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11e van de 11e - Corona style

Johan Wagener Patrick Scholten Jan Knipping Wim Huisman Herman ClaassenRook Overweel

Tom Loeters John Peters Jochem Vermeulen Lennard Wezendonk Dennis HendriksJoop Meijer

Ronald Dikker Hans Puntman Prins Michel de Onderwijzer Prinses Daniëlle HuisfotograafBryan Schmidt

Wim Derksen Ferry Schriever Glenn Puntman Mandy Evers Chantal OverweelRaymond Kuster

Rob Evers Marcel Molthof Dick Hermsen Jeugdpr. Gijs het feestbeest Jeugdprinses JulieGeert Alofs

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  
en Mariska Wagener  
Huisfotograaf: Henk Sluiter

Jeugdraad: Mylan Janssen van Beek, Jens Derksen, Jens Scholten, Tara Kamps, Luuk Klaasen, Kenjy de Vreden, 
Jax Janssen, Mick Scholten, Lynn Evers en Neeltje Giessen 

@pestaartjes: Jan Jaap Derksen, Maaike Evers, Susanne Giesen, Kim Hendriks en Maggy Scholten
 
The Stars 
Trainsters: Sandra Huisken 
 
Begeleidsters: Yvonne Hermsen, Saskia Laurentzen, Maike Maassen en Sjanneke Joosten

Twinkle Stars: Jasmijn Dirks, Femke Laurentzen, Marika Karas, Fenna Oosterink, Sanne Laurentzen,  
Guusje Derksen, Emmily Wagener en Julie Muller
Dancing Stars: Rianne Bohmer, Merel Dirks, Ilse Hendriksen, Imke Maassen, Kim Molthoff, Maike Molthoff,  
Loes Overweel, Kelsey de Vreden en Maud Hermsen

Offline

A.K.G. de Narrenpoel
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Carnaval 2021, wat een bijzonder jaar
Beste mensen uit ’t Keujesgat en omstre-
ken. 
Begin januari 2021, een tijd om achter de 
computer te gaan zitten en om een stuk te 
gaan schrijven  over hetgeen wat afgelo-
pen jaar gebeurd is, maar zeker over wat 

er nog komen gaat!!! Oftewel om als voorzitter een 
paar woorden op papier te zetten. Afgelopen jaar 
heeft onze secretaris Patrick Scholten aangegeven 
dat hij wilde stoppen in het bestuur en dus ook als 
secretaris. Altijd jammer dat iemand binnen het 
bestuur stopt, maar we respecteren zijn besluit en 
hij blijft dan ook gewoon binnen onze vereniging 
diverse taken vervullen, als senator en zeker zo 
belangrijk zijn taak als Hofschenker. Patrick bedankt 
voor al deze jaren van inzet voor onze vereniging. 
Gelukkig gaat Rob Evers zijn taken als secretaris 
overnemen en hebben wij in Ferry Schriever iemand 
gevonden om toe te treden tot het bestuur; heren 
succes met jullie taken.

Zoals u weet, hebben we een bijzonder seizoen 
achter de rug. Zeker voor ons nieuwe prinsenpaar 
Michel en Danielle. Het seizoen begon natuurlijk 
met een bijzondere onthulling van een nieuw prin-
senpaar. Het seizoen 2019/2020 verliep bijzonder 
goed, ook de Pronkzitting was weer een hele goede 
Pronk met uitsluitend deelnemers van eigen bo-
dem. Ik hoop dat dit zeker voor in de  toekomst mag 
blijven en dat er nog meer mensen zich geroepen 
voelen om hieraan deel te nemen.

Daarop volgend kwamen de Dolle dagen in een 
nieuwe opzet, namelijk in samenwerking met De 
Letste Stuyver in een feesttent. Een prachtig 
versierde feesttent; de zaterdagavond was een top-
avond en bijzonder druk bezocht. En dan op zondag 
de optocht der optochten van Lingewaard. Een 
optocht waarin heel veel voorbereidend werk zit van 
alle deelnemers, maar ook van de optochtcommis-
sie. Helaas gooide een zware storm roet in het eten 
en kon op verbod van de Burgemeester de optocht 
niet doorgaan. Gelukkig ging het feest daarna in de 
feesttent wel door. Een bijzonder feest werd het. 
‘s Maandags hadden we voor het eerst frühshop-

pen met een aantal andere 
carnavalsverenigingen uit 
Lingewaard. Een hele leuke 
dag en zeker voor herhaling 
vatbaar. Dinsdag alweer 
de laatste dag van de dolle 
dagen; gewoon ouderwets 
gezellig zo’n laatste avond. 
Zeker een aanrader voor de-
genen die dit nog niet eerder 
hebben meegemaakt. Op 
carnavalszondag was reeds 
besloten dat de optocht zou 
worden verplaatst naar half-
vasten. Ook de Burgemeester ging hiermee akkoord 
en besloten werd dat de optocht alsnog gehouden 
zou worden op 15 maart 2020. De feesttent zou ook 
blijven staan. Maar enkele dagen voor deze datum 
werd ook door deze datum een streep gezet. Het 
CORONAVIRUS sloeg toe en alles werd afgelast. 

