gemeente Lingewaard. En ’s avonds carnaval 

vieren bij de Letste Stuyver. Wat een mooi feest.
Zondags de optocht; wat was die weer geweldig. 
En de kers op de taart was nog wel dat de Struuk-
duukers de eerste prijs behaalden bij de wagens en 
er met de wisselbeker vandoor gingen. Dat belooft 
wat voor dit jaar.

Op maandag weer op tijd bij de Letste Stuyver voor 
het frühshoppen. Wat was het een gezellige middag 
met veel verenigingen van buitenaf. In de avond nog 
even naar de Gouden Engel met prins Jan Willem 
de Buutegewone en zijn schoonheid Anita.

Op dinsdagmiddag naar de oudste en de jongste 
inwoner van Angeren. De jongste inwoonster was 
Sophia Verstappen. De oudste inwoner was de heer 
Toon Visser waar we geweldig ontvangen werden 
door de familie Visser. En tot slot ’s avonds nog de 
laatste avond in de Letste Stuyver. Even feesten en 
dan de steken af en het zat erop. Dit waren ze dan: 
twee jaar prins met een grote lach en een traan. Wat 
waren ze fantastisch! Ik had ze niet willen  
missen.

Bij deze wil ik ook mijn adjudant Tom en de beide 
hofdames Lianda en Suzie heel erg bedanken voor 
de afgelopen twee jaar. Ook wil ik Gerben en  
Daniëlle van de Letste Stuyver bedanken voor wat 
jullie de afgelopen twee jaar hebben gedaan.

En nu is er alweer een nieuw prinsenpaar: prins 
Michel de Onderwijzer en prinses Daniëlle. 
Via deze weg wens ik jullie heel veel plezier toe de 
aankomende twee seizoenen.

Groet,
Jochem, 

één van de Struukduukers

Een ouder echtpaar was al jaren getrouwd ondanks het feit dat ze elkaar niet konden uitstaan. De 
buren hebben hem ooit eens horen schreeuwen tegen zijn vrouw: “Als ik dood ben en begraven, dan 
graaf ik mezelf naar boven en kom ik je voor de rest van je leven lastigvallen als een kwelgeest.” 
Iedereen in het dorp was bang voor de man vanwege zijn radicale uitspraken. Sommige geloofden 
zelfs dat hij de zwarte magie beheerste. Toen hij op een dag dood ging aan een hartaanval slaakte het 
hele dorp een zucht van verlichting. De vrouw hield een wake bij de gesloten kist en na de begrafenis 
ging ze rechtstreeks naar de plaatselijke kroeg en zette het op een feesten alsof er geen morgen zou 
komen. De buren en wat andere dorpsgenoten zaten bij haar en waren toch een beetje bezorgd. “Ben 
je niet bang dat dat wat hij heeft gezegd uitkomt en dat hij je achterna zal zitten?” De vrouw lachte en 
zei: “Laat ‘m maar graven, Ik heb hem onderste boven in de grond gestopt.”
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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
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Marcel Molthoff
Marcel viert dit jaar niet zijn 11, maar zijn 
22-jarig jubileum. Marcel is daarmee het 
langst zittende raadslid die niet ouder is dan 
50 jaar. Zijn buurman Hans Goris wist Marcel 
te porren om ook een steek op te zetten. In 

de 22 jaar dat Marcel lid is, heeft hij niet stil gezeten. 
Momenteel bekleedt hij de functie van penning-
meester en is hij dus een belangrijke schakel binnen 
onze vereniging. Een functie waar hij eigenlijk zo 
in is gerold, maar het is hem zeker toevertrouwd. 
Marcel beheert namelijk al jaren de zogenaamde 
“pot” van de leden op carnavalsavonden. Voor de 
aanstelling van penningmeester zat Marcel al een 
aantal jaren in het bestuur (in de functie als tweede 
penningmeester). 

