Het auto- en moterbedrijf van Gelderland !!
Karstraat 42/44, 6681 LC Bemmel
0481 – 42 20 71
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06 – 58 67 02 67

WELKOM bij
Kortenray Auto‟s & Motoren
Wij zijn een Auto- en Motorbedrijf onder één dak
Wij hebben altijd 50 Auto’s en Motoren op voorraad
Inkoop / Verkoop / Inruil. Alles is bij ons mogelijk !!!
Door onze unieke combinatie blijft bij ons de prijs laag en de kwalitiet hoog.

www.kortenray.nl
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Wij houden het graag helder ….
Bij de kabeltelevisie en datatransport gaat het uiteindelijk om de verbinding.
Die moet helder zijn.
Corbeek cable technology nederland bv zorgt daarvoor.
Maar ook in de fases voor en na aansluiting houden wij het graag helder.
Helder advies, aanleg volgens planning en punctueel onderhoud.
Mollevite 19
Postbus 152
6930 AD Westervoort.
Tel. (026) 3190190
Fax. (026) 3190180
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EIEREN ?

Gebr. Scholten
Gendt
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De secretaris:
Wederom heeft u, inmiddels voor de eenentwintigste keer, de nieuwe editie van
ons POTTEKIEKERTJE in handen.
Toch telkens weer een blad waar we zeer trots op zijn.
Ik wil dan ook beginnen om onze trouwe werkers aan dit blad, zij die de
advertentie‟s ophalen, degene die het typwerk verzorgen, een ieder die voor de
verspreiding zorgt, het drukwerk enz. enz. bedanken.
DAARVOOR ONZE HARTELIJKE DANK.
Ook onze trouwe en nieuwe adverteerders willen we bedanken voor hun financiële
bijdrage.
Door u hebben wij een leuk nieuw jaarboek en een gezonde financiële situatie.
Terugdenkend aan het afgelopen seizoen komen er een paar zaken naar voren.
Denk aan het bezoek van “De Meulewiekers” uit Elden aan ons op het afgelopen
prinsenbal van de carnaval.
De mooie en toch weer steeds drukker en mooier worden van onze optocht.
Het bezoek aan Gendt met hun avondoptocht.
Het best wel druk bezochte fruhshoppen wat ons heeft doen besluiten om er dit
jaar iets extra mee te doen zie ons programma.
Verder de verschillende optredens tijdens onze openingsavond 22 november j.l
met optredens van de raad van elf, ”Revange” en onze dansgarde.
Ook de kindermiddag is altijd weer een hapening voor de kinderen met diverse
optredens en traktatie‟s.
Verder zal dit jaar de sleuteloverdracht in Haalderen zijn waar alle
carnavalsverenigingen uit de gemeente Lingewaard aanwezig zullen zijn
Dit alles gebeurt in cafe zalen “De Kolk” waar we altijd welkom zijn.
Wij hopen wederom op een geslaagd seizoen en hopen dat vele inwoners van ons
dorp en zij die elders wonen onze activiteiten van ons programma willen
bezoeken.
Met vriendelijke groet.
Henri Reijmers.
Secretaris “De Kleibakkers”.
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DANIELLE EN MAURICE

MARIAPLEIN 5A
HAALDEREN

 (0481) – 46 31 46

BONGERS

TWEEWIELERS




Volop keuze uit 2e hands fietsen
Groot assortiment nieuwe fietsen
2e hands kinderfietsen van 12 inch tot 26 inch

De Houthakker 34 B
BEMMEL
Onderhoudsbeurt vanaf 35 euro
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(0481) – 46 30 21

Ikar
Mooi en Praktisch tegelijk

Kruisstraat 1A 6674 AA Herveld
www.ikar-keukens.nl.info@ikar-keuk
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Beste kleibakkers.
November 2003 hebben wij afscheid genomen van Prins Jan en Prinses Miranda,
hun ambtperiode zat erop.
‟t Is altijd even slikken als het is afgelopen, maar ze blijven bij de Kleibakkers.
Ze kunnen de sfeer en gezelligheid niet missen.
Jan heeft zich bij de raad van Elf gevoegd, tot genoegen van de andere 10
raadleden en Miranda heeft zich bij de dansgarde en bij de programmacommissie
aangesloten.
Dus verlaten doen ze ons nog lang niet, want volgens mij hebben ze echt de
smaak te pakken.
Maar als er een Prinsepaar weggaat komt er ook weer een nieuw paar.
Ons nieuwe paar is Walter Fólker en Maaike Janssen, wederom een fantastisch
paar, waar wij als bestuur en andere kleibakkers heel gelukkig mee zijn.
Ze hebben ‟t prima gedaan.
Voor iedereen was de verrassing groot.
Het is een goed geheim gebleven. En wat zagen ze er prachtig uit.
Als jullie dit lezen zitten wij weer in een hele drukke periode voor de vier dolle
dagen.
Kom met z‟n alle carnaval vieren en vergeet de optocht natuurlijk niet.
Tot ziens!
President Perrie van het baggergat.
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BOVAG Autorijschool

Hendriksen / Klomp
één telefoontje en je zit op de goede weg

Ook voor u aanhanger rijbewijs. (Dagcursus)
Bezoek ook onze internetsite: www.Hendriksenklomp.nl

André Hendriksen
De Halden 17, 6685 CB Haalderen
 0481 – 46 42 79 of 06 – 54 22 88 60
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Beste Kleibakkers
Om te beginnen met mijn stukje voor het Pottenkiekertje, moeten wij even stilstaan bij de wat
minder leuke dingen van het leven.
Op 2-11-2003 vernamen wij met verslagenheid het overlijden van Ed Vernooy,
die na een jarenlang ziekbed op en af, toch nog onverwachts van ons is
heengegaan. Wij mochten al tientallen jaren kostenloos gebruik maken van de wagen voor de
optocht, van de jeugdprins met gevolg en als Ed in goede doen was kon je gewoon op hem
rekenen. Ed nog bedankt voor al het goede en de tijd al die jaren voor de jeugd van CV de
Kleibakkers. Wij wensen Jeannette en de kinderen veel sterkte en kracht toe in de toekomst
om dit verlies te dragen en te verwerken.
Op 12-11-2003 vernamen wij ook met verslagenheid het overlijden van Jan Puntman, die na
een lang ziekbed van ons is heengegaan. Jan was een van de eerste bestuursleden van onze
carnavalsvereniging en deed jarenlang al het spuit- en schilderwerk voor ons. Het podium, de
prinsenwagen en ook de prinsenwagen van de jeugd, je kwam nooit tevergeefs bij Jan voor
een klusje spuit- of schilderwerk en daar zaten vaak verschrikkelijk veel uren in.
Totdat Jan aangaf om om gezondheidsredenen te moeten stoppen, een heel
moeilijke beslissing voor Jan en voor ons. Jan, nog bedankt voor alle inzet, wij zullen dat niet
vergeten. Wij wensen Riet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht toe in de
toekomst om dit verlies te dragen en te verwerken.

Na dit trieste begin moeten wij toch weer over naar de orde van de dag.
Wij hebben de pronkzitting ook al weer achter de rug, met het afscheid van Prins Jan de
Schutter en Prinses Miranda, die na 2 geweldige jaren de scepter hebben overgedragen aan
Prins Walter de Schuiver en Prinses Maaike. Jan en Miranda , bedankt voor de 2 gezellige
jaren, het ging jullie zeer goed af. Helaas moesten jullie stoppen, maar om toch bezig te
blijven bij CV de Kleibakkers hebben jullie hier al iets op gevonden.
Jan heeft zich bij de Raad van Elf gevoegd en Miranda bij de dansgardecommissie. Nu ik toch bij de Raad van Elf ben aan geland, wil ik mijn waardering uitspreken
naar een man van bijna het eerste uur van onze carnavalsvereniging: Herman Wigman, die
helaas door zijn gezondheidstoestand moest stoppen. Herman bedankt voor al die jaren als lid
van de Raad van Elf. Je bent echt een verenigingsmens, als we om jouw hulp vragen, je staat
altijd voor ons klaar. Maar je gaat ons nog niet helemaal verlaten, als commissielid blijf je
nog bij de Kleibakkers aanwezig, ook als bestuurslid bij de Jeugd, omdat je daar nog veel
plezier in beleefd. Daarmee wensen we je veel succes.

