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Een buukske waor alles ien stee’ over carnaval ien Angeren. Uutgegeve’ dûr A.K.G. de Narrenpoel.
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Carnaval 2021, wat een bijzonder jaar
Beste mensen uit ‘t Keujesgat en
omstreken.
Begin januari is het altijd traditioneel om
weer een stuk te gaan schrijven over
hetgeen afgelopen jaar gebeurd is, maar
zeker wat nog komen gaat! Oftewel om als voorzitter een paar woorden op papier te zetten. Binnen
onze vereniging is er de laatste tijd niet veel
veranderd. Gelukkig zijn we als bestuur nog
compleet en het ledenbestand blijft redelijk op peil.
Alleen om naar de toekomst te kijken, zullen we
toch echt nieuwe leden erbij moeten hebben om de
organisatie voor nu, maar zeker voor in de toekomst
te waarborgen, dus schroom niet en kom eens
praten over de mogelijkheden. Ik ben hiervoor altijd
bereikbaar en andere bestuursleden ook.

En zo zit je alweer in
februari. Geen optocht,
geen carnavalsfestiviteiten, maar… we
gaan wel dit jaar weer
‘t Keuje rondbezorgen.
De welbekende
enveloppenaktie wordt
niet toegestaan, derhalve is gekozen voor een
huis aan huis bezorging.
Ik wil dan ook iedereen
die meewerkt aan
’t Keuje hartelijk
bedanken; zeker ook
onze sponsoren, want
zij zorgen er mede voor
dat dit mogelijk blijft.
Nogmaals dank
hiervoor.
Als u dit gelezen hebt, hoop ik dat we alsnog iets
kunnen of mogen tijdens de Dolle Dagen, iets waar
we allemaal naar toe leven en die ik ons Prinsenpaar van harte gun in deze wel drie bijzondere
jaren.

Afgelopen december kregen we het nare bericht dat
onze senator en oud prins Joop Meijer was overleden op 87-jarige leeftijd. Joop was carnavalist in
hart en nieren en zeer geliefd bij onze vereniging,
maar ook in de gemeenschap van Angeren. We
hebben Joop een laatste eer bewezen tijdens zijn
uitvaart en een erehaag gevormd bij zijn woonhuis
in de Molenstraat.

Voor nu eindig ik dit voorwoord. Voor u allen: blijf
gezond uit de grond van mijn hart, zodat ik u weer
kan begroeten bij een van onze avonden of dagen.

Driemaal Alaaf
Geert Alofs
Voorzitter A.K.G. de Narrenpoel

Zoals u weet hebben we nu al twee bewogen seizoenen achter de rug met nog steeds beperkingen.
Kijkend naar de toekomst weet ik op dit moment
nog niet waar het eindigt. We hadden in september
de hoop dat alles weer los kon gaan, dus dan ga je
ook weer van alles plannen. De 11de van de 11de
hebben we in de Letste Stuyver nog traditioneel geopend; de dag erna ging alles weer dicht. Je wordt
er gewoon naar van. Ook voor prinsenpaar Michel
en Daniëlle weer een domper. Al drie jaar regerend
over t Keujesgat als prinsenpaar en geen enkele
keer op de Prinsenwagen tijdens de optocht. Triest
is het.
Vorig jaar hebben de Partyzanen het initiatief genomen om een online optocht te organiseren. Veel
deelnemers hebben hier aan meegedaan, met
allerlei prachtige bouwsels tot gevolg. Het werd
een groot succes. Partyzanen nogmaals bedankt
hiervoor en we kijken uit naar jullie nieuwe idee wat
komen gaat.
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Hairfasion Suus
Wenst iedereen dolle dwaze dagen
tijdens de carnaval !!
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u
10% korting op een knipbehandeling in februari

Kampsestraat 55
6687AT Angeren

Straatwerk
Grondwerk
Graafwerk
Kleine verbouwingen
Water- en gasaansluitingen
robeversdienstverlening@gmail.com
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A.K.G. de Narrenpoel
Offline
Rook Overweel

Patrick Scholten

Jan Knipping

Wim Huisman

Herman Claassen

John Peters

Jochem Vermeulen

Lennard Wezendonk

Dennis Hendriks

Installing...
Loes Overweel

Tom Loeters

Offline
Bryan Schmidt

Ronald Dikker

Hans Puntman

Prins Michel de Onderwijzer

Prinses Daniëlle

Raymond Kuster

Wim Derksen

Ferry Schriever

Glenn Puntman

Mandy Evers

Chantal Overweel

Offline
Geert Alofs

Rob Evers

Marcel Molthof

Dick Hermsen

Prins en prinses: Prins Michel de Onderwijzer en prinses Daniëlle
Bestuur: Geert Alofs, Marcel Molthoff, Rob Evers, Dick Hermsen en Ferry Schriever
Ereleden: Wim Huisman en Rook Overweel
Erevoorzitter: Herman Claassen
President: Bryan Schmidt
Raadsleden: Wim Derksen, Ronald Dikker, Mandy Evers, Dennis Hendriks, Jan Knipping, Raymond Kuster,
Tom Loeters, Chantal Overweel, Loes Overweel, John Peters, Glenn Puntman, Hans Puntman, Jochem Vermeulen
en Lennard Wezendonk
Hofschenker: Patrick Scholten
Medewerkers: Bram Alofs, Annie Altena, Erik Arends, Gea Boerboom, Frank van Bon, Guus Hegeman,
Wilco Huisman, Henk Janssen, Jan Molthoff, Henk Polman, Debby Slinkman, Johan en Mariska Wagener
Huisfotograaf: Henk Sluiter en Hans Gerichhausen
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 Huiskens
Begeleidsters: Yvonne Hermsen, Sjanneke Joosten, Saskia Laurentzen en Maike Maassen
Twinkle Stars: Sofie Eijlander, Chiara Grillo, Marika Karas, Sanne Laurentzen en Emmiely Wagener
Dancing Stars: Rianne Bohmer, Ilse Hendriksen, Maud Hermsen, Femke Laurentzen, Imke Maassen, Kim Molthoff,
Maike Molthoff en Fenna Oosterink
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AUTOBEDRIJF - KEURINGSCENTRUM