Tevens is Marcel verantwoordelijk voor het aan-  
treden van Johan Wagener; Marcel had destijds 
zitting in de keuzecommissie. Het tweede jaar was  
Marcel adjudant van prins Johan de Fuscalist en zijn 
prinses Mariska. Marcel wist zijn rol als  
adjudant op voortreffelijke wijze in te vullen en werd 
daarna reserve/inval adjudant bij alle daarop  
volgende prinsenparen. Marcel is altijd ontzettend 
trots als hij samen met zijn vader Jan en dochter 
Kim op de raadswagen staat en dan kan genieten 
van de mooiste optocht van Lingewaard. 
Marcel, we zijn ontzettend blij met je en trots op je 
voor alles wat je tot op heden hebt gedaan voor de 
vereniging. Je bent een verenigingsmens in hart 
en nieren en hopelijk blijf je nog lang lid van deze 
vereniging. Altijd een luisterend oor en iedereen kan 
voor advies bij jou terecht. Gezellig een biertje aan 
de bar, en dan het liefste een Grolsch, een beetje 
humor erbij en de avond vliegt weer voorbij. 
Namens AKG de Narrenpoel enorm bedankt voor  
alles wat je betekent voor de vereniging en van  
harte gefeliciteerd met je 22-jarig jubileum.

Johan Wagener  
Johan viert dit jaar zijn 11-jarig jubileum, toch is hij 
al wat langer betrokken bij de vereniging. Van 2008 
tot 2010 zwaaide hij namelijk de scepter over onze 
vereniging als prins Johan de Fuscalist. Maar zelfs 
in 1998 was hij al betrokken bij de vereniging om 
ons bij te staan als penningmeester. In deze  
periode werd Johan ook vader van Bastian en 
Emmely. Laatstgenoemde ging al vroeg dansen bij 
The Stars en zodoende zagen we Johan regelmatig 
een helpende hand bieden bij onze dansende trots. 
Op de pronkzittingen was hij dan ook een aantal 
keer actief als Old Star.
 

In 2009 nam Johan de functie van penningmeester 
wederom op zich en werd hij officieel lid van onze 
vereniging. Johan heeft verschillende functies  
binnen de vereniging bekleed. Nadat hij zijn  
penningmeesterschap had overgedragen, nam 
hij de voorzittershamer over uit handen van Rook 
Overweel. Johan vulde het voorzitterschap hele-
maal op zijn eigen manier in en deed dat uitstekend. 
Sinds dit seizoen heeft hij de voorzittershamer over-
gedragen aan Geert Alofs. Op dit moment is Johan 
senator en lid van de raad van 11. Johan is één van 
de leden die ervoor zorgt dat in het hele dorp elk 
jaar het mooiste blad van de Betuwe op de deurmat 
valt: ’t Keuje. Tevens zorgt hij als onderdeel van de 
optochtcommissie voor de organisatie van de op-
tocht. Al met al is hij dus een erg bezige bij binnen 
onze vereniging. 

Johan, we zijn ontzettend dankbaar en blij met alles 
wat je voor ons doet en hebt gedaan en hopelijk nog 
lang blijft doen. Je zorgt er namelijk niet alleen voor 
dat alles voor elkaar was, maar je aanwezigheid 
alleen al is aanstekelijk voor meer gezelligheid. Het 
zorgt vaak voor gezellige avonden en bovendien 
gaat jouw Mariska 9 van de 10 keer mee naar 
feestavonden.

Johan, namens AKG de Narrenpoel enorm bedankt 
voor alles wat je voor ons betekent en van harte 
gefeliciteerd met je 11-jarig jubileum.

Jubilarissen A.K.G. de Narrenpoel 2019 - 2020
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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

Graafwerk
Zand & Grond 

Bigbags
Egalisatie

Tuin lente  
klaar maken? 