Afscheidskado
Herman Wigman
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ZALEN-CENTRUM

’DE KOLK’
Haalderen

Het ideale adres voor :






GOEDE KEUKEN

PRETTIGE BEDIENING

Bruiloften en partijen
Diners
Koude buffetten
Vergaderingen
Koffietafels

BETAALBARE PRIJZEN

Zalen beschikbaar
Van 20 tot 300 personen
Familie Nijenhuis

Van der Mondeweg 9, 6685 BK Haalderen
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 (0481) 46 13 97

Prins Walter de Schuiver en Prinses Maaike, dat was voor iedereen een grote verrassing toen
zij uit de onthullingsdoos stapten. Wij wensen het nieuwe Prinsenpaar veel success de
komende 2 jaren, maar zoals het nu gaat, zal dat ook zeer zeker lukken. Walter en Maaike
komen samen uit het dweilorkest, dus zijn ze al een beetje bekend met Carnaval vieren. Wij
hopen dat 2004 net zo‟n goed seizoen zal worden als 2003, dan is het Carnaval in het
Baggergat weer zeer geslaagd. Dat alles kunnen wij echter niet verwezelijken als wij niet onze
sponsers hadden, dus hierbij iedereen bedankt, die hoe dan ook zorgen dat het Carnaval in
Haalderen kan blijven bestaan. De Haalderense Carnavalsoptocht moeten wij dan ook in ere
houden, dus willen wij iedereen oproepen:
maak een gezellige ploeg en bouw een mooie wagen, dat kan reuze gezellig worden.
Probeer het maar eens een keer!!!
Verder wens ik iedereen gezondheid en plezier
en vier met ons Carnaval in het Baggergat!!
Tot ziens op 21-22-23-24 februari 2004

Voorzitter Geert Maassen

Boven:
Voorzitter met Prins Jan en
Prinses Miranda

Rechts:
Voorzitter met Prins Walter
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SPECIALITEITEN OM VAN TE GENIETEN

Markt 41 D
6681 AG Bemmel
 (0481) – 46 14 92

VERFCENTRUM

MATHIJSSEN
Dorpsstraat 22
6681 BN Bemmel
 (0481) – 46 42 14
fax. 0481) – 46 53 15
15

BERICHTJE VAN EEN KLUUTJE.
Hallo, ik heet Marloes Hubers.
Ik ben al 4 jaar bij dansgarde de Kluutjes.
Elke dinsdagavond gaan we trainen en dat vind ik altijd heel erg leuk.
Vanaf november beginnen we met het oefenen van de showdans en dat vind ik de
leukste dans.
Ook nu hebben we weer een hele mooie showdans; wil je deze dans zien dan
moet je in februari naar feestzaal de Kolk gaan.
De groep bestaat uit acht meisjes. Ik hoop dat ze lang bij de dansgarde
blijven, zodat we heel veel mooie dansen kunnen laten zien.
TOT ZIENS IN FEBRUARI
Groetjes,
Marloes Hubers
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Alleen voor vakman
en
grote doe-het-zelver !
Alleen op zaterdag tussen 09:00 uur en 12:00 uur

Lodderhoeksestraat 6 A
ANGEREN

 (0481) – 45 03 50
18
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Prinsen en Prinsessen

1983 –1985
Prins Harry van de Plankzeiler
Prinses Patrica, Carla
"Hou de wind in 't zeil"

1985 – 1987
Prins Frank de Durpsgrutter
Prinses Wilma
"Mag 't iets meer zijn"

1987 – 1989
Prins Geert de Gevleugelde
Prinses Nel
"Suuk ut mar uut"

1989 –1991
Prins Ton van de Champignon
Prinses Marja
"wij doen 't ien 't Baggergat"

1991 – 1993
Prins Frans de Botenbouwer
Prinses Ans
"mergen is 't vanaog al nie mer"

1993 – 1995
Prins Frans de Muzikant
Prinses Lies
"Blaos um mar op"

1995 –1997
Prins Tinus d'n Brabander
Prinses Netty
"doe mar (h) in"

1997 – 1999
Prins Jan van de Halden
Prinses Annelies
"Tuf mar Deur"

1999 – 2001
Prins Geer van 't Millennium
Prinses Anja
"Mer git Beter"

2001 –2003
Prins Jan de Schutter
Prinses Miranda
"Niet geschoten is altijd mis"

2003 – 2005
Prins Walter de Schuiver
Prinses Maaike
"Schuif maar door"
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Cursussen in:
Bemmel : de Kinkel, Maandagavond van 18:00 tot 19:15 uur.
Dinsdagmorgen van 10:30 tot 11:30 uur.
Doornenburg : Ontmoetingscentrum, Maandagavond van 20:00 tot 21:00 uur.
Elst : Onder de toren, Dinsdagmorgen van 9:00 tot 10:00 uur.
Woensdagavond van 18:00 tot 19:15 uur.
Vrijdagavond van 18.00 tot 19.15 uur
Woensdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
Huissen : De Brink, Donderdagmorgen van 9:00 tot 10:00 uur.
Donderdagavond van 20:00 tot 21:00 uur.
Gendt : De Leemhof, woensdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
Donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur
Angeren : Dorpshuis, Maandagmorgen van 10:00 tot 11:00 uur.
Driel: De Nieuwenhof, dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

Ook cursus in Millingen en Nijmegen.

Cursusleidster : Dorien Vernooy

 (0481) 46 14 13

Beveiliging en Montage

Van de Mondeweg 23, 6685 BK Haalderen
Tel.: (0481) – 45 16 29 Fax: (0481) – 45 08 81
Voor al uw hang- en sluitwerk. Erkend adviseur en leverancier. Politie keurmerk veilig wonen.
Ook voor verbouwinge en renovatie, zonweringen houtbewerking.
Bezoek onze showroom (opafspraak) of kijk op www.ppmontage.nl
zorg dat ongewenst bezoek er niet inkomt en maak vandaag nog een
afspraak voor GRATIS preventie advies.
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Zijn er nog muzikanten
in Haalderen ?

Een mooie herinnering

LAAT DEZE MENSEN DAN PROBEREN IETS
AAN MUZIEK TE GAAN DOEN IN
HAALDEREN.

MELD JE AAN BIJ

”CV DE KLEIBAKKERS”
EN ZET WAT OP.
HIER IS NOG EEN POTJE VOOR!
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De Dansgarde de Kluutjes zoekt trainingsruimte voor de
dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur voor 8 meisjes en 3
trainsters.
Wie kan ons helpen ?????

Anja Verhoeven
 46 39 37
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WIJ, PRINS JAN DE SCHUTTER EN PRINSES MIRANDA, WILLEN MET HET
SCHRIJVEN VAN DIT STUKJE LATEN WETEN HOE GEWELDIG WIJ DE
CARNAVAL HEBBEN ERVAREN DE AFGELOPEN TWEE JAAR.
IN ONS EERSTE JAAR WAS HET BEST SPANNEND WAT ER ALLEMAAL
GING GEBEUREN EN WAT ER VAN ONS UIT WERD VERWACHT.
WE HADDEN EEN GEWELDIGE PRONKZITTING ZOWEL HET EERSTE ALS
HET TWEEDE JAAR MET GEWELDIGE OPTREDENS VAN DIVERSE
ARTIESTEN UIT ONS EIGEN BAGGERGAT.
DAN DE CARNAVALSDAGEN, VIER DAGEN VOLOP FEESTEN.
OP ZATERDAG DE SLEUTELOVERDRACHT EN DAT WAS DAN OOK DE
OPENING VAN DE CARNAVALSDAGEN.
GEZELLIG IN DE KOLK MET ALLE MENSEN UIT ONS DORP EN VAN
BUITENAF MAAKTEN WE ER MET ONS ALLEN IETS VAN.
DE OPTOCHTEN WAREN OOK ZEER MOOI, IEDEREEN HAD ER OOK WEER
HET BESTE ER VAN GEMAAKT OM ER GEWELDIG UIT TE ZIEN.
OP MAANDAG HET BEZOEK BIJ DE JONGSTE EN DE OUDSTE INWONERS
VAN ONS BAGGERGAT WAT OOK ALTIJD LEUK WAS.
DE MENSEN STELLEN HET ZEER OP PRIJS DAT JE ALS PRINSENPAAR MET
WAT BESTUURSLEDEN EEN ONDERSCHEIDING KOMT OVERHANDIGEN.
AANSLUITEND NA DE BEZOEKJES GINGEN WE FRUHSCHOPPEN WAT
BEGON BIJ DORPSHUIS DE TICHEL EN DAARNA NAAR ZAAL DE KOLK
WAAR WE NOG MENIG UURTJE MET ELKAAR GEFEEST HADDEN.
EN DAN WAS HET ALWEER DINSDAG. WIJ, ALS PRINSENPAAR, GINGEN
DAN NAAR DE BOMVOLLE ZAAL DE KOLK WAAR ALLE KINDEREN
GEWELDIG MOOI VERKLEED WAREN OM DE JEUGDMIDDAG TE BEGINNEN.
NA BINNENKOMST VAN DE JEUGDPRINS MET ZIJN GEVOLG KWAMEN
WIJ ALS PRINS EN PRINSES BINNEN MET BESTUUR EN RAAD VAN ELF
OM DE KINDEREN EEN LEUKE CARNAVAL TOE TE WENSEN.
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Auto Stuart Elst b.v.
Nijverheidsweg 10 – Elst-Tel 0481-375176
-