Felix Loeters

voor nieuwe- en gebruikte auto’s • eigen carrosserie-spuitinrichting
onderhoud van alle merken auto’s • APK-klaar terwijl u wacht!
Erkend kentekenplaat fabrikant • Airco service

Industriestraat 7-9
6851 AM Huissen (gld.)
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Tel. 026-3256647
Fax 026-3253844
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Een uniek jaar
Beste mensen,
Je zou kunnen denken dat er vanuit ons
bitter weinig te melden zou zijn als het gaat
om het afgelopen jaar als prinsenpaar.
Natuurlijk hadden wij het allemaal graag
anders gezien. Echter, zo positief als dat wij zijn,
hebben we wel kunnen genieten van de dingen
die we toch hebben kunnen en mogen doen. Denk
hierbij aan de miniatuuroptocht voor de kinderen en
de volwassenen, bezoek aan de oudste en jongste
inwoner van Angeren en de uitreiking van het mooist
versierde huis.
Zo trots als we op ons Keujesgat zijn tijdens de carnavals optocht, zo trots waren wij afgelopen jaar op
onze Partyzanen. Zij kwamen met een geweldig initiatief: de miniatuuroptocht! Dit idee was uniek in de
gemeente Lingewaard. Angeren werd door de miniatuuroptocht weer even stevig op de kaart gezet!

diverse hoeken werden we aangemoedigd, onder
andere met een hapje en een drankje van onze
jubilerende hofschenker. De laatste vrijdag voor de
optocht sloten we zelfs af met een heuse ‘laatste
bouwavond’ met polonaise.
Tijdens de bouw werden we gefilmd en geïnterviewd
door TV Gelderland. Dat was een hele belevenis!
Toen we dit later op TV Gelderland terug zagen,
vonden wij dat toch wel heel bijzonder. Wij waren
dan ook apetrots om prinsenpaar te mogen zijn van
zo’n mooi dorp met zulke mooie initiatieven.
De optocht zelf was echt fantastisch om te zien.
De bouwgroepen lieten zich wederom van hun
beste kant zien met prachtige creaties in de vorm
van vliegvelden, dorpskernen, Harmonie, de kerk,
zomercarnaval, 75 jaar bevrijding en de keujeshoek!
Alles werd voorzien van mooi commentaar in combinatie met mooie camerashots, echt geweldig!
Verder hebben wij van dichtbij mee mogen maken
wat voor een organisatie en voorbereiding dit alles
met zich meebracht. Ik kan je vertellen, dat was niet
niks! Alles zag er zeer professioneel en strak uit,
aan alles was gedacht, zelfs de bekende gebouwen
langs de originele route waren herkenbaar nagebouwd.

Wij, als prinsenpaar, hebben met veel enthousiasme meegedaan aan alles wat er van ons gevraagd
werd. Wij hebben een promotiefilmpje gemaakt en
zo ook laten weten dat we zelf aan de slag zouden
gaan om een miniatuurwagentje te bouwen. Samen
met Ronald Dikker hebben we, in het klein,
de prinsenwagen nagebouwd met daarop de raad
van elf en het prinsenpaar.
Als oud wagenbouwers vonden wij ook, dat een
stukje techniek uiteraard niet mocht ontbreken. Het
pronkstuk was een draaiend keuje (nog gemaakt
door Moeke Janssen) en knipperende lampjes op
onze wagen.
We hebben tijdens het bouwen echt het gevoel van
het bouwen gehad met veel schik en leut. Vanuit
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Hoveniersbedrijf Tiellemans

BRYAN SCHMIDT

Tuinonderhoud
Tuinaanleg
Sierbestrating
Boomverwijdering

S.BS.ANGEREN@GMAIL.COM
06een- afspraak
55390097
Vragen of
maken? Neem contact met ons op!
Tel: 06 -37 45 16 40
E-mail: hoveniersbedrijftiellemans@hotmail.com

BOUWSUPPORT l ANGEREN

Molenstraat 6
6687 AN Angeren
info@deletstestuyver.nl

BRYAN SCHMIDT
S.BS.ANGEREN@GMAIL.COM
06 - 55390097

Adres Pastoor Versteegstraat 2, 6687 AJ Angeren
Telefoon 026 325 71 03 Mobiel 06 51 77 70 04
E-mail schilderwerken@hugovandervelde.nl

Focus op
carnavallen

ORT l ANGEREN

Fijne carnaval!

Nijmegen
Beuningen
Oss
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Wij waren deelgenoot bij de jurering van de wagens
en mochten diverse prijzen uitreiken, inclusief onze
prinsenprijs.
Ook de kinderen uit ons Keujesgat hadden goed
hun best gedaan en stuurden mooie filmpjes van
hun creatieve uitspattingen naar de Partyzanen.
Na het zien van de uitzending van de kinderoptocht
hebben wij een prijswinnaar gekozen. We zochten
Mias op in de Boerenhoek en daar zagen wij dat hij
blij was met zijn prijs.
Al met al was dit initiatief een geslaagde poging om
de pijn van het ontbreken van de echte optocht te
doen verzachten. Partyzanen en het dorpshuis nogmaals bedankt daarvoor!

Oudste en Jongste
Ondanks de geldende coronaregels, waren er ook
nog officiële prinselijke taken uit te voeren. Traditiegetrouw op de dinsdag zijn we, met in achtneming
van de coronaregels, op bezoek geweest bij de
jongste en oudste inwoners van Angeren.
De jongste inwoner was de kleine Jayden van de
familie Steen in de Keujeshoek.
De oudste inwoner van Angeren was Grada Arends.
Bij aankomst werd het ons al snel duidelijk dat het
daar gezellig zou gaan worden. De blik in Grada’s

We gaan elkaar komend jaar vast nog wel zien en
dan kunnen we in samenwerking met de Partyzanen
en de Narrenpoel toch nog een beetje de
carnavalssfeer proeven!
Blijf gezond en tot snel!