Bestel nu een  
bigbag compost!
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Kim Molthoff
Als lid van The Dancing Stars viert Kim dit jaar haar 
11-jarig jubileum. Kim was 5 jaar toen ze begon 
met dansen bij The Stars. Onder leiding van haar 
trainster Laura van Gelder begon Kim bij The Litt-
le Stars. Haar eerste dans was een showdans op 
Robin Hood. Natuurlijk mocht ook de gardedans niet 
ontbreken. Vele showdansen volgden, zoals bijvoor-
beeld Hans en Grietje en Hairspray. Maar onlangs 
schitterde Kim als Sandy in de showdans Grease.  
Met de uitvoering van de vrouwelijke hoofdrol in 
Grease hebben we gelijk de favoriet van Kim te  
pakken. Kim vindt Grease haar beste en leukste 
dans die ze in de 11 jaar die ze nu bij de Stars is, 
heeft mogen dansen. Daarnaast heeft ze samen 
met The Stars verschillende grote prijzen gepakt op 
toernooien.

Buiten de dansen om gaat Kim ook zeer regelmatig 
mee de raadswagen op, om de optocht te kijken. Op 
de wagen is Kim altijd één van de gangmakers en 
waagt ze ook daar een dansje. 

Kim, we zijn ontzettend blij met jou als danseres  
binnen onze vereniging. Mede door jou blijft de 
groep The Dancing Stars behouden. We hopen dan 
ook dat we hier over 11 jaar weer staan om jouw 

22-jarig jubileum te vieren. Voor nu heel erg bedankt 
voor alles wat je hebt gedaan, maar nog veel  
belangrijker heel veel plezier en succes met alles 
wat je nog gaat doen. 

Kim, namens AKG de Narrenpoel enorm bedankt 
voor je enthousiasme en inzet in de afgelopen 
11 jaar en van harte gefeliciteerd met je 11-jarige 
jubileum.

Het stökske deurgegeve’
Aon ’t eind van ‘t vurrige seizoen hè ‘k 
aongegeve’ da’ ‘k nao zes jaor de veurzit-
tershamer wil gaon deurgeve’. Ik vien’ daj’ 
op tied plek mo’ make’ vûr neij bloed. ’T 
mo’ namelijk nie’ ’t verhaol gaon worre’ van 

de veurzitter, mar van de hele vereniging. Aj’ te lang 
aon ’t roer zit, dan loer’ ’t gevaor um de hoek daj’ 
teveul ouw eige’ stempel erop gao’ drukke’. 
Ik hè’ d’r ôk nooit een geheim van gemak’ da’ ‘k nie 
aon nog een neije termijn zou beginne’. Mar dan 

mot ‘r natuurlijk wel iemand opstaon die ’t stökske 
gee’ overneme’. Gelukkig was da binne’ onze  
vereniging gin probleem. Geert gaf aon da’ hij die 
taak wel op zich wilde neme’. 

En zo geschiedde. Tijdens de jaorvergaodering is 
hij dûr de raod tot veurzitter benuumd. Inmiddels hèt 
hij ôk al laote’ zien, da hij die taak aonkan. Ik wens 
hum veul succes!

‘K wil iedereen bedanke’ vûr de steun 
die ‘k ien de afgelope’ jaore’ hè  
gekrege’. Ik kiek mè veul plezier terug 
op de afgelope’ tied. Mar gullie zien nie 
helemaol van mien af. Ik blief gewoon 
aktief bij de vereniging. Zo mag ik mij 
nog steeds een bietje met ’t Keuje  
bemoeie’ en bun ik dûr Rob gevraog’ 
um toe te treje tot de optoch’  
commissie.

Alaaf en tot gauw!
Johan Wagener
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verstand van tuin & dier
Hegsestraat 1, Gendt | www.welkoopgendt.nl | gendt@welkoop.com | 0481-421206
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Lodderhoeksestraat 4    ANGEREN     TELEFOON  026 3251407 

Elden-Arnhem
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Beste Angerse carnavalisten, 
Dit is de eerste keer dat ik als hofschenker 
een stukje schrijf in ons mooie Keuje. Als 
hofschenker regel ik alle drankjes voor de 
gehele raad van elf bij elk evenement. Dit 
doe ik altijd met veel plezier. Helaas zal dit 

met de dolle dagen 2020 niet het geval zijn. Carna-
val 2020 is de eerste carnaval sinds 2004 waarbij ik 
niet aanwezig ben in Angeren.
 