En dus zitten we vanaf die tijd hiermee opge-
scheept. Geen start van de carnaval op de 11de 
van de 11de, geen openingsavond, geen kerstbin-
go, geen pronkzitting, geen dolle dagen, geen….? 
Vooralsnog is veel onzeker. Ik hoop en ik denk 
velen met mij, dat we hier weer uit gaan komen en  
dat we straks weer met een nieuw seizoen kunnen 
beginnen. Gelukkig hebben Prins Michel en Prin-
ses Daniëlle aangeven er een extra jaar bij aan te 
plakken. Dit jaar een ander Keuje als anders, deze 
zal digitaal worden verspreid, maar ik wens u er veel 
leesplezier mee.

Voor nu eindig ik dit voorwoord en wens iedereen 
toe om vooral gezond te blijven en dat meen ik uit 
de grond van mijn hart, zodat ik u straks weer kan 
begroeten en ontmoeten bij een van onze avonden 
of dagen.

Driemaal Alaaf
Geert Alofs

Voorzitter A.K.G. de Narrenpoel
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ZaterdagavondZaterdagavond
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Een uniek jaar
Beste mensen,
Het carnavalsjaar 2019/2020 was een 
vreemd jaar, maar gelukkig kunnen we wel 
terugkijken op een gezellig carnavalsfeest. 
We hadden net het varken netjes schoon 
gewassen en zaten bij ons thuis aan de 

soep toen het bericht binnen kwam: “De optocht is 
afgelast!” Het abrupt afbreken van de optocht, dat 
door de slechte weersomstandigheden niet door 
mocht gaan, werd uiteindelijk omgezet in een fan-
tastisch feest in de feesttent van De Letste Stuyver. 
Hulde aan iedereen die daaraan bijgedragen heeft. 
Het was echt top!!!

Het frühshoppen werd afgetrapt met een lekker 
ontbijtje dat we aangeboden kregen van Gerben en 
Daniëlle. Samen met jeugdprins Gijs het Feestbeest 
heb ik de eieren gebakken voor de gasten, iets dat 
Gijs later nog vele malen thuis heeft herhaald voor 
zijn ouders. Diverse bevriende carnavalsgezel-
schappen uit de regio en daarbuiten, kwamen langs 
in de gezellige feesttent en het werd wederom een 
gezellige dag. Later die dag hebben we nog deelge-
nomen aan de pubquiz bij de Kleibakkers in Haal-
deren. Het bleek dat zowel de eerste als de tweede 
positie in het verschiet van de Narrenpoel lag. 

Echter doordat we in de pauze vertrokken zijn naar 
Huissen hebben we deze prijzen niet in ontvangst 
kunnen nemen.

Dinsdag zijn we samen met de jeugdprins en -prin-
ses, op bezoek geweest bij de jongste en oudste 
inwoners van Angeren. De jongste inwoner, bij de 
familie Willems in de Kampsestraat, waar wij de 
kleine Ize hebben mogen bewonderen. 
Bij oudste inwoner van Angeren, Toon Visser, werd 
het nog gezelliger. Ondanks zijn hoge leeftijd was 
hij nog altijd even scherp en humoristisch. Helaas is 
Toon inmiddels overleden en missen we in hem nu 
een mooi mens.

Aansluitend het kindercarnaval, ook hier waren we 
weer present en hebben we kunnen zien hoe de 
kleintjes van Angeren geënthousiasmeerd worden 
voor carnaval. Door de puike organisatie van de 
Apestaartjes hebben de kinderen een fantastische 
middag gehad.

In de tussentijd kwam er groen licht om de optocht, 
tijdens halfvasten door te laten gaan. Helaas mocht 
ook dit niet zo zijn; het Corona virus gooide roet in 
het eten. Wij, als kersvers prinsenpaar, vonden dit 
heel erg jammer. Vooral omdat we al die prachtige 
wagens en loopgroepen al bezocht en gezien had-
den. Er was, zoals altijd in Angeren, met veel pas-
sie, enthousiasme en toewijding gebouwd. Het zou 
een optocht van zeer hoge kwaliteit zijn geworden, 
maar helaas...

Carnavalsvereniging de Narrenpoel heeft, tijdens de 
Corona lockdowns, meerdere malen vergaderd. Er 
kwamen leuke ideeën en plannen. Door de aan-
houdende wet- en regelgeving konden deze geen 
doorgang vinden.

Het jaar 2020/2021 zou de boeken in gaan als een 
jaar zonder carnaval en optocht. Maar gelukkig 
kwamen daar de Partyzanen. Zij besloten om 2 
miniatuuroptochten te organiseren voor jong en oud. 
Dit is een mooi alternatief om het Carnavalsgevoel 
op zondag 14 februari 2021 weer aan te wakkeren. 
Wij hopen dan ook dat veel mensen deze optocht 
thuis zullen bekijken en samen met ons zullen 
proosten op dit carnavalsjaar. 

Het jaar 2022 zou voor ons het jaar zijn om plaats 
te maken voor een nieuw prinsenpaar. Er is ons ge-
vraagd om er nog een jaartje bij aan te plakken. Wij 
hebben daar uiteraard mee ingestemd, jullie zitten 
dus nog een extra jaar met ons opgescheept!

Blijf gezond en dan zien we elkaar vast wel weer.

3x ALAAF!!!