3x ALAAF!!!
Prins Michel de Onderwijzer
en Prinses Daniëlle

ogen bij het openen van de deur was onvergetelijk.
Ondanks haar hoge leeftijd was ze nog altijd even
scherp en humoristisch. Ze vertelde dat haar moeder ook ooit de oudste inwoner was geweest en
eveneens vereerd was met een prinselijk bezoek.
De prijs voor het mooist versierde huis hebben
we uitgereikt aan John en Annemiek Peters in de
Keujeshoek. Ondanks dat er geen carnaval gevierd
werd, hadden zij toch flink uitgepakt om hun huis
feestelijk te versieren, een terechte winnaar!
Net als vorig jaar, zullen er ook dit jaar, geen
gezellige carnavalsavonden plaats gaan vinden en
komt er ook geen optocht. Er is wel weer een mooi
initiatief gestart vanuit de Partyzanen in samen
werking met A.K.G. de Narrenpoel, de Masked
Singer Angeren editie. We hopen dan ook op een
overweldigende deelname vanuit onze gemeenschap.
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Paalrij 9, 6852 GL- Huissen
Tel. 026 - 3255893 / 026 - 3257639
Fax 026 - 3257345
Schilderwerk • Wandafwerking • Glas

Gebroken hout geschikt als
bodembedekking voor alle soorten vogels
Weteringseweg 3 6681 LM Bemmel
Tel. (026) 325 9037 Fax (026) 325 79 98

De Steeg 12
6687 EG Angeren
T 026 - 325 81 15
M 06 - 5353 8421
info@schildersbedrijfdriessen.nl

www.schildersbedrijfdriessen.nl

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
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Wat een jaar...
Beste minse uut ‘t Keujesgat,
Ik ben ontzettend blij dat de voorzitter mij
belde, dat ik met spoed toch een stukje
moest gaan schrijven voor ‘t mooiste blad
van Nederland en omgeving. Niet omdat
ik zoveel te melden heb, maar omdat ik weet dat
ik dan weer iets carnavalesks heb om naar uit te
kijken.
Voor de Angerse onder ons, alvast excuses dat ik
niet in het Angers dialect schrijf. Hier heb ik twee
redenen voor. De eerste is dat er tegenwoordig ook
heel veel niet Angersen in ’t Keujesgat wonen, die
ons dialect niet echt begrijpen. De tweede reden
is dat ik type op een laptop van iemand uit Gendt
en dat klinkt toch verrekte anders met die tekens
enzo...
Zoals ik al zei “Ik heb niet veel te melden, wel wil ik
het volgende gezegd hebben via deze weg”. Tegen
Mies en Daan (redactie: Prins Michel en Prinses
Daniëlle) wil ik zeggen, dat ondanks dat er door een
aantal oorzaken veel roet in jullie droom is gegooid,
ik toch ontzettend trots ben op jullie en enorm blij
ben met de bijdrage die jullie hebben geleverd als
prinsenpaar. Jullie hebben zo ontzettend veel pech
gehad met het gemiste programma, dat is voor
carnavalisten zoals jullie onvoorstelbaar balen en
dat in jullie functie. Maar daarentegen hebben jullie
je ziel en zaligheid gegeven en heb ik jullie intens
zien genieten op momenten dat het gelukkig wel
kon. Jullie zijn wat mij betreft dan ook een perfecte
toevoeging aan onze vereniging.

Ook wil ik graag zeggen dat ik trots ben op
‘t Keujesgat. Ik vind het mooi om te zien hoe we ons
door deze sombere en voor sommige moeilijke tijd
heenslaan. Zo worden er weer mooie initiatieven
opgepakt, en mooier nog, er wordt goed gehoor aan
gegeven.
Tot slot wil ik iedereen die een hart voor carnaval
heeft, meegeven dat je positief moet blijven denken
en moet weten dat het tij zal keren vroeg of laat. En
als we laten zien wat we nu doen, door te genieten
van de dingen die wel kunnen en erbij te zijn daar
waar het kan en mag, we straks tot hele mooie grote
dingen in staat zijn. Want dat we dat kunnen is geen
vraag, daar staan we om bekend met zijn allen.

Een drie werf alaaf
Bryan Schmidt
President A.K.G. de Narrenpoel

Keujespraot
2 Studenten discussiëren over wat nu het snelste fenomeen
op aarde is, zegt de eerste:
“Bliksem is het snelste op aarde, het begint 12 km
boven ons en slaat binnen een seconde in!”
Zegt de tweede:
“Stroom is het snelste, ik druk hier op een knopje en het
licht gaat 12 km verder aan!”
Een dronken man zit mee te luisteren en zegt:
“Nee jongens, diarree is het snelste op aarde.
Ik had er laatst last van, ik rende als de bliksem naar de wc,
drukte op het licht knopje, maar nog voordat het licht aan
was zat ik al helemaal onder!”
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• HOUT
• BOUWMATERIALEN

• TEGELS
• DEUREN

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

18.00

AU TO D E M O N TAG E B E D R I J F

Jansen van Beek

Steun SV Angeren en word lid van
onze Supportersvereniging.
Voor € 7,50 per jaar ontvangt u tevens een lidmaatschapspas waarmee u direct korting ontvangt
bij de daarop vermelde ondernemers.