Alle merken nieuwe en gebruikte auto‟s
Reparatie alle merken auto‟s (snel service)
Schade reparaties – Taxatie (Focwa garantie bedrijf)
LPG- inbouw
Injectiereiniging
Autokeuringen APK-VVN
Ford specialiste – Bestelauto‟s tot 3500 kg
Ruit reparatie en vernieuwen
Gratis vervangend vervoer bij reparaties

UW VERTROUWDE ADRES

AUTO STUART ERKENT BOVAG GARAGEBEDRIJF
FOCWA SCHADE GARANTIE BEDRIJF

OFFICIEEL FORD SERVICE DEALER
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WIJ ZIJN DAARNA EVEN OP BEZOEK GEWEEST BIJ DE BEJAARDEN DIE
CARNAVAL VIERDEN BIJ DE TICHEL ONDER HET GENOT VAN EEN HAPJE,
EEN DRANKJE EN EEN LIED.
DE DANSGARDE DANSTE VOOR DE MENSEN EEN GARDEDANS EN DAARNA
HEBBEN WE ZE NOG EEN FIJNE MIDDAG TOEGEWENST.
DE LAATSTE UURTJES……….
ONGELOFELIJK WAT WAS HET SNEL GEGAAN, WE HADDEN NOG
GENOTEN VAN DE LAATSTE OPTREDEN VAN DANSGARDE DE KLUUTJES
EN DAARNA MET ELKAAR DE LAATSTE UURTJES GEDANST EN VOOR JE
HET WEET IS HET VOORBIJ.
WAT WAS HET STIL.
WIJ WILLEN LANGS DEZE WEG IEDEREEN DIE MEEGEWERKT HEEFT OP
WELKE MANIER DAN OOK GRAAG HARTELIJK DANKEN VOOR DE
FANTASTICHE JAREN DIE WIJ MEE HEBBEN MOGEN MAKEN ALS
PRINSENPAAR.

ALAAF

ALAAF

ALAAF

PRINS JAN DE SCHUTTER
EN
PRINSES MIRANDA
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Verhuur bedrijf van tafels, stoelen
en overige party benodigheden
Langstraat 38
Gendt

 (0481) – 42 43 80
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Kleibakkers,
Wij als kleikluut hebben dit jaar weer genoten van de Prins-wisseling.
‟t Was spannend!
De prinsencommissie had ‟t ook dit jaar weer goed geheim gehouden.
Dit hadden we nooit kunnen raden.
Het is een prachtig paar.
Walter had een schitterend bruin vloers pak aan met goud en Maaike was
beeldschoon met haar jurk.
Het is superknap van Walter en Maaike om deze carnavals seizoenen voor de
Haalderse gemeenschap Prins en Prinses te zijn.
Daar moeten toch heel wat nachtjes over geslapen worden om deze keuze te
maken. Een dikke pluim hebben ze wel verdiend.
Ook hebben wij afscheid moeten nemen van Jan en Miranda.
Hun ambtsperiode zat erop. Ze hebben ‟t met overgave gedaan.
Jan is bij de raad van Elf gegaan en Miranda heeft zich aangesloten bij de
vrouwen van de Raad van Elf en het bestuur.
Dus bij deze is ze nu ook een Kleikluut.

Wij als kleikluten wensen iedereen een fijne carnaval.

Een kleikluut.
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VOOR BOEKINGEN

Harry: (0481) – 46 39 25
Mart: (0481) – 42 39 05

Voor iedere gelegenheid:
Bruiloften, Partijen, Diner-dansants
Voor Jong en Oud

Wij spelen tijdens de carnavalsdagen!
31

Dit jaar was het spannend bij wie de jongste inwoner zou worden geboren.
Ongeveer een week van tevoren kregen wij te horen dat Courtney het was
geworden. Als eerste werd gevraagd of er intresse was, daarna werd het programma
een beetje doorgenomen. Zo geschiede het dus dat op maandag de Prins met z‟n
gevolg een bezoek brachten aan de jongste inwoonster van haalderen op dat
moment Cortney Wouters geboren op 19-2-2003. Onze twee oudsten zaten vol
spanning te wachten. Na wat wooorden van de president en de prins werden er wat
geschenken overhandigd. Na nog wat te hebben gedronken vertrok het gezelschap
weer naar de volgende verplichting. Het was een leuke ervaring om een keer mee te
hebben gemaakt zowel voor de twee oudsten als voor ons. En wat voor Courtney
blijft zijn de leuke aandenken van prins Jan en prinses Miranda en de foto‟s.

Chris, Jolanda
Boyd, Kjeld & Courtney Wouters
32

SLAGERSBEDRIJF

Th. Huisman
De Houthakker 13
6681 CW, Bemmel
 (0481) – 46 28 60
Speciaal voor uw diepvries

BP “De Houthakker”
EXPL. KOK SERVICE STATIONS B.V.
De Houthakker 2B,6681 CB Bemmel
Tel. (0481) - 46 11 15 Fax. (0481) - 46 43 57






Uitgebreide BP Shop
Verse bloemen
Uitstekende service
Tanken op rekening
Freebees spaarsysteem met keuze uit meer
dan 20.000 artikelen bij Kijkshop en
Free Record Shop
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Openingstijden :
Hele jaar geopend
Ma. t/m vr. 06 :00 – 23 :00 uur
Zaterdag 07 :00 – 23 :00 uur
Zondag
08 :00 – 23 :00

uur
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AFSCHEID
Tijdens de Pronkzitting van zaterdag 11 november zou het dan echt gebeuren.
Al een hele tijd geleden liep ik met de gedachte om bij de Raad van Elf weg te
gaan…. en voor het nieuwe seizoen heb ik aangekondigd dat ik er mee stopte.
Ik denk dat menigeen ook wel zal begrijpen dat het op een bepaald moment toch
gaat vreten dat je door je handicap zoveel niet meer kunt doen en dat dan het
raadslid zijn een te grote belasting wordt.
Het kost moeite, voor mij had het eigenlijk ook niet gehoeven, maar ik vond dat
ik niet meer voldoende kon functioneren. Van de andere raadsleden hoefde het
ook niet, ze stelden mij met veel plezier vrij van allerlei werkzaamheden en zelfs
bij het optreden was er een speciale act voor mij bedacht.
Ik heb dat enorm gewaardeerd; nog heel erg bedankt daarvoor, jongens.
Jarenlang, vanaf de oprichting van de vereniging in 1983, heb ik veel plezier
gehad zowel tijdens de carnavalsdagen als tijdens de activiteiten daarom heen:
het oefenen voor een optreden, het opbouwen en afbreken van het podium
(vooral toen de spullen bij ons in de schuur op zolder stonden).
Ook het barbecue weekend dat een aantal jaren bij ons gehouden werd was altijd
bijzonder gezellig en leverde mooie herinneringen op.
In al die jaren zijn er veel leuke en gezellige dingen gebeurd; het was de moeite
waard.
Ik wil dan ook iedereen bedanken die daarbij betrokken was : bestuur,
raadsleden, prinsen, commissie leden.
Afscheid nemen doet minder pijn als je het in stapjes doet. Ik ben daarom ook
blij dat ik niet helemaal weg ben bij de vereniging. Ik blijf nog bij de
jeugdcommissie en bij de commissie die de sleuteloverdracht en het 22-jarig
jubileum organiseert.
Een probleem heb ik nu wel: als raadslid kon ik in ornaat naar de carnaval. Nu
moet ik iedere keer bedenken hoe ik me zal verkleden!
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de prachtige cadeaus. Die hele mooie
clown heeft inmiddels een plekje gekregen; daar waar we menig gezellig uurtje
met elkaar hebben doorgebracht.
Bedankt, ook namens Mirjam.
Herman Wigman
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Leicht keukens
Bruynzeel keukens

JOS
KÖSTER
KEUKENS
Stationsstraat 29a
6679 AB Oosterhout (Gld.)
Tel.
Fax.