Prins Michel de Onderwijzer 
en Prinses Daniëlle
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Keutje wassenKeutje wassen
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Wat een jaar...
Beste carnavalisten uut ‘t Keujesgat,  
     
Wat een jaar hebben we achter de rug, 
eigenlijk een jaar dat je niet kunt of wilt 
beschrijven. Toch kijk ik als President van 
AKG de Narrenpoel met goede gevoelens 

terug op wat er allemaal is gebeurd. Zo hebben we 
het carnavalsseizoen 2019-2020 op een  
grandioze wijze afgesloten zoals we ons nooit 
hadden kunnen voorstellen. Ondanks de enorme  
tegenslag dat de mooiste optocht van Lingewaard 
op carnavalszondag niet door mocht gaan vanwege 
de storm, hebben we toch een megafeest gehad 
in de feesttent op het kermisplein. Een feest waar 
over 11 jaar zeker nog over gesproken wordt. Ook 
de dolle dagen na carnavalszondag waren een 
groot succes. Ik benoem dit, omdat ik er simpelweg 
enorm trots op ben. We hebben met eigen ogen 
kunnen zien waar we als klein dorp magistraal in 
kunnen zijn: negatief omzetten in positief. We  
hebben op carnavalszondag met alle carnavalis-
ten de knop om weten te zetten en we hebben er 
toch een fantastische dag van weten te maken. De 
optochtcommissie had hier een groot aandeel in 
door het nauwe contact met de burgemeester en 
alle afvaardigingen van de bouwgroepen, maar alle 
lof gaat naar de bouwers! De bouwers hebben het 
feest gemaakt.

Met dit in mijn achterhoofd en het vooruitzicht dat dit 
seizoen de carnaval niet zo zal zijn zoals we  
gewend zijn, maak ik me allerminst druk. Ik weet 
zeker dat we hier weer sterk uit gaan komen. En 
op het moment dat ik dit stuk schrijf, zijn er al weer 
mooie initiatieven genomen. Ook weer typisch 
Angers, we laten het gewoon niet gebeuren dat we 
ons laten kennen. Ook nu merk ik op, dat het hele 
dorp de moed er in houdt. We kijken niet naar wat 
niet kan, maar we kijken juist naar wat wel mogelijk 
is. Weer iets waar we als kleine gemeenschap groot 
in zijn. Ook dit maakt me weer trots en motiveert me 
alleen maar om door te gaan met waar ik zo van 
geniet.

11 November 2020 zou het carnavalsseizoen 
geopend moeten worden. Helaas is dat niet zo 
gegaan zoals jullie dat gewend zijn van ons. Echter 
zou de Narrenpoel de Narrenpoel niet zijn als ze 
deze dag aan zich voorbij zouden laten gaan. Het 
bestuur heeft die dag een verzoek ingediend bij alle 
leden, medewerkers en vrijwilligers om het seizoen 
toch op gepaste wijze te openen. Zowel de leden, 
als de medewerkers als de vrijwilligers werden op 
11 november 2020 bezocht door een afvaardiging 
van het bestuur en op die manier voorzien van een 
thuispartypakket met daarin alle facetten om een 
feestje te bouwen. Zo moet je denken aan een 
borrelhapje, wat lekkers te drinken en ballonnen in 
de traditionele Narrenpoel kleuren rood en wit om 
het af te maken. Het idee was in eigen sfeer, volle-
dig coronaproof die avond het seizoen te openen en 

dit digitaal te delen met elkaar, zodat we toch een 
beetje samen waren. Een schitterend idee; ook de 
lokale media heeft dit opgepikt, want inmiddels heeft 
iedereen dit initiatief in Het Gemeentenieuws kun-
nen lezen.

Ook het feit dat de redactie van ’t Keuje het initiatief 
weer heeft genomen om toch een Keuje uit te bren-
gen en dit keer in digitale vorm, kan ik alleen maar 
toejuichen. Groot compliment namens mij en ik denk 
dat ik voor velen spreek.

Lieve carnavalisten, ik wens jullie allemaal het aller-
beste toe. We gaan elkaar hopelijk snel weer zien in 
goede gezondheid onder normale omstandigheden. 

Voor nu: 
Blijf gezond, positief en geniet van al het goede wat 
jullie toekomt!

Drie maal alaaf
Bryan Schmidt

President A.K.G. de Narrenpoel
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Oude garde versiert ‘t Keutje 
Je zou denken als je deze titel leest, dat 
een paar oudere Angerse mannen hun ver-
stand hebben verloren. Zijn zij zo wanhopig 
in de liefde, dat zij hun avances richten op 
een bronzen beeldje?

Maar niets is minder waar!
Jaarlijks wordt de ruimte rondom het beeld schoon-
gemaakt en van bloemen voorzien. Daarvoor wordt 
al heel veel jaren een beroep gedaan op Joop 
Meijer en Herman Claassen. Zij zijn het die met car-
naval zorgen dat het beestje er op zijn best bij staat. 
Naast het schoonmaken van het pleintje zorgen zijn 
ook voor carnavaleske versiering in de vorm van 
vlaggetjes en hijsen zij jaarlijks de verenigingsvlag. 

Zo ook in februari 2020. Op de zondag van de  
optocht wordt door onze vereniging een ode ge-
bracht aan ’t Keutje, waarna nog even een hapje 
wordt genuttigd bij het prinsenpaar voordat de  
optocht begint. Wie kon toen vermoeden dat er dat 
jaar geen optocht zou zijn…

De storm trok aan, wat ertoe heeft geleid de optocht 
uit te moeten stellen. Uitstellen, ja dat was het plan, 
maar daar stak het Covid virus een stokje voor. Nog 
steeds zijn we volledig in de greep van het virus. 
Het hele carnavalsseizoen 2021 valt daardoor in het 
water. 