Tel: 026 2000140

Opgeven is mogelijk via
secretariaatsuve@gmail.com
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Een laatste groet
Joop Meijer zal bij ons altijd in het geheugen staan als één van de meest gastvrije
personen uit ons dorp. In huize Meijer
was het altijd open huis. Of je nou graag
wilde of niet, als je bij Joop en Dora langs
of aan kwam, moest je er zeker van zijn
geen haast te hebben. Voor je er erg in had, zat je al
gezellig met ze aan een kopje koffie met een lekker
stukje cake en was de altijd oprechte interesse in
jou gewekt.
De gastvrijheid was ook altijd te merken voor de
vereniging. We hoefden vaak niet eens te vragen of
we bij huize Meijer terecht konden. Joop was ons
vaak al voor. “Kom maar bij ons repeteren” zei Joop
al voor de vraag gesteld kon worden. Zo zijn de
voormalig Hofzangers vele jaren in de winkel wezen
oefenen, net als vele andere groepen die een buut
wilden repeteren voor de pronk. Moesten we iets tijdelijk kwijt, Joop regelde wel een hoekje in de oude
winkel, zodat de spullen van zijn geliefde carnavalsvereniging veilig opgeslagen stonden.
Joop en Dora draaien al heel wat jaren mee bij onze
vereniging. In 1979 werden ze zelfs gevraagd om
ons Keujesgat te vertegenwoordigen als prinsenpaar, en zo geschiedde. Prins Joop uut de Smitse
met zijn prinses Dora mochten twee jaar de scepter
zwaaien over ‘t Keujesgat. Al die tijd daarna is hij
A.K.G. de Narrenpoel trouw gebleven, dik 42 jaar.
En in die 42 jaar hebben we hele mooie leuke momenten met Joop mogen beleven.
Zo zal wellicht onder de wat ouderen onder ons nog
goed op het netvlies staan hoe Joop na het leegmaken van het fust op woensdag na de Dolle Dagen
naar huis werd gebracht. Gewoonweg omdat lopen
niet meer helemaal ging zoals het moest. Joop werd
op een leer gelegd die als brancard diende en zo
naar huis gesjouwd. Wellicht komt hier de uitdrukking “ladderzat” vandaan.

Ook kunnen velen van ons zich nog goed herinneren hoe Joop in een tutu op het podium een balletdanseres imiteerde tijdens de pronkzitting. Het
maakte allang niet meer uit hoe Joop zich over het
podium bewoog, hij had al lang en breed de lachers
op zijn hand door zijn gewaagde kledingkeuze.
Bijna zijn hele leven heeft Joop om de hoek bij ’t
Keuje gewoond, Joop zorgde dan ook goed voor ‘t
beestje, meestal deed hij dit samen met Herman.
Tijdens de Dolle Dagen kreeg ‘t Keuje een beetje
extra aandacht van ze. Zo mocht hij met de pot mee
schaften en werd het perkje van nieuwe bloemen
voorzien en niet te vergeten werd ook het plein
rondom ‘t Keuje helemaal versierd.
Joop vond het carnaval prachtig, dat was altijd wel
aan hem te zien. Hij wilde er, ondanks dat Joop wat
ouder werd, altijd en overal bij zijn. Of we nu ergens
op bezoek gingen of tijdens de optocht op de prinsenwagen, Joop genoot met volle teugen.
Lieve Joop we gaan alles aan je missen, je goedkeurende knipoogjes, je gezelligheid, je gastvrijheid,
je humor, maar vooral je aanwezigheid.
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Kamervoort 17d, 6687 LB Angeren
telefoon 06 - 53 20 00 50
e-mail bert.holland@hetnet.nl

Restaurant

De Betuwe
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Geert Alofs 11 jaar
Geert, in Bemmel geboren en getogen, werd 11 jaar
geleden verrast door Patrick en Johan met de vraag of
hij met zijn vrouw Monique het volgende prinsenpaar
wilde worden. Nu 11 jaar later hoeven we niet meer te
vertellen wat daarop zijn antwoord was.
Net als bij John Peters is zijn termijn van twee jaar met
een jaar verlengd vanwege het 44-jarig jubileum van de
vereniging. Geert is ook daarna actief gebleven bij de
vereniging en toegetreden tot het bestuur. Nadat hij ervaring had opgedaan als penningmeester, heeft hij drie
jaar geleden de functie van voorzitter op zich genomen.
Geert is een verenigingsman die, ook als het bijna niet
past met de werkzaamheden in de kwekerij, ruimte biedt
in zijn loods voor het opbouwen van de raadswagen.
Met hem hopen wij volgend jaar weer te kunnen genieten van de gezelligheid in de loods in aanloop naar de
optocht in ’t Keujesgat.
Met een hart voor het carnaval in ’t Keujesgat heeft Geert de regie bij de vereniging in handen, waarbij hij
lastige beslissingen niet uit de weg gaat.
Geert, je bent een aanwinst voor de vereniging. Je houdt van een feestje en hopelijk kan dat binnenkort
weer. Bedankt voor al jouw inzet en wij hopen dat jij nog lang betrokken blijft bij de vereniging.

Jubilarissen
John Peters 22 jaar
John viert dit jaar zijn 22-jarig jubileum. Maar liefst 22 jaar geleden
werd John onthuld als Prins. Samen met Annemiek heeft John drie
jaar de scepter mogen zwaaien over ‘t Keujesgat.
Carnaval stroomt door elke ader in zijn lichaam; vanuit huis werd
dit ook wel meegegeven. Alle zussen van John zaten bij de dansgarde en carnaval werd thuis met de paplepel ingegoten.
John bleef lid van A.K.G. de Narrenpoel, een gezellige en zeer
gastvrije senator. Na een of ander uitje stelde John zijn huis beschikbaar om gezellig met een delegatie een hapje te eten. Niets is te gek in de Keujeshoek.
Over de Keujeshoek gesproken. Dit was niet alleen een plek voor de
leden van A.K.G. de Narrenpoel en familie van John, maar tijdens
de optocht was er groot feest in de Keujeshoek. John en Annemiek
ontvingen iedereen zeer gastvrij. John fungeerde als spreekstalmeester en deed live verslag van de wagens en loopgroepen. Het was één
groot feest voor iedereen die langskwam in de Keujeshoek. Dit alles
met een hapje en een drankje. Bovendien was het altijd op en top
versierd, hetgeen afgelopen jaar zelfs leidde tot de prijs van “mooist
versierde huis”.
Een groot dank je wel aan John voor alles wat hij voor de vereniging
doet en voor carnaval in ’t Keujesgat.
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• BESTRATINGSMATERIALEN
• GRONDWERKZAAMHEDEN
• BESTRATINGEN
• RIOLERING