Ik mag namelijk mee met mijn werkgever op  
expeditie naar Oeganda! 

De vrouw van mijn werkgever heeft 20 jaar geleden 
de stichting “Bake for life” opgericht. Deze stichting 
realiseert bakkerijen voor kansarme mensen (wedu-
wen/weduwnaars, wezen en gehandicapten). Sinds 
een jaar of 8 gaat er elk jaar een expeditie met 
collega’s uit het hele land (Pater heeft 7 bakkerijen 
waarvan ik in de kleinste werk) deze bakkerijen in 
Oeganda bezoeken. En dit jaar mag ik mee. Dit is 
een eenmalige, unieke kans die ik niet laat schieten. 
Helaas vertrekt de expeditie op carnavalszaterdag, 
waardoor ik met carnaval niet in Nederland ben.
 
Ik zal mijn taak als hofschenker tijdens de dolle 
dagen dan ook overdragen aan andere leden van 
de Narrenpoel. Ik hoop dat heel Angeren fantastisch 
carnaval gaat vieren in de feesttent van De Letste 
Stuyver samen met prins Michel de onderwijzer, 
prinses Daniëlle en adjudant Dick. 

Ik zal vanuit Oeganda proberen de optocht mee te 
krijgen. En weet dat ik volgend jaar weer van de 
partij ben. De gehele reis die ik ga maken, zal ik 
doen onder (ooit) mijn eigen motto “Met carnaval 
bakken we er samen iets van!!!”

 

Met carnavaleske groet, 
Patrick Scholten 

Hofschenker & Secretaris  
A.K.G. de Narrenpoel 

p.s. Bent u benieuwd naar de stichting, kijk dan 
op www.bakeforlife.nl 

Schenk er wat van (in Afrika)

Taarten bakken door de prinsen carnaval 
in Lingewaard. Een traditie die jaren ge-
leden is ontstaan in Gendt en nog steeds 
stand houdt. Dus ook in februari 2019, een 
week voor carnaval, werd er weer gebak-
ken. Nou ja, gebakken was er al, maar 

decoreren is ook prachtig werk. En de grote vraag is 
natuurlijk ieder jaar weer: Waar gaat de mooie taart 
naar toe? 

Gaandeweg het decoratieproces wordt het meestal 
wel duidelijk. Vorig jaar was het de beurt aan de 
bouwgroep van de prins: de Struukduukers. Dit jaar 
had prins Jochem wederom een mooie bestemming 
voor de taart bedacht. Wat een toeval dat de 
desbetreffende ontvangers in deze editie van het 
Keuje al vaker zijn genoemd: de Nachuulen! Een 
bouwgroep die inmiddels niet meer bestaat, 
tenminste niet als actief bouwende bouwgroep (hoe-
wel, je weet het dit carnavalsseizoen maar nooit). 

Deze groep vrienden heeft in het optochtverleden 
prachtige wagens gebouwd en hield heel toevallig 
op de dag van het taartenbakken een reünie in de 
Letste Stuyver. Wat een idee om de taart tijdens 
deze reünie aan te bieden aan deze club vrienden. 
Meer dan verdiend! 

Prins deelt taarten uit
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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

Maike Kapperij aan huis

06 - 24 22 69 79
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Orde van de Vlinder
De orde van de vlinder is een waardering 
voor een persoon die veel heeft betekend 
(en veelal nog steeds veel betekent) voor 
het carnaval. Deze onderscheiding wordt 
jaarlijks uitgereikt op de Sleuteloverdracht 
van Lingewaard.