024 – 3813813
024 – 3813814

www.kosterkeukens.nl

37

Hier ben ik dan prins Hans van Hameland.
Dit is al het tweede jaar dat ik prins mag zijn van de jeugdraad in Haalderen.
Vorig jaar was ik nog zenuwachtigmaar nu niet meer.
De carnavalsdagen in Maart waren heel gezellig.
We begonnen donderdags al op school met een hele leuke viering.
De sleuteloverdracht op vrijdag in Bemmel vond ik heel bijzonder.
Elke prins of prinses kreeg van burgemeester Persoon een prachtige sleutel,
helaas moest ik die na de carnavalsdagen weer inleveren!
Op zaterdag hadden we een mooie carnavalsmis in de kerk.
Voor pastor Ben was het de laatste carnavalsmis en dat vond ik heel erg jammer.
In september hebben we tijdens de afscheidsreceptie in de Kolk een mooie
fotocollage aan de pastor gegeven. Het waren foto‟s die tijdens de mis en in de
feestzaal waren gemaakt. De pastor was er heel blij mee.
De optocht op zondag mocht er weer zijn. Heb je nog nooit meegelopen
in een optocht, grijp dan je kans en doe een keertje mee.
Er zijn vele prijzen te winnen voor jong en oud.
De jeugdmiddag op dinsdag was heel gezellig. De zaal was goed gevuld
met vele kinderen uit Haalderen en andere dorpen. Deze middag mag je zeker
niet missen. Zet het maar vast in de agenda of op de kalender.
Op 23 november j.l. vond de pronkzitting plaats en die mocht er zijn.
Die middag waren er vele optredens en de jeugdraad met prins en prinses uit
Doornenburg brachten ook een bezoek.
Ik ben benieuwd naar wat de jeugdcommissie in februari weer laat zien.
Aan november wil ik voorlopig nog niet denken want dan zit het er voor mij al
weer op. Ik hoop jullie allemaal in februari te zien.
In de kerk, op zondag langs de kant of in de optocht en natuurlijk alle dagen in
feestzaal de Kolk.

Groetjes,
Prins Hans van Hameland

38

Tuincentrum

“De Glazenmaker”
Potplanten, Snijbloemen,
Tuinplanten, Potterie,
Kadobonnen en al uw
gelegenheidsbloemwerk

Langstraat 46
6691 EH Gendt
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Prins Hans van Hameland
Hofdames Eliza Gerdsen en Vienna Razing
President Twan Demon

De Raad van Elf :

Dave Roelofs,
Sven Gerritsen,
Timo van Schaijk,
Jeffrey Huisman,
Jeffrey van Heimen,
Jacco Tap,
Jeroen Hendriksen,
Nick Timmermans,
Martijn Timmermans,
Steven Paul,
Yoeri Gerritsen
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VAN DANSGARDE TOT PRINSES, OF VAN PRINSES TOT DANSGARDE !!!
De (ex)prinsessen doen het goed bij de dansgarde.
Dus 8 meiden van de garde er is nog hoop voor jullie.
Dromen jullie er van om ooit prinses te worden?
Bij de carnaval heb je kans!
Was u er ook bij op het prinsenbal? Wat een verrassing dat Walter en Maaike
ons nieuwe prinsenpaar zijn geworden.
En …… het schijnt dat Maaike vroeger bij de garde begonnen is.
Nou Maaike dat noemen wij nog eens een opgaande loopbaan.
En prinsenkeuzecommissie petje af voor jullie, want het is toch „n heel
georganiseer.
Onze trainsters zijn weer druk bezig met de showdans. Wat het gaat worden
blijft nog even een verrassing, maar komt u zelf kijken tijdens de carnaval.
Maar Renate, Corina en Miranda kennende belooft het weer wat leuks te worden.
Ga er maar aanstaan om 8 meiden in de leeftijd van 5 tot 10 jaar te trainen.
En dat wekelijks.
Maar die kleding bij de garde en showdans moet natuurlijk ook gemaakt en
vermaakt worden.
Gelukkig hebben we de moeder van Renate bereid gevonden om de gardepakjes
onder haar hoede te nemen. Bij deze nogmaals hartelijk dank!
De showdanskleding maakt Helma voor ons, nu met hulp van de ex-prinses
Miranda. Wij zijn er erg blij mee dat Miranda ons komt ondersteunen met haar
positieve inzet.
Druk, heel druk zijn ze natuurlijk tijdens de carnaval met het optutten van de
gardemeisjes.
Gelukkig krijgen ze daar hulp bij van Malinda Abbink en Jenny Leyser. Vorig jaar
zijn ze daar mee begonnen en ook deze carnaval zijn ze weer bereid om ons te
helpen. Meiden hartstikke tof van jullie.
Dit was weer een kort stuk over onze trots dansgarde de “Kluutjes”.
Hopelijk zien wij u weer tijdens de carnaval, wij proberen er weer leuke dagen
van te maken.
Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben wij u steun voor bij nodig .
Tot de carnaval
Groetjes Anja Verhoeven.
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Treinen
Modelauto’s
Bouwdozen
Racebanen
Stoommachines
 Occasion-treinen






Onze occasion afdeling is elke zaterdag geopend,
behalve in Juli en Augustus
Alles onder één dak
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Voor dag en dauw zijn wij samen gekomen, hebben ons gemobiliseerd
om deze klus te klaren.
Kleibakkers zijn niet bang om te gaan in vreemde verte om alles te
geven voor de club.
Alles gericht op succes zijn wij gegaan zwaar raadplegend binnen ons
zelf zeker wetend dat we zouden slagen.
Iets wat voor de meeste mensen onbekend klonk, gingen we van deur
naar deur, telkens weer een hartenkreet met gevoelsmatige precisie
om de vreugdevolle verlossing over te brengen boekte we het een
naar het andere succes.
In al onze overtuiging wisten we zielen te winnen.
De motivatie verslapte geen moment !
We lieten deuren open voor de dierbare die nog tussen wal en schip
bivakkeerden, want onze missie was gericht op bekeren.
Met het gevoel alles gegeven te hebben zijn we voldaan weer naar
ons honk terug gegaan, hoe kan het ook anders met de bagage van 30
krachten die nog moeten ontluiken binnen onze vereniging.
Terug kijkend vond ik de missie een groot kunnen van laten zien wat
en wie we zijn en vertegenwoordiging, dit alles om de warmte van
carnaval in alle samenhorigheid over te brengen.

Raadslid Gerie
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Rijntechniek
Koolzuur B.V.
De Overmaat 21
6831 AE Arnhem
Tel. (026) – 323 07 40
Fax. (026) – 323 06 14
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Autoschade Elst BV
FOCWA garantie bedrijf
SCHADE GARANT

Directe afhandeling met
de verzekeringsmaatschappij
Gratis leenauto (tijdens de reparatie)

Gespecialiseerd in uitdeuken zonder spuiten / ruitreparatie en vervanging.

Tel: (0481) – 35 08 52
ERKEND SCHADE
HERSTEL BEDRIJF
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Programma Jeugd
Zondag 22 februari
Optocht
12.00 uur
13.00 uur

Aanmelden en nummers afhalen bij Feestburcht De Kolk
Start optocht, de optocht eindigt ook weer bij De Kolk
Feestvieren en prijsuitreiking.
Kinderen graag hun nummer bij zich houden tot na de prijsuitreiking!
Voor de jeugd is er een aparte jury.

Voor de route optocht zie elders in dit blad

Daverende disco.
19.30 uur

Voor onze jeugd vanaf 10 jaar een spetterende carnavalsdisco in de feestburcht.
Mighty Mike verzorgt de muziek.