Kamervoort 55, 6687LC Angeren
Zeegsepad 4, 6687LD Angeren
026-3250697
0651960989
info@westenend.nl
info@claassenbuitenbeleving.nl
www.westenend.nl
informatie en onze webshop: www.claassenbuitenbeleving.nl
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Rook Overweel 44 (!) jaar
44 jaar, een hele tijd en … nog steeds actief!
Rook kwam in 1978 bij de Narrenpoel als
Hofzanger. Om als Hofzanger mee te mogen
zingen, moest je wel lid zijn van de vereniging.
Rook werd toen direct reserve-raadslid en werd al
heel gauw daarna geïnstalleerd als volledig raadslid.
5 jaar later werd hij voorzitter van de optochtcommissie. Deze functie heeft hij op fantastische wijze
bekleed tot 2011. Jawel, 28 jaar jaar voorzitter van
de optochtcommissie, wie doet hem dat na?
Van 1999 tot 2013 was Rook ook voorzitter van
A.K.G. de Narrenpoel, zeker geen makkelijke
functie, maar Rook heeft dat op voortreffelijke wijze
vervuld.
Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is Rook vooral
een verenigingsman die zich op diverse punten
inzet.

Rook is ook nog steeds actief bij het versieren van
de zaal, het opbouwen van de bühne en het aanbrengen van het buitengebeuren.

Zo draait hij al sinds mensenheugenis de bingo’s.
Met zijn duidelijke stemgeluid worden de getallen
door de zaal geroepen, wat maar zelden leidt tot
onduidelijkheden of discussies.

Rook heeft veel betekend voor het Keujesgatse
carnaval, waarvoor onze wel gemeende dank.
Voor zijn vele verdiensten werd hij in 2008 door de
burgemeester onderscheiden met de Orde van de
Vlinder en is hij binnen de vereniging benoemd tot
erelid.
Rook, van harte proficiat met jouw 44-jarig jubileum
en we hopen nog je nog lang in ons midden te hebben als een gewaardeerd lid van onze gezelschap.

Een driewerf Alaaf!

Keujespraot
Een man komt een café binnen. Hij zegt tegen iedereen: “Ik heb een nieuw cijferslot! De code is 3333.”
Dan zegt de barman: “Dat moet je niet zeggen, nu kan
iedereen je fiets stelen.” Zegt de man weer:
“Nee hoor, ik heb het niet in de goede
volgorde verteld!”
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Lodderhoeksestraat 45
6687 LT Angeren
+31 (0)6 232 724 54

Las-, Scheepsen Jachtbouw

PETERS B.V.
G. Peters
Scherpekamp 17
6687 LP Angeren

The 1:1 Diet met

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

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

Het 1 op 1 dieet in
Angeren

1op1dieet.nl
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Volgorde

miniatuur

Optocht

Heb je gekeken naar de live-stream van de Partyzanen? In deze volgorde trokken de miniatuur
wagens door je beeldscherm.
W1

AKG De Narrenpoel				Prinsenwagen

W2

Thunderking					Vuurwerkverbod

W3

Struukduukers					Struukduukers zien ze vliegen

W4

LEGO Masters 2.0					

W5

JBOG 						Sluiting van de Kerk

W6

De 3 Schoeskes van Hent de Schoes		

Het Gruune Hart van Angeren

W7

Team Dorpshuis 					

50 Jaar Dorpshuis

W8

Keujeshoekse Bende 				

Mondkapjesplicht

W9

Ma Flodder 						

Feest kan beginnen, vaccin is binnen

De Windmolens in de polder

W10 Schumende Pauwen 				Zomercarnaval
W11 Harmonie Angeren 				

Harmonie Angeren 100 jaar

W12 Buutegewoon 					

75 Jaar Bevrijding + 1

W13 Niels Vernooy 					

Internationaal Carnaval

W14 @pestaartjes 					Jeugdprinsenwagen

Winnaars

miniatuur

Optocht

1.

Schumende Pauwen 				Zomercarnaval

2.

Buutegewoon 					

75-jaar Bevrijding + 1

3.

Ma Flodder 						

Feest kan beginnen, vaccin is binnen

Kinderoptocht
1.

Spektakel						Alle neuzen dezelfde kant op

2.

Bas Matijssen 					

Ik heb een optocht gemaakt

3.

Brookman Broers 					

Optocht met een pechgeval
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Herberg De Hoeve

Herberg
rbeerg
rg De
De Hoeve
Hooeve
ve
H
Tegen inlevering van deze bon
20% korting in ons restaurant
2019
Max 4 personen per bon, geldig tot 31 mei
s.
actie
re
ande
.
i.c.m
Niet
n.
m.u.v. feestdage

HENDRIKS2WIELERS.NL
Jan Joostenstraat 23
6687AB Angeren
026-3824218

�eu�ens
ambachtelijk maatwerk

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

Houtengoed maakt houten keukens en meubels op maat.
Ambachtelijk en met oog voor detail.
Kamervoort 83, Angeren | 06 - 3036 6227 | www.houtengoed.nl
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De Partyzanen gaan door... ook in 2022!
Wij laten ons in Angeren de carnaval niet
afpakken! Met de miniatuuroptocht hebben we ons carnavalshart in 2021 gewoon
kunnen ophalen. Met een optocht, dansjes,
muziek en afterparty. Ook al werd het ons
niet makkelijk gemaakt, we hebben er als
Angerenaren weer een mooi feest van weten te maken. Iedereen kon thuis gewoon met de livestream
de optocht volgen onder het mom: Thuis op de
bank, verkleed aan de drank!
Wij hebben genoten van alle prachtige wagens die
gemaakt zijn en de filmpjes van de bouwgroepen.
En natuurlijk de geweldige reacties van iedereen.
We keken naar de creaties van de kinderoptocht,
Wim Polman met de gezellige carnavals-medleys
en ook Geert Bouwman met het futuristische plan
voor bij de COOP. Maar ook zeker de sponsorfilmpjes. Alles staat ons nog goed bij. Gewoon teveel
om op te noemen. De uitzending was ondanks het
mooie schaatsweer goed bekeken en we voelden
het carnavalsgevoel gewoon! Leuk de reacties bij
de supermarkt en dat er weer geraden wordt wie
er allemaal meededen. Op een beetje stress bij de
start van de livestream na hebben we echt zoveel lol
beleefd aan het tot stand komen van de uitzending
en alle reacties eromheen. Uiteindelijk is de optocht
meer dan 5.000 keer bekeken en is nog steeds via
onze website partyzanen.nl terug te zien.
Het was voor slechts 1 jaar, maar ja... dit jaar staan
we voor de onduidelijkheid of de carnaval wel of niet
live kan doorgaan. We weten dat de optocht helaas
niet door kan gaan, dus gingen we weer op zoek
naar een leuk alternatief.
Daarom kwamen we dit jaar op het idee “The Masked Singer” te organiseren. We hopen dat het op
een podium kan, maar we hebben een online uitzending achter de hand. Gebaseerd op het gelijknamige
TV-programma gaan de zangers/zangeressen in
een kostuum met masker de carnavalskrakers zingen. We dagen de bouwgroepen uit een masker te