Laten Joop en Herman dan dit jaar verstek gaan bij 
het versieren van ’t Keutje? Nee, natuurlijk niet! Zij 
hebben aangegeven dat zolang ze nog een hark 
en bezem vast kunnen houden en nog de ladder op 
durven om de vlaggetjes op te hangen, zij ervoor 
zorgen dat dat gebeurt. Wat mooi dat dit soort 
tradities in ere worden gehouden. 

Joop en Herman, namens de vereniging en heel 
carnavalsminnend Keujesgat: dank je wel!
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Gelukkig hebben we de foto’s nog 
Als redactielid maak ik al jaren de selectie 
van de foto’s die worden opgenomen in het 
mooiste blad van Angeren: ’t Keuje. Deze 
foto’s worden al jaren aangeleverd door 
Henk Sluiter, de huisfotograaf van AKG de 
Narrenpoel. Henk maakt niet alleen mooie 

foto’s, maar vooral ook heel veel. En aangezien 
lang niet alle foto’s kunnen worden opgenomen in 
’t Keuje, is het selecteren van foto’s altijd een bij-
zonder tijdrovende klus. Staan alle optredens van 
de pronkzitting er namelijk wel in, geven de foto’s 
weer hoe een carnavalsavond is verlopen, welke 
foto’s gebruiken we voor de voorpagina en is hierbij 
de kleurcompositie juist verdeeld, hebben we foto’s 
van het bezoek aan de oudste en jongste inwoner/
inwoonster van Angeren en het taartenbakken, staat 
iedereen wel netjes op de foto en tot slot staan alle 
groepen en individuen die deelnamen aan de op-
tocht in ’t Keuje en is de ene groep niet meer ver-
tegenwoordigd dan de andere? De afgelopen twee 
jaren heb ik dit uitzoekwerk vervloekt. Bij de editie 
2020 hebben we het binnen de redactie er dan ook 
over gehad om dit werk misschien maar uit te beste-
den aan iemand anders. Uitbreiding van de redactie 
en het uitzoeken van foto’s in elk geval onder te 
brengen bij dit nieuwe redactielid. 

Tja, hoe anders is de situatie nu anno januari 2021. 
In december 2020 hebben we als redactie via de 
digitale route, die inmiddels bij velen bekend is, 
vergaderd. Wat te doen? Vanuit het bestuur was de 
wens te kennen gegeven, dat er een digitale versie 
van ’t Keuje kwam, welke beschikbaar werd gesteld 
via sociale media. Aanvankelijk was er wat twijfel bij 
de redactie, maar al snel sloeg dit om in enthousias-
me. We moesten zichtbaar blijven op de radar. En 
dat betekende vanaf dat moment snel schakelen. 
Voor mij betekende dat in elk geval: foto’s uitzoeken! 
Alweer. De foto’s werden opgevraagd. De titel van 
dit stukje is nu wel duidelijk. Gelukkig hebben we 
de foto’s nog! Met het uitzoeken van de foto’s was 
ik nog geen uur aan tijd kwijt. Met weemoed dacht 
ik terug aan de uren die ik voorheen besteedde aan 
het uitzoeken hiervan. Met name de foto’s van de 
optocht vergden altijd immens veel tijd. En nu? Er 
was geen optocht en dus geen optocht foto’s. Eerst 
was het de storm die roet in het eten gooide. De 
burgemeester besliste zondagmorgen 23 februari 
2020 op de dag van de optocht dat deze vanwe-
ge de weersomstandigheden geen doorgang kon 
vinden. Er werd diezelfde dag door verschillende 
mensen vergaderd op het gemeentehuis en nog 
die middag werd beslist dat de optocht 2020 werd 
verplaatst naar 15 maart 2020, een halfvastenop-
tocht. Wat een opluchting! Het feest in de tent die 
zondagmiddag was er dan ook niet minder om. Als 
je naar de foto’s van die middag kijkt, dan misstaat 
het opschrift “deze foto’s zijn genomen voor de 
coronacrisis” absoluut niet. Gelet op de huidige 
1,5-meter-samenleving en de mondkapjesplicht zien 
de foto’s eruit alsof ze zijn gemaakt in een ander 

tijdperk. Met weemoed kijk je naar deze foto’s. De 
mensenmassa, de polonaises, het plezier en de 
vele omarmingen. 

De optocht 2020 kwam er echter niet. Met halfvas-
ten deed een andere spelbreker zijn intrede. Weder-
om werd de optocht verboden vanuit de Gemeente. 
Ditmaal door het welbekende Covid-19-virus. Kort 
daarna zag je in Angeren carnavalswagens buiten 
staan, die onverrichter zaken werden afgebroken. 

Inmiddels zitten we in het carnavalsseizoen 
2020/2021. De 11de van de 11de werd coronaproof 
geopend door A.K.G. de Narrenpoel. Het bestuur 
van de vereniging zorgde ervoor dat ieder lid, 
medewerker als vrijwilliger een pakket kreeg thuis-
bezorgd. Een feestje kun je overal maken, “schik 
kun je eige’s” maken, als je de slingers zelf maar 
ophangt. Er kwam niet alleen een attentie vanuit het 
bestuur, ook president Bryan kwam nog even langs 
met speciaal op maat gemaakte Keuje-cupcakes. 
En rond de kerstdagen kwamen Prins Michel en 
Prinses Daniëlle nog een lekker kerstbrood bezor-
gen. De redactie van ’t Keuje is inmiddels druk bezig 
met het samenstellen van ’t Keuje, uitgave 2021. 
En zelfs de leden van de Partyzanen zijn zo creatief 
dat er toch een Angerse optocht 2021 komt. Heel 
Angeren bouwt en allemaal aan de Lego. 