Op de Sleuteloverdracht 2019, die hier in ’t Keujes-
gat was georganiseerd, is Jan Molthoff deze eer te 
beurt gevallen. Jan was druk bij de muntenverkoop 
toen hij ineens bij de uitreiking van de Vlinder 
namens onze vereniging zijn naam hoorde. 
Verbaasd en emotioneel geraakt heeft hij in het 
bijzijn van zijn familie de orde in ontvangst mogen 
nemen. 

Jan is al 44 jaar als medewerker aan onze vereni-
ging verbonden. Wij kunnen altijd op hem rekenen 
als het gaat om het versieren van de zaal, de toe-
gangscontrole op onze avonden, de verkoop van 
munten, de stroomvoorziening op de raadswagen, 
etc. Eigenlijk teveel om op te noemen. Nooit heb-
ben wij tevergeefs een beroep op hem gedaan. 
Jan is een man die niet vooraan hoeft te staan. Be-
halve tijdens de optocht. Op de raadswagen staat 
hij ‘pole position’. Met zijn kruidenbitters zorgt hij 
er jarenlang voor dat ons prinsenpaar en de raad 
van elf op de raadswagen (innerlijk) lekker warm 
blijven.

Jan bedankt voor jouw inzet in de afgelopen jaren 
en wij hopen dat we nog een paar jaar van jouw 
hulp gebruik mogen maken.

Traditiegetrouw bezoekt de prins met een 
delegatie op dinsdagmiddag de oudste en 
de jongste inwoner van Angeren. 

Dit jaar waren er roze muisjes, want de 
jongste tijdens de dolle dagen was een 

meisje. Sophia Verstappen is haar naam. 

Jongste en oudste inwoner Keujesgat

Na het bezoek aan de jongste inwoonster, werden 
we geweldig hartelijk ontvangen door de familie 
Visser bij de oudste inwoner van het Keujesgat, de 
heer Toon Visser.
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Sleuteloverdracht 2019



 ‘t Keuje 2020           49

Carnaval 2020
2020! Wa’ ‘n mooi getal. ’t Is 
dan wel gin carnavalsgetal, 
mar wel ‘n getal um d‘r ‘n 
mooi jaor van te make’. D’r is 
wir van alles aon de hand ien 

carnavalsland. Een jubileum bij Flodder, 
een andere pronkopzet, carnaval op ‘t 
kermisterrein, de familie Janssen wir te-
rug aon ’t front en pisse’ in Dixies. Kjerl, 
kjerl, kjerl ‘t is wa’. Laote’ we ’t ‘r ‘ns effe’ 
rustig over hebbe’.  

Allerers’ hebbe’ we ‘n nije Prins en 
Prinses. En nie zomar één! Één uut ‘n ech’ Carna-
vals-nes’. Echte carnavalsdiere’ waor ik al duk over 
geschreve’ hè’. Echte liefhebbers van ’t erste uur. ‘N 
koppel waor ôk al duk over gespeculierd is da’ ze ’t 
zoue’ worre’. Mar nou is ’t d’r ech’ van gekomme’. 
Onze Mies en zien Daniëlle as Prins Michel en Prin-
ses Daniëlle. Wij as Flodders viende’ ’t ‘n bar goeie 
keuze. Alleen al omda’ ze ‘n grote kelder hebben, 
hè’k geheurd. Mar ôk héél goed vûr de familie Jans-
sen. Die ware’ toch een bietje iengekak’. Alle respek’ 
vûr wa’ ze allemaol gedaon hebbe’ in de afgelope’ 
veule jaore’. Helaas deeje’ ze al ‘n paor jaor nie’ mir 
mee me’ de optoch’. Onze kleine Johan van Gelder 
ging d’r ‘n paor jaor geleeje’ hardhandig bij ligge’; 
gelukkig liep ’t goed af. Laura, die djern kon danse’ 
verzinne’, stopte bij de garde omda’ die kleine Jip d’r 
aon kwam en toen hèt onze Dinie ’t neijmasjien aon 
de kant gezet. Mar kiek aon! D’n jongste telg van de 
familie pak’ de handschoen toch mar mooi op, same’ 
me’ zien knappe Prinses Daniëlle. Wij wense’ Prins 
Michel en Prinses Daniëlle ‘n hele mooie Carnaval 
toe di’ jaor.