maken en mee te doen. De bedoeling is dat we aan
de stem en de hints de zangers proberen te raden.
En voor de drie mooiste maskers en leukste presentatie is er een mooie prijs. Ons prinsenpaar zal in
het panel zitten.
De liedjes worden opgenomen in een studio, waar
we van iedere valse kraai zelfs een lijster kunnen
maken. Op 19 februari wordt de voorronde met de
hints opgenomen. Deze komen in de week voor de
carnaval online en op zondagmiddag 27 februari is
vanaf 13:00 uur de finale onthulling te zien. Omdat
nu nog onduidelijk is wat er eind februari allemaal
mogelijk is, blijf de website van ons volgen:
www.partyzanen.nl
Wij zijn ervan overtuigd dat het een leuk spektakel
gaat worden, dus geef je op! Alle medewerkers en
deelnemers van afgelopen jaar (en ook alvast voor
komend carnaval): hartelijk dank voor jullie bijdrage.
En volgend jaar gewoon weer een normale carnaval!

Groet van de Partyzanen,
met Ygrek, want ons maak je de kop niet gek!

Groadus, Bertus,
Tinus en Cosinus
Waar komt de naam
Partyzanen vandaan?
Een partizaan is iemand die binnen een
verzetsbeweging strijdt voor een doorgaans
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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Kapsalon Mariton

Pruik of een aanvullend haarwerk nodig?
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 client al een
stuk prettiger. Wilt u alvast meer informatie
kijk dan op www.kapsalonmariton.nl
Uw haarwerkspecialist met passie. Rita Evers.

Christinastraat 8, Angeren
Telefoon: 026 - 325 02 03

06-17113221 Beatrixstraat10 6687BD Angeren

Voor al uw
graafwerkzaamheden,
groot of klein,
moet u bij
Grondverzetbedrijf
Jeroen Mom zijn
Kraaienstraat 2
Kraaienstraat
2
6687
LW Angeren
6687 LW
Angeren
telefoon (026)
(026) 325
telefoon
325 43
43 22
22
of (06) 53 81 30 28
of (06) 5 81 30 28
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Vlindertuin
Vorig jaar was er geen vlinder uitreiking. Maar om
deze rubriek toch wat aandacht te geven kijken we
(ook hier) even terug naar alle voorgaande edities.
Een overzicht van alle gedecoreerden.

2008 Rook Overweel en Wim Huisman
2009 Corry Janssen en Jan Knipping
2010 Johan van Gelder en Frank Polman
2011 Henk Sluiter
2012 Jan Kuster
2013 Geert Bouwman
2014 Laura van Gelder
2015 Antoon Schraven
2016 Joop Meijer
2017 Herman Claassen
2018 Frank van Bon en Wilco Huisman
2019 Jan Molthoff
2020 Monique Alofs
2021 Geen uitreiking
2022 ???
Voor de gemeentelijke herinrichting werd de orde van het
Kremlin uitgereikt. In die periode werd door Burgemeester
Persoon de orde twee keer aan een Angerse uitgereikt; in
2002 aan Henk Hofs en in 2005 aan Dinie van Gelder.

‘t Keuje 2022											

23

WWW.JONKERHUISSEN.COM
INFO@JONKERHUISSEN.NL - 026 - 325 91 23

TEGELZETBEDRIJF

Youri
Your
Yo
Y
ou Verhoeven
V
Verhoe
Verhoeve
o
oev

Grundel
MARGRIE7
T S T R A AT 1 7
6687
6 6 8 7 AR
B K AAngeren
NGEREN
06 - 22750854
W W W. YO U R I V E R H O E V E N . N L
INFO@YOURIVERHOEVEN.NL
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Jeroen Krauts

06 52548509
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The Stars
Voor de Stars waren ook de afgelopen 2 jaar anders dan
normaal. Maar dat is voor iedereen natuurlijk zo.
In het seizoen 2019/2020 zijn de Stars gestart met hun nieuwe trainster
Sandra Huiskens. Ze hebben dit seizoen mooie prijzen gehaald bij
het Lingewaard danstoernooi in de theaterkerk in Bemmel. De Twinkle
Stars behaalden er met hun garde- en moderne dans de 2e plaatsen en de
Dancing Stars met beide dansen de 1e plaatsen. Super trots natuurlijk en
ook A.K.G. de Narrenpoel liet dit met een heerlijke taart voor de
meiden blijken. De laatste maand van dit seizoen was er de komst van
Corona en moesten ook de lessen stoppen.
Met wat creativiteit van iedereen kon het nieuwe seizoen 2020/2021
gestart worden in mei. Er mocht weer gedanst worden, maar dit mocht
alleen buiten. Gelukkig konden ze op het voetbalveld terecht. Niet ideaal,
maar fijn dat de meiden weer samen konden dansen. Als de Stars dan weer
korte tijd kunnen trainen in het dorpshuis en het opnieuw niet meer mag,
verzint Sandra dat ze de meiden verder les kan geven door het sturen
van filmpjes. Zo kunnen ze thuis nog zelf wat blijven oefenen. Om gemotiveerd te blijven wordt het voor de Stars wel erg lastig. Ze dansen toch het
liefst met elkaar samen en hebben daar vooral plezier in. Een optreden zit
er dit seizoen helaas niet in.
Hopende dat het seizoen 2021/2022 nieuwe mogelijkheden geeft om op te
treden, werken de meiden samen met Sandra verder aan de dansen. De
training start ook nu buiten. Dit keer op het scoutingterrein en daarna
weer op de vertrouwde en meest fijne plek, het dorpshuis. Alles was er
klaar voor: de Twinkle en Dancing Stars hadden hun gardedans af, klaar om
het publiek hun dans te laten zien. De gardejurken hingen klaar, de gardelaarzen waren gepoetst en zelfs een keertje “in-gedanst” om weer een beetje
te wennen. Maar helaas... een dag voor de openingsavond 2021 gaat deze
toch definitief niet door.
Het zou zo tof zijn als The Stars hun dansen nog wel kunnen laten zien
aan het publiek. De meeste van hen hebben er twee jaar voor getraind. Wie
weet dat het “Masked-Singers Angeren evenement” nog een
verrassings-act heeft met “Masked-Dancers”?