De avond duurt tot ca. 23.00 uur. Toegang gratis.

Dinsdag 24 februari
Feestmiddag
De meest gezellige kindermiddag in de Betuwe.
Met Prins Hans van Hameland, de Hofdames Eliza en Vienna , President Twan en de Raad
van Elf zal er weer uitbundig carnaval gevierd worden.
Ook kan er genoten worden van optredens van onze Dansgarde de Kluutjes.
Er zijn prijzen voor de leukst verklede kinderen en ook worden de prijswinnaars van de
kleurwedstrijd bekend gemaakt.

Zaal open :
Aanvang:
Einde:
Entree:

13.30 uur
14.00 uur
ca. 17.00 uur
2,50 euro
(kinderen tot 16 jaar krijgen hiervoor een consumptiemunt)
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Boven: van links naar rechts
Geert Maassen
Hans Demon
Henri Reijmers
Hans Hubers

Onder: van links naar rechts
Jan Abbink
Anja Verhoeven
Perrie Veens
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Automobielbedrijf

PEELEN – VAN AS
Het adres voor:

 Reparatie in eigen werkplaats, ook
schade-reparaties
 A.P.K. Keuringsstation
 Alle merken nieuwe en gebruikte
auto’s

Langstraat 225
6691 ED Gendt

 (0481) – 42 23 00
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Start bij “De Kolk” (van der mondeweg), Lage Zandsestraat, Grote Geer,
De Halden, Biezenkampstraat, Domakkerstraat, Pastoor v/d Weijstraat,
Huchtstraat, Notenboomstraat, Lange Morgenstraat, Mariaplein, Hofsteestraat
en de Kolkweg. Daar is de Finish.
Opstellen
WAGENS,

Kolkweg: Bij fam. Kamps en Mathijssen.
Voorkant richting v/d Mondeweg.
LOOPGROEPEN, Parkeerplaats tegenover „De Kolk‟.

OPTOCHTROUTE A.U.B. AUTOVRIJ !!!
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F.N.K. lid – Gecertificeerd Kraanverhuurbedrijf
NEN – EN – 180 – 9002 – V.C.A.

 Hydr. Kranen
 Verhuur van: lierwagens, hoogwerkers,
platformwagens, industrie kranen
 Intern transport
 Verplaatsen van machines

WIDO B.V.
KRANENVERHUUR
KERKENHOFSTRAAT 1, 6684 DJ Ressen – Bemmel
Telefoon (0481) – 46 15 34
Telefax (0481) – 46 45 33

na kantoortijd (024) – 358 28 52
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Tielsestraat 33
6675 AA Valburg

Nevelhorstpad 3
6941 RE Didam

Tel. 0488 - 43 12 93

Tel. 0316 - 22 80 58

Fax. 0488 - 43 13 73

NIEUWBOUW

UTILITEITSBOUW

VERBOUWINGEN

ONDERHOUD
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Dorpsstraat 50
6691 AZ Gendt

Telefoon 0481 – 42 16 47
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Hallo, Wij zijn Anita en Anita van de jeugdcommissie
En wij willen hiermee terugblikken op de afgelopen carnaval 2003.
Het begon op donderdagmiddag ,op school „t Panneke.
Hierbij was onze Prins Hans, President Dave en de Hofdames Eliza en Vienna
aanwezig.
Op vrijdagmiddag gingen wij naar Bemmel voor de sleuteloverdracht, daar kregen
wij de nieuwe sleutel van de burgemeester.
Zaterdagavond begon met een mooie mis, de laatste van Pastoor Ben voor de
carnaval.
Zondagmiddag de optocht het was koud maar droog.Tijdens de optocht door
Haalderen zagen wij dat langs de kant allemaal leuke verklede kinderen stonden.
Alleen jammer dat ze niet met ons in de optocht meeliepen, want er zijn leuke
prijzen te winnen. Dus dit jaar loop met ons mee, want wij begeleiden de
kinderen en papa en mama mogen natuurlijk ook meelopen.
„s Avonds was er weer onze disco. Dit is voor de kinderen vanaf 10 jaar en het is
vrij entree. Het was een groot succes mede dankzij Maykel Janssen. De opkomst
was erg groot.
De dinsdagmiddag onze jeugdmiddag zoals altijd erg druk en heel gezellig. We
hadden een leuk programma met optredens en veel hossen.Ook dit jaar zal het
weer zo zijn, waaronder een optreden van de jeugdcommissie en vooral onze
Kluutjes. Verder zijn er leuke prijzen te winnen met onze kleurwedstrijd en
dansen.
Dan komen we nu bij de pronkzitting van afgelopen november. We hebben van
veel raadsleden afscheid genomen, maar hebben gelukkig weer leuke nieuwe
raadsleden terug gekregen. Verder hebben wij ook afscheid genomen van onze
President Dave en onze nieuwe president is Twan Demon. Dave heeft nog niet
helemaal afscheid genomen maar is nog raadslid. We kregen bezoek van de
jeugdcarnavalsvereniging “De Riensplitsers”uit Doornenburg.
Verder willen wij jullie allemaal uitnodigen op de komende carnavalsdagen van de
jeugd. Vooral de ZONDAG en de DINSDAGMIDDAG.

Tot dan, namens de jeugdcommissie de Anita‟s.
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BLOEMISTERIJ

B. MAASSEN
Voor al uw kamerplanten
en aardewerk het juiste adres!

Kamervoort 20
Angeren
 (026) – 325 14 42

H. Bouwman
Schoenen – Sport

ANGEREN

 (026) – 325 08 80
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Beste Kleibakkers,
Ik, Twan Demon, vind het geweldig om de nieuwe president te mogen zijn. Ik had
dit nooit verwacht en ik vind dat ook heel leuk om te doen.
Ik zal proberen Prins Hans van Hameland en de hofdames te helpen om er leuke
carnavalsjaren van te maken.
Ook helpt de raad van elf mee.
Dus kom allemaal zeker weer naar de Kolk met carnaval.

Alaaf Alaaf Alaaf
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KAPSALON

“MARTIN VAN ASTEN”
Voor een modern en goed
verzorgd kapsel!

Dorpsstraat 40
Bemmel
 (0481) – 46 50 79

Autobedrijf – Keuringsstation

Felix Loeters







Voor nieuwe en gebruikte auto‟s
Eigen carosserie – spuitinrichting
Onderhoud van alle merken auto‟s
APK Keuring terwijl U wacht
Erkend kenteken fabrikant
Airco service

Industriestraat 7 – 9

6851 EM Huissen
tel. (026) – 325 66 47
fax. (026) – 325 38 44
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Merken:

Fendt
Hobby

Ambachtstraat 8, Andelst

 (0488) - 45 14 81

ELECTRA WAARBORG INSTALLATEUR
Voor aanleg van al uw electrische installaties zoals:

Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
Dorpsstraat 34
6691 AX Gendt

Ook voor het bedraden van uw fornuis-leiding of
groepenuitbreidingen enz. enz.

 (0481) - 42 12 88
fax. (0481) – 42 52 02
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TEGELMEESTER

JOS VERPLOEGEN

Wand- & vloertegels
Tevens uitvoering tegelwerken

Leegstraat 16, Winssen
 (0487) – 52 33 00
fax. (0487) – 52 33 31
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Jaarverslag Raad van Elf 2003-2004
Afgelopen jaar was voor ons weer een geslaagd carnavalsseizoen. Zoals altijd
hebben we weer druk geoefend voor ons optreden. Elk jaar proberen we iets
leuks te verzinnen, al wordt het wel moeilijk om iedere keer iets orgineels te
verzinnen. Het oefenen doen we altijd op de maandagavond, waar twee jonge
dames ons bij helpen. Gemma gaat ons verlaten als instructrice. Wij willen haar
dan ook bedanken voor haar inzet. Ook dit jaar heeft er een verandering in de
samenstelling van de Raad plaats gevonden. Trouw gediende Herman Wigman
heeft ons verlaten na vele jaren! Wij willen Herman dan ook bedanken voor zijn
tomeloze inzet voor de Raad van Elf. Zijn plaats wordt ingenomen door de
afscheid genomen prins, Jan Brugman. Wij heten Jan dan ook van harte welkom
in ons midden.
Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van Jan en Miranda als Prins en
Prinses. Ze waren de afgelopen twee jaar een geweldig paar, en willen hun dan
ook bedanken voor de twee gezellige jaren. Wij begroeten de nieuwe Prins en
Prinses en hopen dat ze het net zo goed mogen doen. Wij willen hun dan ook veel
sucses wensen de aankomende twee jaren. Als laatste wil ik mijn eigen
raadsleden bedanken voor de fijne samenwerking afgelopen jaar.
Verder willen wij als Raad een ieder bedanken die zich voor de Raad heeft
ingezet en we hopen dat we weer een gezellige carnaval tegemoet mogen zien.