Conclusie: iedereen doet zijn best om het carnaval 
in Angeren levend te houden. 

Voor nu: veel kijk- en leesplezier bij deze speciale 
editie van ’t Keuje. Blijf allemaal gezond en op naar 
het oude normaal en carnaval 2021/2022.

Mariska Wagener
Redactie ‘t Keuje    
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Prinselijk       nieuws
Prinsen bakken taarten
Prins Michel en Prinses Daniëlle hebben afgelopen seizoen  
natuurlijk ook gebakken. Heel Holland Bakt is er niets 
bij. Het taarten bakken was erg gezellig en goed  
geregeld. Prinsen klaar, …… bakken maar! De taart werd 
overhandigd aan Bram en Marleen Emmerzaal. De taart 
ging om meerdere redenen naar dit echtpaar. Ten eerste 
om ze een hart onder de riem te steken en ten tweede 
omdat ze al vele jaren onderdak bieden aan de  
Struukduukers. En als laatste omdat we een donatie 
wilde geven voor de Stichting AlLeS voor Bram.  
De donatie was opgehaald onder de deelnemers en hun 
gevolg van het prinselijke taartenbakken. Een mooi  
bedrag van € 259,90 was hierbij opgehaald en werd  
overhandigd. Zowel de taart als de donatie werd met 
veel enthousiasme ontvangen.

Prinsen on tour 
Prins Michel, Prinses Daniëlle, Jeugdprins Gijs en 
Jeugdprinses Julie zijn drie avonden ON TOUR  
geweest langs de bouwgroepen. Zowel Michel en  
Danielle als Gijs en Julie hadden voor alle groepen 
een presentje meegenomen. Michel en Daniëlle  
trakteerden op een biertje, snoep en worst en Gijs en 
Julie voorzagen de bouwgroepen van heerlijke  
naturel en paprika chips. Voor de bouwers een  
welkome verrassing. Michel, Daniëlle, Guus en Julie 
keken hun ogen uit, wat een feest om al die  
prachtige creaties van dichtbij te zien.
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Prinselijk       nieuws
Maandagontbijt 

A.K.G. de Narrenpoel heeft van Herberg de Letste Stuyver een ontbijt 
aangeboden gekregen. Hierbij mochten ook de familie en vrienden 

van de prinsen en prinsessen aanschuiven. Prins Michel en  
Jeugdprins Gijs hebben samen eieren met spek gebakken voor de 

genodigden. Een mooi gebaar van Gerben en Daan. Super.

Kindermiddag 

Omdat de oudste en de jongste inwoner al eerder op de dag werden 
bezocht, konden Prins Michel en Prinses Daniëlle en Jeugdprins Gijs 
en Jeugdprinses Julie mooi de hele middag gezellig tussen de  
hossende kids doorbrengen. Deze middag was super goed  
georganiseerd door de @pestaartjes. Heel erg leuk en gezellig!

Bezoek jongste inwoner 

Op dinsdagmiddag 12.00 uur 
mocht A.K.G. de Narrenpoel op 
bezoek komen bij de jongste 
inwoner van Angeren. Het lieve 

meisje luistert naar de naam Ize 
Willems. Ize is de dochter van 
Romy en Bob Willems en het  
zusje van Nine en Amy. De  

prinselijke garde kwam een een 
behoorlijk gezelschap om het 

kleine hummeltje te  
onderscheiden met de huisorde 

van de vereniging. Er was  
duidelijk gerekend op de komst 

van dit gezelschap, want er  
stonden heerlijke beschuitjes met 
muisjes voor ons klaar. Hopelijk 
kan Ize straks, als ze ouder is, 

hier leuk op terug kijken.

Bezoek oudste inwoner
 

De oudste inwoner van Angeren 
was in februari 2020 wederom 
Toon Visser. Toon was bij ons  
bezoek 95 jaar en nog steeds 
goed bij de pinken. Hij nam je 

nog steeds in de maling!  
Schitterend. Grappig dat zowel 

de oudste, als de jongste  
inwoner van Angeren toen in  
dezelfde straat woonden: de 
Kampsestraat! Toon heeft de  
onderscheidingen van Prins  

Michel de Onderwijzer en van 
Jeugdprins Gijs het Feestbeest 

ontvangen. Het was een gezellige 
drukte in huize Visser, met een 

hapje en een drankje. 
Bij het uitbrengen van deze editie 
van ‘t Keuje is Toon niet langer 
onder ons; hij is in de loop van 

2020 overleden.  
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Droom: Keujesgatse Optocht 2020

Als DAGtocht, Optocht zou zijn geweest, dan had je het volgende voorbij zien komen. 

1. Geluidswagen

2. L1 Kampse Keutjes: Van Keujesgat naar Keujesstad

3. W1 Duivengroep: Duiven

4. P1 Geert Bouwman: Angere het de wiend mee, en de wiend tege 

5. I1 Peil Snel (individueel en jeugd)

6. L2 JBOG: Draak van een overheid voert zwalkend lerarenbeleid

7. W2 Ab Normaal: Genoeg ambitie in Lingewaard, 

    dit gemeentehuis zet ons op de kaart.