Groetjes namens alle Stars,
trainster en begeleidsters.
PS. Helaas was er geen moment dit jaar om een mooie groepsfoto te maken
van The Stars. Dus voor deze editie een selfie/foto van The Stars en hun
trainster.
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Marcel Peters Schilderwerken

AUTO
RIJNHOEVE BV

Zahnstraat 18
6687 AP Angeren
Tel. 026-3256492
Mob. 06-22253585

Pannerdenseweg 99
6686 BD Doornenburg
www.autorijnhoeve.nl

Tel.: 0481 - 42 19 24
Fax: 0481 - 42 50 62

land- tuinbouwmachines en intern transport

Lodderhoeksestraat 14
6687 LS Angeren
Fax 026 325 00 99
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Tel 06 291 309 10
p.oosterink@planet.nl
www.agrotechniekoosterink.nl
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Nostalgie hoekje
Bij gebrek aan inhoud van vorig carnavals-seizoen en ter voorbereiding op het komende 55-jarige
jubileum van het A.K.G. zijn wij in de oude edities van ‘t Keuje gedoken. Eerder uitgegeven als ‘t
Keutje, ‘t Boerekolblad’ of gewoon ‘Programmaboekje Karnaval Angeren’
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Kozijnen

Apk
Service & Onderhoud
Aircoservice
Diagnose
In-Verkoop gebruikte auto’s

www.derKsmontage.nl
Showroom geopend:

Jan Joostenstr 42

Vrijdag 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 10.00 tot 14.00 uur

026 - 388 62 25

Angeren

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

Aluminium - kunststof kozijnen
dakkapellen - schuifpuien - serres
meer dan 24 jaar ervaring

www.koeltrans.nl | +31 26 325 2407 | Lodderhoeksestraat 11 v 6687 LR ANGEREN
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Heimwee-hoekje...
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Zandvoort 5,
17,6687
6691LR
EMAngeren
Gendt • 0624486446 • info@jbkoudetechniek.nl
Lodderhoeksestraat
voor meer informatie bekijk de website: www.jbkoudetechniek.nl
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@pestaartjes
Ondanks dat er veel niet mogelijk was
afgelopen jaar, hebben we toch carnaval
kunnen vieren. We hebben ook wel echt
geluk met het geweldige jeugdprinspaar
prins Gijs en prinses Julie. Die toppers
hebben het super goed gedaan!
Zaterdag tijdens de Dolle Dagen begon met een
rondgang langs de jeugdraadsleden. Prins Gijs en
Prinses Julie hebben samen met de @pestaartjes
alle jeugdraadsleden een party-pakket bezorgd,
zodat Carnaval dit keer vanuit huis gevierd kon
worden. En met op zondag het hoogtepunt: de miniatuur optocht! De jeugdoptocht werd op vrijdag al
uitgezonden op school en die mochten Prins Gijs en
Prinses Julie ook jureren. Dit deden ze vol overgave
samen met hun adjudant Mylan. En de mooie lego
bekers werden uitgereikt aan de top 3.
In november zijn Prins Gijs en Prinses Julie na twee
jaar afgetreden als jeugdprinsenpaar. Namens de
@pestaartjes en A.K.G. de Narrenpoel hebben zij
een prachtige fotocollage gekregen als herinnering
aan deze mooie periode.
Gijs en Julie enorm bedankt voor jullie inzet en
enthousiasme!
Maar ook dit jaar hebben we een geweldig prinsenpaar gevonden! Zij staan te trappelen om onthuld
te worden, maar dat kon helaas niet tijdens de
openingsavond 2021. Er is hard gewerkt aan een
spectaculaire onthulling die we hopelijk snel kunnen
doen. Wie zal het zijn? Hopelijk hoeven we niet te
lang in spanning af te wachten.
En als het kan, willen we voor de jeugd nog iets
leuks organiseren tijdens de Dolle Dagen. Maar dat
hangt nog af van wat er mogelijk is.
Hopelijk zien we elkaar deze Carnaval!

3x alaaf
Jan Jaap, Maggy, Susan,
Maaike en Kim

Keujespraot
Een man werkt op een cruiseschip als goochelaar,
alleen heeft hij een papegaai die alle trucs verklapt aan
de mensen!
Op een dag vergaat het schip, en de man en de
papegaai blijven op een klein stukje van de boot drijven.
Na uren stilte zegt de papegaai; oké waar heb je het
schip gelaten.
‘t Keuje 2022											
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Lodderhoeksestraat 4		

Angeren

Telefoon 026 3251407

Elden-Arnhem
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Ma Flodder - Carnaval Angeren 2022!
Kjerl kjerl kjerl! ‘t Zien zwaore tijde’ ien
Carnavalsland! ’t Liek wel of de hele wereld
ien de fik steet. We kunne’ ons de letste
optocht al bijna nie mer herinnere’. Ik heb
mien letste stukske ien ’t Keutje ekkes
opgezoch’ en die was al wir van 2 jaor
geleje’. Wij hadde’ toen gehoopt op mooi weer met
hoge temperature’ (minimaal 25°C, want da hadde’
de Flodders nodig vur ‘t onderwerp), maar ien plek
daorvan kregen we veul wiend! Zoveul wiend da ze
bang ware’ dat de karre’ um zoue waaie’! Dus bleve’
de karre’ ien de schuur. Jammer, jammer, jammer.
Toch hebbe’ we barre schik gehad da weekend.
Ons 33 jaorig bestaon gevierd en ien plek van de
optoch’ een barre middag gehad ien de tent op ‘t
kerremisplein.