Jan
Namens de Raad
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In showroom:

DEUREN - TEGELS - HOUTEN VLOEREN
SCHUIFDEUREN OP MAAT - PLAFONDS
TEVENS:

hout - ijzerwaren – electra – hang en sluitwerk
verf – sanitair – plaatmateriaal

Nijverheidsweg 2a – Gendt – Telefoon: 0481 – 42 17 47

Honger,
is niet de oplossing.
Afvallen door te vasten of helemaal
niet meer te eten geeft zelden een
langdurig resultaat.
Als u vastbesloten bent om overtollige kilo‟s
en cm kwijt te raken. Dan is
„Cellulaire voeding”
de beste oplossing.
Deze maand
“1 uur gratis consult met bodyanalyse”
Voedingscentrum Quickstart Voor jong en oud

0481-464246

63

64

Dierenspeciaalzaak

De Beestenboel
U BENT VAN HARTE WELKOM !

Sint Maartenstraat 40
6691 XX Gendt
 (0481) – 42 22 48
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Prinsen, Presidenten en Hofdames ( Jeugd )
1983/84
1984
1985
1986/88
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Prins Rodney!, President Henrie Huisman,
Hofdames Miranda Peters, Mandy van Schaijk
Prins Frankie v.d Groenestraat
President Henrie, Hofdames Miranda en Mandy
Prins Frankie
President Antoine Boerboom, Hofdames Miranda en Mandy
Prins Ramon v.d Zon, President luc Wismans,
Hofdames Romaike Toonen en Sandy Remie
Prins Bart van de Hofstee
President Luc, Hofdames Romaike en Sandy
Prins Bart, President Tim v. Dreumel
Hofdames Maayke Huisman en Miranda Polman.
Prins Freek de Eerste
President Tim, Hofdames Maayke en Miranda
Prins Freek, President Eugene Reijmers
Hofdames Tamara Vonk , Ylona Vonk
Prins Roy de tweede uut ‟t Nest
President Eugene Reijmers, Hofdames Tamara en Ylona
Prins Roy, President Dion Otemann
Hofdames Ylona Vonk en Monique van Swaay
Prins Robert de voetballer
President Dion, Hofdames Monique en Judith van swaay
Prins Robert President Jeroen Aarntzen
Hofdames monique en Judith
Prins Ceron van de dijk
President Jeroen , Hofdames Monique en Judith
Prins Ceron van de dijk, President Vincent Wigman
Hofdames Monique van Swaay en Jules Hendriks
Prins Roy van de oude bakkerij
President Vincent, Hofdames Marion Goris en Melanie Junnemann
Prins Roy van de Oude Bakkerij
President Mike van Gellekom, Hofdames Marion en Melanie
Prins Lars van de Pater Rikken, President Mike
Hofdames Evelien Witjes en Eliza Gerdsen
Prins Lars van de Pater Rikken, President Dave Roelofs
Hofdames Evelien Witjes en Eliza Gerdsen
Prins Hans van Hameland President Dave Roelofs
Hofdames Eliza Gerdsen Vienna Razing
Prins Hans van Hameland, President Twan Demon
Hofdames Eliza en Vienna
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TERCA BAKSTEEN B.V.
Gevormde gevelstenen van

STEENFABRIEK BEMMEL
Een begrip voor karaktervol bouwen.

Buitenpolder 10, 6685 MA Haalderen  (0481) – 46 39 24

BLOEMENSHOP

VEJA
Paul Jansen
Winkelcentrum “De Assenburg”
Bemmel
 (0481) – 46 24 83
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Beste kleibakkers,
Hier een stukje over de hoe wij als
nieuw prinsenpaar gevraagd zijn.
Tijdens de carnavalsavonden in februari
2003 kwam Willie Leyser naar ons toe, met
de vraag of het niks voor ons zou zijn
om prinsenpaar te zijn.
Dat leek ons wel wat, maar we hebben
de boot toch afgehouden.
Toch bleef het wel een gespreksonderwerp,
vooral omdat Walter als carnavalskind geboren
is en we allebei lid waren geweest van
“de Durpsklinkers” die helaas uit elkaar
zijn gevallen.
Ruim een maand na de carnaval werden wij gebeld door Perry, met de vraag of we
niet een keer bij elkaar konden komen om het er nog eens over te hebben.
Van het èèn kwam het ander en hebben we toch besloten om het nieuwe en
jongste prinsenpaar van het Baggergat te worden.
Vanaf dat moment moesten er de nodige dingen geregeld worden, een pak voor
de prins, een jurk voor de prinses, het ontwerpen en maken van de scepter, het
schrijven van een proclamatie en nog meer kleine dingen.
Tijdens de voorbereidingen was het nog even heel spannend omdat het er op leek
dat Maaike om gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn tijdens het
prinsenbal. Maar zoals jullie allemaal gezien hebben, was dit gelukkig niet het
geval. Na een lange, spannende avond mochten we eindelijk de kist in, en gelukkig
mochten we er snel weer uit…… Vanaf april hebben we het geheim gehouden en
eenmaal uit de kist zagen wij de verbaasde gezichten van onze familie, want wij
hadden toch iets anders en stonden in de file! . Tot hun grote verbazing stonden
wij daar als nieuw prinsenpaar voor de komende twee seizoenen.
Wij hopen dat wij samen met jullie de komende twee seizoenen een
onvergetelijke carnaval zullen beleven.
“SCHUUF MAR DUR”
Prins Walter de schuiver
Prinses Maaike
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Dorpsstraat 31C, 6681 BL Bemmel
Hoofdstraat 27A, 6671 CB Zetten

 (0481) – 46 51 60
 (0488) – 42 03 32

Zand- en Grindhandel

Vincent Milder
Grondwerk – Sierbestrating – Zwarte tuingrond – Steenhandel

Particuliere verkoop

Kerkstraat 32
6686 BT Doornenburg

Kruisstraat 25
6691 EP Gendt

 (0481) - 42 16 65
fax. (0481) - 42 44 31

 (0481) - 42 49 79
fax. (0481) - 42 44 31
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Gratis halen en brengen van reparaties
Tevens verhuur MTB's / etc
Schaatsen slijpen en verkoop voor
kinderen en volwassenen

 Batavus
 Gazelle
 Sparta
 Spartamet
 Merida
Electrische Fietsen
 Puky
 Altra

Huismanstraat 29
6851 GS Huissen
tel. (026) – 325 90 75
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Wagens
3 e prijs
2 e prijs
1 e prijs

Verhuizing van
burgermeester Persoon
Lijnclub
‘t Pluugske

Groepen
3 e prijs
2 e prijs
1 e prijs

Heksen
Gemeentehuis
Kolkenberg
Voetvolk

Enkelingen
1 e prijs

Ladderzat

Mooiste straat:
Mooiste huis:
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De Halden
Kolkhoeve
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Wagens
3 e prijs
2 e prijs
1 e prijs

Hangplek (nr. 42)
Jeugdprinssen (nr. 26)
De spieren los (nr. 7)

Paren
1 e prijs

Zwervers (nr. 7)

Enkelingen
10 e prijs
9 e prijs
8 e prijs
7 e prijs
6 e prijs
5 e prijs
4 e prijs
3 e prijs
2 e prijs

Hond (nr. 75)
Ninja (nr. 33)
Prinses Jeanne (nr. 10)
Prinses Brigitte (nr. 49)
Indiaan (nr. 92)
Jonkvrouw (nr. 9)
Pipi (nr. 45)
Sneeuwkoningin (nr. 38)
Toverfee (nr. 21)
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1 e prijs

Duo Pinotti (nr. 93)
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De Vingerhoed
Veranderatelier
Voor het vakkundig veranderen en
herstellen van al uw kleding
Vooraf graag even bellen!