En wa’ dochte’ jullie van de pronk di’ jaor! Di’ jaor 
hebbe’ ze d’r wir ’ns iets mois van gemak’. Bar 
goeie’ stukskes. Die Zandhaos die ôk as  
onderwiezer kwam, net as de prins. En dan Tom as 
Arjen Lubach, die kjel kan meer as trompet  
blaoze’. En dan nog twee oud prinsen die rodelend 
de berrug af kwame’.  Zelfs vanuut Huusse’ ware’ ‘n 
hoop kjels gekomme’ um te zinge’. Toen ’t afgelope’ 
was, hadde’ ze ôk nog ‘n afterparty. Ja zo hiet da’ 
in 2020. ‘t Was een daverend succes! Trots op de  
Narrepoel 2.0! 

Dan naor ons eigen ploegje: Carnavalsgroep Ma 
Flodder. Een raore naam die nie’ altied mee zou 
gaon zou je zegge’. Nou kiek mar es op RTL7: Ma 
Flodder doet ’t nog steeds. We doen ‘t al lang, we 
doen ‘t op allerlei maniere’, we doen ‘t goed, we 
doen ’t slech’, we doen ‘t gevarieerd, we deeje’ ’t 
bij Leijser, bij de Giess’ en bij Hermsen op ’t Rooie 
Wald. Altied schik, veul karre’, loopgroepe’, vriendjes 
en vriendinnekes, gouwe potlood en koffiepotte’. Tja 
‘t ene jaor fanatieker as ’t andere jaor. En jawel al 
33 jaor!!! Ja minse’ 33 jaor vol leut, zelfgebouwde 
kantines, bitterballe’ en kratjes bier van Henk en 
Greet, kiendere’ op de kar gooie’, boerekool me’ 

wors’ ‘s mèrs bij Greet, veul te veul bier op vrijdag-
aovond, vèrruf op ’t erruff bij ’t Rooie Wald, ’t beste 
dweilorkest ien de keuke’ op ’t  Rooie Wald, Be-
renburger op zaoterdagmiddag. Nije lede’, ouwe 
lede’ en nije ouwe lede’. We hadde’ zelfs ‘n Prins 
en Prinses ien de geledere’. Man, man, man ’t is 
haors teveul um op te nuume’. Di’ jaor dus gewoon 
Ma Flodder 33 jaor! Ik wit nie’ wanneer we d’r mee 
uutscheie’, mar we worre’ ’t onkruud van de  
Angerse optoch’. Geet nooit kapot. Wie kan da’ 
zegge’? Zoveul deelnames. Wij zien d’r bar trots 
op. ’t Gif’ aon da’ de optoch’ nog steeds bar lèèf ien 
Angere’. Durum hebbe’ we d’r nog steeds lol ien en 
hebbe’ we gin zin um aon de kant te gaon staon. 
Kortom wij zien TROTS op onszelf! Wij gaon DEUR 
tot we d’r bij neervalle’. Of tot Frank zeg’ “jongens, ‘t 
is genoeg zo”. Wij gaon d’r vrijdag vûr de Carnaval 
een mooi jubileumfees’je van make’ me’ alle  
betrokkene ooit. Volgend jaor za’k d’r wel verslag 
van doen. 