Toch hadde’ we iets mois gebouwd. Die corona was
natuurlijk een mekkelijk onderwerrup. De vaccins
moesten ons wir aon ’t feestviere’ kriege’, dus
hadde’ we een mooi karreke gebouwd me een grote
spuit derop. Machtig mooi!

We dachte’ da deze afgelasting éénmalig zou zien.
Ien alle jaore’ da we meedeeje’ was dit nog mar één
kir erder gebeurd, namelijk toen Saddam Hoessein
actief was. Mar we kwame’ van de kouwe kerremis
thuus. De corona makte de carnaval ‘t jaor derop
onmeugelijk en ok di’ jaor wur ‘t waarschijnlijk niks.
Veurzitter Geert had de openingsaovend al bijna
afgetrapt, mar helaas ….

da masker te kruupe’! Wij hebben een paor beste
zangertjes en zangeresjes zitten bij de jeugdafdeling, dus kiek uut. Misschien geet MA FLODDER
eiges wel onder die dreugkap! Angere’ geet wa
beleve’!

Mar de Angerse carnavalisten laote’ zich nie zo snel
uut het veld slaon! Vurig jaor kwamen de Partyzanen mit een prachtig alternatief om een heuse
miniatuuroptocht te organisiere’ welke online te zien
was. Die gaste’ hebbe’ der alles aon gedaon om de
publisiteit te zuuke’. Op TV Lingewaard, TV Gelderland, ge kun ‘t zo gek nie bedinke’. Ik zeg klasse!
Prachtige karre’ zien der gebouwd en de Flodders
deeje’ natuurlijk mee. Helaas konde’ we nie me’ z’n
alle bouwe’, mar me twee tot drie man tegelijk. Mar
eigenlijk was da nie zoveul verschil me andere
jaore’. Ok de bouwfeesjes konde’ nie deurgaon.

En aj’ dink dat der nie zoveul belangstelling vur was,
nou dan haj’ ’t goed mis. Tjsonge der deeje’ nog
meer ploege’ mee as me de gewone optoch’!
Prachtig um te zien en ‘t was allemaol goed te
volgen op ’t internet.
Di’ jaor komme’ de Partyzanen ok wir me een
prachtig alternatief: The Masked Singer! De erste
vergaodering op afstand is der al gewis. Bun
beneid wie der van de Flodders zo gek is um onder

Die Masked Singer wor’ een bar succes da wit ik
zeker. Onze Geert d’n veurzitter het de hoop da we
misschien nog iets op straot kunne’ organisiere’ of
ien ‘t Durpshuus, da zou bar mooi zien. Ien ieder
geval zeg ik we gaon der wir helemaol vur, wat er
ok gebeur’! De Flodders blieve’ de buurt onveilig
maoke’!
3 x Alaaf en wie wit ziek ouw ien ‘t Durpshuus (welk
jaor durf ik niet te zegge’ …)

Een Flodder van ‘t Erste Uur!
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Laadpunt cadeau
BIJ AANKOOP VAN EEN VOLVO RECHARGE
Tijdelijk ontvangt u van ons bij aankoop* van een Volvo
Recharge 100% elektrisch of Volvo Recharge plug-in
hybride een laadpunt met thuisinstallatie cadeau.
Bovendien kunt u bij particuliere aanschaf van een
100% elektrische Volvo XC40 Recharge de Subsidie
Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) aanvragen.
Lees de voorwaarden op www.volvocars.nl/laadpuntactie.
*alleen bij particuliere of klein zakelijke aankoop.

Malburgseveerweg 10
6833 HK ARNHEM
Tel. 026 3849494
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Hogelandseweg 104
6545 AB NIJMEGEN
Tel. 024 3515253

Neonstraat 19
6718 WX EDE
Tel. 0318 666 688

Kellenseweg 24
4004 JD TIEL
Tel. 0344 614501

www.henkscholten.nl
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Colofon

Alweer een jaar zonder optocht
Ook dit jaar is er vanwege de pandemie geen optocht in ’t
Keujesgat.
Om het carnaval levend te houden in ons dorp hebben we
besloten om dit jaar - na vorig jaar digitaal te hebben
geëxperimenteerd - ons carnavalsblad ’t Keuje weer op de
ouderwetse manier uit te brengen. Vandaar dat u op dit
moment dit exemplaar in uw handen heeft.
Omdat er geen mogelijkheden zijn om de optocht en de
kindermiddag te organiseren, is besloten om geen
enveloppenactie Optocht en Kindermiddag te houden.
We komen derhalve ook dit jaar niet langs de deur voor uw
eventuele ondersteuningsbijdrage.

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

Wilt u onze vereniging toch steunen met een vrijwillige
bijdrage, dan kunt u dat digitaal doen door onderstaande
QR code te scannen.

Johan Wagener
Mariska Wagener
Frank van Bon
Wilco Huisman
Di` buukske is di’ jaor ien kleur gedruk’.
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

A.K.G. de Narrenpoel
dankt alle
adverteerders
voor hun bijdrage aan
dit boekje!

Woord van dank
Wij bedanken alle fotografen hartelijk voor het maken
en aanleveren van het beeldmateriaal.

Op 8 april 2022,
20.00 uur in het Dorsphuis:

Paasbingo!
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Nijverheidstraat 64, 6681 LN Bemmel			
Postbus 138, 6680 AC Bemmel				

Tel: +31 (0) 26 325 19 44
www.linsen-lenc.nl

Tuin lente
klaar maken?
Bestel nu een
bigbag compost!

Graafwerk
Zand & Grond
Bigbags
Egalisatie

Drukwerk

Signing

Opmaak

www.mlprint.nl • info@mlprint.nl • (026) 711 38 14
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