Wilma Ebben
Pater Rikkenstraat 9
6685 AJ Haalderen
 (0481) – 46 36 16
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Programma 2004
Zaterdag 21 februari
Zaterdag 21 februari worden de dolle dagen gestart met de sleuteloverdracht.
Deze keer weer in zalencentrum “De Kolk”. Natuurlijk met onze Prins, Prinses, President,
Raad van Elf en bestuur. Een unieke gebeurtenis met de carnavalsverenigingen uit Bemmel,
Gendt, Doornenburg, Angeren, Huissen en natuurlijk wij zelf Haalderen, onder muzikale
begeleiding van dweilorkest “de Boemels”.
Zorg ervoor dat u dit niet mist!
Route zie hier onder
VERTREK:

AANVANG :

10.30 uur vanaf de Tichel, via de Hofsteestraat naar het Mariaplein.
We stoppen bij de Kleibakker
10.45 uur vanaf Mariaplein, via de Domakkerstraat, de Kolkweg
naar de Kolk
11.00 uur aankomst in zalencentrum “De Kolk”.
11.11 uur bijeenkomst voor burgemeester, carnavalsverenigingen enz.

Volgens traditie starten wij deze dagen in de kerk. De woord en communiedienst begint om
18.30 uur met medewerking van het dweilorkest “de Boemels”.

CARNAVALSBAL

ZAAL OPEN:
AANVANG:
ENTREE :

Verrassingsoptreden ???
Optreden de Kluutjes
Huldiging de grootste Kleibakker rond 21.30 uur
Live muziek
Iedereen komt natuurlijk verkleed , hier zijn prijzen mee te winnen.
19.30 uur
20.11 uur
Leden op vertoon van lidmaatschapskaart vrij entree
Niet-leden 7,50 EURO
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Zondag 22 februari
Optocht
12.00 uur Aanmelden en nummers afhalen bij Feestburcht “De Kolk”
13.00 uur Start optocht, de optocht eindigt ook weer bij “De Kolk”
Daarna prijzenuitreiking en een gezellige middag met live muziek.
Nummers moeten hier ingeleverd worden, hier word ook startgeld wagens
uitbetaald. Er zijn weer diverse geldprijzen te verdienen en natuurlijk wisselbekers
voor de beste Haalderse groep en wagen.
Wie heeft de mooist versierde straat en mooist versierde huis?
Ook hier worden prijzen voor uitgereikt.
Route staat in het Potterkiekertje.
OPSTELLEN:
WAGENS aan de Kolkweg bij Familie Mathijsen en Kamps, met de voorkant richting v/d
Mondeweg.
LOOPGROEPEN parkeerplaats tegenover de Kolk.

Maandag 23 februari
Fruhshoppen
Vandaag gaan Prins Walter, Prinses Maaike, President en een delegatie van het bestuur al
vroeg op pad.
Wie is de jongste en oudste inwoner ? Daar gaan zij naar toe. Daarna frushoppen .
12.00 uur Start fruhshoppen bij de Tichel.
13.45 uur Fruhshoppen in de HAVO-kantine.
15.00 uur Zijn wij bij “de Kolk” met discotheek

Dinsdag 24 februari
De laatste avond! Wat gaan die dagen snel.
Natuurlijk treed de garde weer op en kunnen we ons nog uitleven met hossen, drinken en
plezier maken.
ZAAL OPEN:
AANVANG:
ENTREE :

19.30 uur
20.11 uur
Leden op vertoon van lidmaatschapskaart vrij entree
Niet-leden 7,50 EURO
LIVE Muziek
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D.A.Z. Rolluiken
Een
investering
die zichzelf
terugverdient!

Duurzaam, mooi en van
absolute topkwaliteit
Energiebesparend
Inbraakpreventief
Zon- en hittewerend

D

A

Z

De Plak 17, Bemmel,  (0481) – 46 39 01

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING
Auto- en
motorrijschool
Ruim 50% eerste
keer geslaagd!

DOLF FLINTROP
Munnikhofsestraat 5
Gendt
 (0481) – 42 19 34
Elke maandagavond om 19:00 uur theorieles.
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Loostraat 7
6681 AH Bemmel
 (0481) – 46 13 98
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Postbus 23, 6680 AA BEMMEL
Karstraat 21-23, 6681 LA BEMMEL
BEMMEL - HOLLAND

P.A.M. DERKS B.V.
NATIONAAL EN INTERNATIONAAL
TRANSPORTBEDRIJF
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Proclamatie.
1. Als carnavalskind geboren nu als prins uitverkoren.
2. Een redelijk jong prinsenpaar dus kijk maar uit dit
jaar.
3. Voor carnavallisten eerste klas doe je best en hef je
glas.
4. Zoals altijd de garde erbij zo’n prachtige dans dat
maakt ons blij.
5. Achter mij de raad van elf laat je gaan wees niet
jezelf.
6. Jong en oud in de kolk het moet hier barsten van het
volk.
7. Blank, gekleurd, arm of rijk voor mij is iedereen
gelijk.
8. Het is de bedoeling dat we feesten gedraag je niet
als wilde beesten.
9. Schuuf alles aan de kant en kom, het is carnaval
daar draait het om.
10.Wie hier ook als prins wil staan moet twee jaar
wachten meld je vast aan.
11. Mij spreuk zal zijn ik lees hem vur “Schuuf mar
dur”
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REUSELAARS

GENDT
Containerverhuur
Vof VOS Transport
Openingstijden:
Ma-vr:
7:30 – 19:00
Zat.:
7:30 – 15:30

Milieustraat
Doornenburg
ZAND – GRIND – ZWARTE GROND
GRAAFWERK – SLOOPWERK EN GRONDVERZET
85

Timmerfabriek en Interieurbouw

“De Kroon” B.V.

Willem Alexanderstraat 16
6691 EE Gendt
 (0481) – 42 12 18
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Programma sleuteloverdracht gemeente Lingewaard
Zaterdag 21 februari 2004
Sleuteloverdracht in het Baggergat
09.45
10.30
10.40
11.00

11.05
11.11
11.15
11.20
11.35

11.45

11.55

12.05

12.15

12.25

12.35

Verzamelen bij de Tichel Kolkweg 5
Start optocht; de Boemels voorop
Groet aan de Kleibakker (Mariaplein)
Aankomst zalencentrum de Kolk

Binnenkomst Burgemeester, Prinsen en Gevolg van Haalderen,
Gendt, Doornenburg, Bemmel, Huissen en Angeren.
Openingswoord door President Perry van de Kleibakkers.
Optreden Dansgarde de Kluutjes.
Toespraak burgemeester R.Persoon
Uitreiking Orde van het Kremlin.
Sleuteloverdracht aan Prins Walter de Schuiver van de
Kleibakkers door de Burgemeester.
Optreden van de Raad van Elf.
Sleuteloverdracht aan Prins Aad d’n Deegknèjerd van de
Gentenarren door de Burgemeester
Optreden van de Gentekwèkers
Sleuteloverdracht aan Prins Hans d’n Erste uut de Krakkedel van
de Riensplitsers door de Burgemeester.
Optreden van de Dansgarde.
Sleuteloverdracht aan Prins Arno uut ’t Zwanekoor van de
Kraonige Zwaone door de Burgemeester.
Optreden van Slubkes.
Sleuteloverdracht aan Prins Theo d’n Dakzwabber van de
Narrenpoel door de Burgemeester.
Optreden van solo Danseres Laura van Gelder.
Sleuteloverdracht aan Prins Frans de Gekokte van de
Geintrappers door de Burgemeester.
Optreden van de oude Prinsengarde Goddes
Afsluiting officiële gedeelte door President Perry
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Dorpshuis
De Tichel
Haalderen
Beheer en medewerkers
wensen uw fijne caravalsdagen toe

 (0481) – 46 44 09

JOS
KÖSTER
KEUKENS
Stationsstraat 29a
6679 AB Oosterhout (Gld.)
Tel.
Fax.