8. L3 Ma Flodder: Ut klimaat verandert de loatste joare bar, 

    Carnaval op zien zommers dan mar

9. Spektakel (kinderen) 

10. W3 Stuukduukers:  kap(i)tein, van fruitheld tot een schip vol met geld.

11. L4 Nije Lichting: In de Stuyver gin harde muziek vÛr disco moj noar de Oan de Diek

12. Jeugdraadswagen

13. L5 Schuumende Pauwen: Man bijt hond

14. W4 Beunhoaze: Groene energie

15. I2 Paor Neem’n: De keujes verdwijnen moar de mölens verschijnen

16. L6 Umleiding: Zomertijd of Wintertijd? Wij hebben liever de IJstijd!

17. W5 Buutegewoon: 75 jaar bevrijding

18. L7 Buutengebied: Het wei gevoel

19. L8 LoatblØjers: Chateau Moijland

20. W6 Bijdehandjes: Stik stof crisis

21. Gerben Kuster

22. Raadswagen
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De Partyzanen
Beste Carnavalisten,
Graag stellen wij ons even voor…    
 
De PartYzanen. Party met een Ygrek, want 
ons maak je de kop niet gek!

Al in 2019 staken deze 4 mannen de koppen bij 
elkaar om op de jaarlijkse pronkzitting van de Nar-
renpoel een leuke act neer te zetten. Bezoekers van 
de pronk 2020 zullen zich het spetterende optreden 
vast nog herinneren! Dat smaakte naar meer. Ook 
voor de pronk 2021 werden er al plannen gesmeed.

Maar wat gebeurde er? A.K.G. De Narrenpoel zag 
zich genoodzaakt alle activiteiten af te zeggen. 
Wordt het Keujesgatse Carnaval in haar voortbe-
staan bedreigd? Dat kan een Partyzaan niet stil-
letjes laten gebeuren... De plannen voor de pronk 
gaan in de ijskast, maar daarmee is het niet klaar!

Tijdens vele online “zoom” meetings wordt er heen- 
en weer gesproken en plannen worden gesmeed. 
Wat kan er allemaal niet volgens de regels? Wacht: 
Nee, dat niet en dat niet, dat schiet niet op. Lang-
zaam ontstaat er iets. 

Waar kijkt een Partyzaan naar? 
Juist: Wat kan er WEL? 

En we zien maar één optie. 
We gaan zelf iets organiseren.

Waar te beginnen!? Juist, met een ludieke perscon-
ferentie waar we officieel verklaren de regie voor 
het Keujesgatse carnaval dit jaar op ons te nemen. 
Vervolgens hebben we de burgemeester gevraagd 
om voor één keer de sleutel over te dragen aan de 
Partyzanen in plaats van aan onze geliefde A.K.G. 
de Narrenpoel!

Nu verder. Feestjes? Lastig! Optocht??? 
Ja! Gewoon online met feestmuziek, zodat iedereen 
thuis nog wat sfeer kan proeven!

Als iedereen nu thuis in zijn eigen “bubbel” kan bou-
wen. Ja dat is toch anders .. ja dat klopt. Maar het 
kan WEL. Van Lego misschien? Ja goed idee. Maar 
ander materiaal is ook prima. Uiteindelijk komen alle 
ideeën van de 4 partyzanen bij elkaar: een Miniatuur 
carnavals optocht, volledig online uitgevoerd. En 
voor de kinderen de mogelijkheid om mee te doen 
met Lego.

Langs deze weg willen we onze sponsors en vooral 
ook de deelnemers bedanken voor de enthousiaste 
reacties en bereidwilligheid om aan ons initiatief 
mee te werken. Inmiddels zijn wij hartstikke druk 
met de voorbereidingen van de 1e Keujesgatse 
miniatuuroptocht. Het wordt een fantastische 
gebeurtenis en we nodigen iedereen uit om op 
14 februari 2021 naar www.partyzanen.nl te gaan 
en het allemaal LIVE mee te maken!

De uitzending begint om 13.00 uur. We zouden het 
geweldig vinden als iedereen in carnavalsoutfit voor 
de tv zit en volop met ons mee feest in carnavals-
sfeer! Ding mee naar de prijs van “mooist versierde 
en gezelligste huiskamer”. We maken een zoomlink 
aan waarin jij jezelf terugziet in de livestream (net 
als bij het top2000 café).
Graag tot ziens op 14 februari!!

Waar komt de naam 
Partyzanen vandaan?

Een partizaan is iemand die binnen een 
verzetsbeweging strijdt voor een door-
gaans politiek of nationalistisch belang. 

(Bron: wikipedia)

Een partyzaan is iemand die binnen de 
mogelijkheden die er zijn, strijdt vóór het 

Keujesgatse carnaval.

 << De Partyzanen: 
Groadus, Tinus
Bertus, Cosinus
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Orde van de vlinder
Op zaterdag 22 februari 2020 
vond uiteraard de sleutelover-
dracht plaats. Tijdens de jaarlijkse 
sleuteloverdracht wordt ook de 
Orde van de Vlinder 
uitgereikt door de Burgemeester. 