Sluut ik af me’ een zeikverhaol. Al da bier tijdens de 
optoch’ mot er altied vrij rap wir uut. Vûral as ’t koud 
is natuurlijk. Vroeger wou je bij Slagerij van Alst al 
de bloemen waoter geve’, mar ja daor was ’t altied 
bar druk, dus kniepe’ tot de konifere’ bij Garage Kos. 
Drie flesse’ bier laoter kwam je bij Witjes of Aalbers 
of Braulio, mar ja daor was gin plee of hij was op 
slot. Op naor ‘t durrupshuus! Daor haj’ struuke’ of 
kon je gewoon naor binnen. Tot slot kwam je bij ’t 
voetbalveld waor we altied me’ 6 man op een rij de 
struuke’ waoter stonde’ te geve’. Mar di’ jaor kum de 
oplossing! De Narrepoel het echte plastiek pies-
hukskes geregeld hek gehurd! Dixies nuume’ ze die 
dinge’ geleuf ik. Ôk wir zo’n goeie zet van de club! 
Alaaf vûr de mooie Carnaval di’ jaor op ‘t kermis-
plein. Ja, nie’ mer ien ‘t durrupshuus. Das effe’ 
wenne’. We hebbe’ ‘t altied bar naor onze zin gehad 
daor, mar een tent me’ verwerreming op ‘t kermis-
plein liek mien ôk wel wa’. As Gerben d’r ‘n goeie 
Band ien zet, geet ’t dak d’r af dink ik. Me’ zien 
mooie steigerhoute’ interieur, wit die ouwe kraonma-
chienist mistal wel de goeie snaor te rake’. We gaon 
’t meemake’! Een mooie Carnaval wir vûr iedereen 
en we zien mekaor zondags nao de optoch’! 

Een Flodder 
van ‘t erste uur

. 
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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
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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 22 februari 2020
11:11 uur Sleuteloverdracht
Sleuteloverdracht aan alle prinsen van de gemeente Lingewaard 
door waarnemend burgemeester Meijers in Providentia Gendt.  
Tevens worden de Ordes van de Vlinder uitgereikt.

20:00  - 01.00 uur Carnavalsavond   
Feestje bouwen in de feesttent op het kermisterrein met muziek 
van NXT Level. 

Zondag 23 februari 2020
11:11 uur Keutje wassen
Traditiegetrouw wordt voorafgaand aan de optocht het Keutje 
gewassen door de prins.  

13:30 uur Keujesgatse optocht 
Vanaf het voetbalveld aan de Poelsestraat volgens 
VERNIEUWDE route (zie pagina 49). Na afloop prijsuitreiking 
en gezellig feest in de feesttent op het kermisterrein.

Maandag 24 februari 2020
Frühshoppen
Vanaf 11:11 - 16:00 uur Frühshoppen in de feesttent op het  
kermisterrein. Met medewerking van Happy Ouwer, Megapo-
wer en de Deurdweilers. Entree gratis. 

Dinsdag 25 februari 2020
14:00 - 17:00 uur Kindermiddag
Met medewerking van DJ Guus. Entree gratis

15:00 uur Bezoek prinsenpaar oudste en jongste
inwoner/inwoonster van Angeren

20:11 uur Seizoensafsluiting: Haring happen 
Vanaf 20:11 uur is iedereen welkom in De Letste Stuyver om 
de dolle dagen 2020 af te sluiten.  
Om 00:00 uur gaan de steken af. 
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Afsluiting seizoen 2018-2019
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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 en techniek.
10. Op het stuk Jan Joostenstraat tussen Emmastraat en Kerkstraat 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 Zahnstraat.
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 di’ jaor vûr de 11e keer 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’ digi-
taol 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) Parkeerterrein sportpark de Poel:
Poelsestraat / rechtsaf Emmastraat, linksaf Jan Joostenstraat /  
rechtsaf Kerkstraat / rechtsaf Rosmolenstraat / rechtsaf Molenstraat / 
linksaf Grundel / linksaf Zahnstraat. Einde optocht. Prijsuitreiking in de 
feesttent op het kermisterrein. 

A.K.G. de Narrenpoel 

dankt alle adverteerders 

en Henk Sluiter 

voor hun bijdrage aan 

dit boekje! 
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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		
						
	
	
	
	

Nieuwe 
periode start  
donderdag 
6 februari  

2020

Toneelspelen iets 
voor jou? 

Kijk voor meer info en om je aan te 
melden voor een gratis proefles op 
www.theaterindemaak.nl
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Pronkzitting 2020 Pronkzitting 2020 
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