Leicht keukens
Bruynzeel keukens

024 – 3813813
024 – 3813814

Kijk ook eens op internet. www.kosterkeukens.nl
88

(van links naar rechts)








Hans Demon
Anita van Aalten
Marjon Hubers
Anita Reijmers
Geert Maassen
Herman Wigman
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Verzorging van uw
Administratie.
Aangifte inkomstenbelasting.
Aangifte vennootschapsbelasting.
Advisering in Finacieringen en het
opzetten van ondernemingen.
{Rechtsvormen}

Het juiste adres voor al uw tuinhout, vlonderplanken,
Tuinhuisjes, schermen, palen, pergola‟s enz. enz.

Alles op maat te maken

Tielsestraat 3
6675 AE Valburg

Reethsestraat 16
6675 CD Valburg

Tel./fax (0488) – 43 14 12

Tel. (0488) – 43 13 77
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Peelen Gulf
Langstraat 225 A
6691 ED Gendt
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Aannemer Grondverzet

J. van Wijk BV
Milieustraat
Verhuur van Atlaskranen en kipper / schovel
Levering van zand, grind,
grond en puin tot 40 m2
Stationweg 26a, Ressen
Tel. 020-3482723
Mobiel 06-48705974

AL 75 JAAR IJZERSTERK!

De Houthakker 29,
6681 CW Bemmel

 (0481) – 46 16 93
fax. (0481) – 46 30 76
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Beste Kleibakkers,
De gezellige carnavalsdagen staan weer voor de deur.
Met veel plezier denken we terug aan het carnaval van 2003.
Half februari kregen we bezoek van Geert Maassen, die ons kwam vertellen dat in
overleg met Pastor Ben Aarsen de groep kerkschoonmaaksters waren genomineerd om
“Kleibakker van het jaar” te worden.
Dat was voor onze groep een hele leuke verrassing.
Op de carnavalsavond van zaterdag 1 Maart werden we allen uitgenodigd in zaal “De Kolk”.
De “Kleibakker” werd ons overhandigd door Prinses Miranda en Prins Jan de Schutter.
Daarna mochten we vele felicitaties in ontvangst nemen. De “Kleibakker” heeft een
plaatsje gekregen in de dagkapel van onze kerk.
We hebben met z‟n allen een hele gezellige carnavalsavond meegemaakt bij de Kleibakkers.
Tot slot willen wij onze opvolger(s) alvast feliciteren met hun nominatie en alle andere
Kleibakkers fijne carnavalsdagen toewensen.

ALAAF !!!!
Groep kerkschoonmaaksters
“Schoonschip”

Parochiekerk Haalderen

2004 ?
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Heeft U iets te vieren ?
Verjaardagsfeest - Examenfeest - Tuinfeest - Jubileum - Huwelijksfeest - Opening ?
Wij verzorgen uw feesten ….
- Diverse salades
- Bittergarnituren
- Warme hapjes
- Koud buffet
- Warm buffet

Ook verhuren wij luxe praattafels, borden,
bestek, glaswerk, tap en bar

Klappenburgstraat 34, 6681 XS Bemmel,  (0481) – 46 11 59
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Commissielijst Seizoen 2003 / 2004
Dagelijks bestuur

Geert Maassen
Hans Hubers

Henry Reijmers

Bestuursleden

Perrie Veens
Hans Demon

Anja Verhoeven
Jan Abbink

Jeugdcommissie

Geert Maasen
Anita van Aalten
Hans Demon

Herman Wigman
Marion Hubers
Anita Reijmers

Programmacommissie

Josephien Veens
Anja Verhoeven

Coby Maassen

Publiciteit

Henry Reijmers

Optochtcommissie

Perrie Veens
Geert Maassen

Wagenbouw/borden

Jan Abbink
Geert Maassen

Zaal opbouw/podium

Perrie Veens
Jan Abbink

Zaal versieren

Coby Maassen
Josephien Veens

Boekje

Sylvia van Loon

Technische commissie

Perrie Veens
Jan Abbink

Dansgarde

Helma Leijser
Josephien Veens

Anja Verhoeven

Trainsters Dansgarde

Renate Laracker
Miranda Schluter

Corina Wismans

Prinsenkeuze

Geert Maassen
Perrie Veens

Vervoer Prinsenpaar

Geert Maassen

Foto’s

Hans & Marion Hubers

Raad van Elf

Jan Abbink

Advertenties

Perrie Veens
Hans Demon
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Raad van Elf

Willy Leijser

HAARSTUDIO SABINE
Een nieuwe voorjaarscoupe, of frisse kleur?
Een kapsel volgens de laatste trends?
Een goed advies wat bij u past?
Het beste voor uw haar?
En dat tegen een betaalbare prijs?

Het komt allemaal vanzelf als u bij Haarstudio
Sabine bent geweest!
Haarstudio Sabine werkt met de produkten van L’Oréal.

U kunt bellen voor een afspraak naar:

HAARSTUDIO SABINE
TEL: 0481-465122

WAARDEBON

€ 2,50
op een knipbehandeling in de maand maart 2004

Haarstudio Sabine
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Kortenray auto‟s – motoren (Bemmel)
Zalen-ventrum “De Kolk”
Bloemisterij Maasen (Angeren)
Hans Hoogveld (Gendt)
Profile Ouwerling, fietsspecialist (Huissen)
Bakker wooninrichting
Milder (Gendt)
Het Ambacht
Polly (Bemmel)
Van Beek (Gendt)
Herbalife (Bemmel)
M. Schouten
Fruitbedrijf de Woerdt (Ressen)
Auto Stuart (Elst)
Autoschade Elst BV (Elst)
Wentink (Arnhem)
De Gent (Gendt)
IKAR Keukens (Herveld)
Spoeltmanbouw (Gendt)
Welkoop (Gendt)
Mondimar (Gendt)
Poetsbedrijf Spanbroek
Felix Loeters (Huissen)
Peelen – van As (Gendt)
Bongers Tweewielers (Bemmel)
REWE (Bemmel)
 Lentjes keukens
 Kees v ‟t Hullenaar (Angeren)
 Gulf (Gendt)
 Jos Verploegen (Winssen)
 Mathijssen Verfcentrum (Bemmel)
 Kaasland (Bemmel)
 Jos Koster Keukens (Oosterhout)
 Bemaco (Gendt)
 De Kroon timmerfabriek (Gendt)
 Auto Bert (Gendt)
 Bongers speelgoed (Bemmel)
 Coiffeur Danielle (Bemmel)
 Piet Derks (Bemmel)
 Jan Teunissen video (Doornenburg)
 WIDO (Ressen)
 Wissing sport (Bemmel)
 VOS (Doornenburg)
 Super de Boer (Gendt)
 Hendriksen / Klomp
 Kapsalon Hendriksen (Huissen)
 VEJA (Bemmel)
 Rijntechniek Koolzuur (Arnhem)
 Dolf Flintrop (Gendt)
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o
o
o
o
o
o

Tuin huisjes
Tuinschuttingen
Houtmaterialen
Dakkapelle
Carpoorten
Renovatiewerkzaamheden
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D.A.Z. Rolluiken (Bemmel)
Terca Baksteen
Janssen Verhuur (Gendt)
BP de Houthakker (Bemmel)
Slagerij Huisman (Bemmel)
Arends optiek (Bemmel)
Alustaal (Huissen)
CCT (Westervoort)
BOVU Caravancentrum (Andelst)
J. van Wijk (Oosterhout)
Auto Rijnhoeve (Doornenburg)
Foto Wiegerinck (Bemmel)
EGA Dorien Vernooy
Vincent Milder (Gendt)
Wiecherink (Gendt)
Dorpshuis de Tichel
Pauli (Bemmel)
De Glazenmaker (Gendt)
Tankstation Milder (Gendt)
D & M Haarmode
Martin van Asten (Bemmel)
Han Janssen (Gendt)
Winkelcentrum Julianahof (Gendt)
Bouwman Schoenen-sport (Angeren)
De Vingerhoed
DA Drogist Chantal (Gendt)
Bolero
Van Dalen (Huissen)
Bouwbedrijf Jansen (Valburg)
Veens (Andelst)
Gebr. Scholten (Gendt)
CVB Bank
Wilma Ebben, Veranderatelier
Sierbestrating (Oosterhout)
Geertjan Rijcken (Gendt)
De Houtkoning (Valburg)
DERO
Leenders (Gendt)
GWI (Elst)
Beestenboel (Gendt)
P&P
RBB
Sabine
Casatronics (Gendt)
Sportcentrum de Studio (Elst)
Lintsen verhuur (Gendt)
EMCE (Elst)
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