Dit jaar werd de Orde van de Vlinder  
uitgereikt aan niemand minder dan  
Monique Alofs. Monique, oud prinses van 
de vereniging toen zij aan de zijde van 
Prins Geert van het Bloemenrijk stond. 
Maar in dit geval kreeg zij de Orde van de 
Vlinder uitgereikt, omdat zij reeds jaren 
alle bloemstukken voor A.K.G. de Narren-
poel verzorgd. En met alle bloemstukken 
bedoelen we dan ook alle bloemstukken 
voor zowel eigen gelegenheden als  
bloemstukken die bij bezoeken bij andere 
verenigingen worden gegeven. Zelfs de 
Angerse leverworst, die aan andere  
verenigingen kado wordt gedaan, wordt 
door Monique vakkundig van een mooi 
bloemstukje voorzien in de AKG kleuren 
rood en wit. 
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Nostalgie hoekje
In een jaar waar niet zo heel veel gaat 
gebeuren, is het misschien leuk eens stil 
te staan bij de ontwikkeling van carnaval 
in Angeren door de jaren heen. Op de 
volgende pagina’s hebben wij een greep 
uit de historie (inclusief de advertenties) 

weergeven uit ‘t Keuje voorheen ook wel bekend als 
‘t Keutje het Boerekolblad of gewoonweg ‘t  
programmaboekje genaamd. 

1969
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1978

1980

1987

1993
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Heimwee-hoekje... Heimwee-hoekje... 
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2000
Voorspellende gaVe...

2001
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De goeie ouwe tied
Hoi minse’, loat ik ers vertelle’ da’ Ange-
re’ de naam Keujesgat eigenlijk nie’ mèr 
mag drage’, want sinds enkele jaore’ zou 
’t karbonadestad motte hiete’. Ge hou ’t 
nie’ vur meugelijk hoe de keujes d’r tege-
woordig ien Angere’ bij ligge’. Ze ligge’ ien 

hypermoderne schure’ ien één stal, ze worde’ per 
computer gevoerd en de boer en boerin hemme’ ’n 
baan elders. De computer hil ze nauwlettend ien de 
gaote’, alles geet automatisch, zelfs de beer kum ter 
nie’ mèr aon te pas, ’t is kunsmaotige insimminaosie 
tegewoordig. Je kom ien heel Angere’ gin keuje mèr 
tege’ buute’, allen ruuke, da’ nog wel. 

’t Spek van ’t keuje is ien deze moderne tied, uut de 
tied, de minse worde er ziek en allergisch van. “Gin 
varkesvleis” wurd er dur de homepate’ geroepe’, 
mar ik vien da’ er nog nooit zoveul zieke minse’ zien 
gewès as nou. Waordeur zien de minse’ vroeger zo 
oud geworde? Van smaut, kuewspek en ’n lekkere 
hipspoot. 
Vroeger had toch idereen ’n verreke, allemaol had-
de’ ze d’r één of twee op de dèèl ligge, je was haos 
nie’ ien tel a’j’ d’r gin had. Van de verrekesluch’ had 
niemand las’, da’ kwam umda’ iedereen d’r een had 
en ze stonken d’r allemaol naor. Ze heurde’ vroeger 
gewoon bij de familie, ze ware met zoveul ien tel as 
de minse’ eiges, ja soms nog meer. 
As de minse’ bij mekaor op visite ginge’, keke’ ze 
ers over ’t schot van ’t keujeshok en dan pas wie-
re de minse’ begroet en as ze weg ginge’ wier d’r 
steevas’ gezeid: Kom bij ons de keujs ôk es zien. 
Now motte naor ’t bankstel of de nije keuke’ komme’ 
kieke’. 
De keujes hadde ’t soms veuls te goed, de minse’ 
wiere soms òk vur ’n keuje aongezien. De uutsprake 
zo as: zo lui as ’n verreke, zo eigewies as ’n verreke 
en dik as ’n verreke, zo stom as ’n verreke, ware’ 
heel gewone gezegdes. Ze lage’ zo gezellig. Hôs 
ien de huuskamer en ze ware’ zo verwend want as 
’t vrète erg lang weg bleef en de keujes en de blage 
tegeliek krijste, dan krege ers de keujes te ète’. 
Nee ze hadde ’t goed vroeger, ze zege en hurde 
alles op de dèèl. En as de jongeluj te lang stonde’ 
te vrije’ en moeder von’ ’t welletjes, ging ze gauw de 
keujes ’t laotste stukske brood brenge en wiste’ de 
jongeluj genoeg. 

Wit je wat ôk ’n belangriek ding was? De scheur-
kalender, want achter op de bladzij kwam te staon 
wanneer ’t verreke de beer op visite had gehad. 
Maar ’t thoogtepunt was november, de slachtmaond 
en da’ wil ik efkes toelichte’. Hoe vetter ’t verreke, 
hoe meer aanzien ien de buurt. ’t Spek wier soms 

met de duumstok gemète. As de slachter kwam, 
kreeg tie ers één of twee borrels, soms had ie d’r al 
’n paor op bij ’n ander en dan was ‘t ’n hele toer um 
geliek raak te stèke. Die man moest ‘r ’n hele boek-
houwing op nao houwe, want overal was ’t slachte 
ien die ene maond. D’r geet òk ’n verhaol, da’ as de 
slachter ers gin borrel kreeg, d’r gin pekel op ’t spek 
kwam. 
As ’t n’ bar eigewies verreke was, kreeg tie ers ’n 
ben over de kop um ’t tegestribbele tege’ te gaon.  
De slachter ging vervolges vurovergeboge’ over ’t 
keuje staon, vatte ‘m bij ’n oor en ’n poot en trok ‘m 
met ’n forse ruk onderuut. Zo’n keuje gieng d’r ôk 
wel ’s vandeur en krijste de hele buurt bij mekaor. 
Da’ was nie’ zo bes’ want je kreeg steevast visite. 
En as de pastoor ’t deurkreeg, kwam die ôk efkes 
langs. Now roaje’ gillie medeen wel waorum de pas-
toors gin huusbezoek mer doen; d’r is nerges mer 
wat te haole’. 

Mar ’t môiste van alles was 
wel as ’t keuje aon de leer 
hieng, met de kop naor 
ondere en de prachtige 
reuzels as twee vleugels 
op ziet en ’n stok dur pote’ 
gestôke, ’t wier dan plech-
tig tege’ de achtergèvel 
van ’t huus gezet. ’t Lag 
d’r ôk aon waor de wiend 
vandaan kwam en hoe de 
zon stoeng. De hele buurt 
kwam kieke’.

D’n andere dag wier de 
slachterij aon kant gemak’, 
’n heel werk, da’ soms een 
of twee dage’ duurde. Dor 
kum ’t gezegde van:”alles 
was vet, behalve ’t ète’. De slachter sneej dan ’t 
keuje ien stukke’, de schinke’ en de veurstukke’, de 
zogenaamde zijen spek zoutte hij ien de kelder ien 
’n pekeldichte houte’ kuup. Ôk ’t kort van ’t verreke, 
da’ wil zegge’ ribkes, kerbonaoie’ de start en de 
pote’ gienge allemaol ien de kuup, waor al gaauw 
de pekel op kwam te staan vanwege ’t weelderige 
stròàje met ’t zout. 
Van de zaord wier zwaordwors’ gemak, van de lèver 
lèverwors’. Van de kop wier heufkèès gemak en van 
de reuzel en plukvet kaoje’ en smout. De balkebrei 
was ’n delicatesse en de lêpel moes’ rech’ op ien 
de brèi blieve’ staon. ’t Haosje kende hôs niemand, 
want die gieng d’r as ’n haos vandeur richting de 
pastorie. De blaos wier met ’n rietje ien ’n immer heit 
waoter opgeblaoze’, op ’n dreuge plek gehange en 
da’ was de voetbal vur de blage’, of d’r wier ’n foeke-
pot van gemak, dan broch da’ ding nog eente’ op. 
’t Was allemaol ’n heel gebeure’, en ’t is jammer da’ 
’t uut de tied is gerak’, daorum wil ik ’t nog n’s onder 
ôw aondach’ brenge’, alls wa’j nodig had: de leer, 
durslag, krabbel, mes ’t kèteltje vur ’t heite waoter, 
hankhout, touw, worsmesjien, worshorn, de fabri-
kant van de worspinne’ was de daone heg, waor j’ 
gratis en vur niks d’r net zo veul moch’ hale’ a’j wou. 

Minse ’t is zo verschrikkelijk jammer dat er nooit mer 
’n zoeg dur ’t heke’ geet! 
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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 di’ jaor nie’ gedruk’, mar 
digitaol uutgegeve’.  

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

Woord van dank

Wij bedanken Henk Sluiter hartelijk voor het maken 
en aanleveren van het beeldmateriaal.

Dit jaar helaas geen optocht regelement en route op deze plek 
in ‘t Keuje. Gelukkig kunnen we in Angeren en omstreken toch 
genieten van een Angerse optocht met dank aan de  
Partyzanen. 

Kijk op zondag 14 februari van 13.00 uur live mee 
via www.partyzanen.nl! 

Laten we er vanuit gaan dat we in 2022 weer 
een normaal carnavalsseizoen hebben! 

Blijf gezond en tot volgend jaar! 

Redactie ‘t Keuje 
A.K.G. de Narrenpoel

Keujesgatse optochtKeujesgatse optocht
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Ten eerste: ga je er met carnaval op uit, 
teken dan  op je mondkapje een ‘keujes’ snuit

Ten derde: Laat de optocht dit jaar niet aan je voorbij gaan. 
Bij de live-stream zit iedereen vooraan.

Ten vijfde: Face timen en zoomen doen we allemaal, 
zelfs ’t Keuje dit jaar digitaal.

Ten zevende: Laat je huis met ballonnen en slingers 
versieren, zodat je carnaval in je eigen feesttent kan vieren.

Ten negende: Staat het water aan je lippen? 
Dan moet je snel uit je glaasje nippen.

Ten elfde: Carnaval vieren we op een bijzondere wijze dit 
jaar. In 2022 vieren we carnaval weer met elkaar.

Ten tweede: Carnaval thuis, maar zit niet bij de pakken 
neer. Trek je carnavalspak aan en vier het thuis deze keer.

Ten vierde: Mis je het gehos en feestgedruis, 
doe dan de polonaise in je eigen huis.

Ten zesde: Carnaval is niet te stoppen, 
dit jaar bij de supermarkt frühshoppen.

Ten achtste: Geen feest met liters bier, maar laat me je 
troosten. Op anderhalve meter kan je nog steeds proosten.

Ten tiende: Staat de muziek van de buren te hard tijdens 
carnavalsnachten? Bedenk dan: blijf thuis bij klachten. 

De Raad van 11 maatregelen


