Prins Pim van de Overkant en Prinses Ivon

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

06 – 58 23 11 07
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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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EIEREN ?

Gebr. Scholten
Gendt
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De secretaris:
Wederom heeft u, inmiddels voor de drieëntwintigste keer, een 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 Narrenpoel” uit Angeren aan ons op het afgelopen
prinsenbal van de carnaval.
De mooie optocht die steeds drukker en mooier wordt.
Het bezoek aan Gendt met hun avondoptocht.
Het best wel druk bezochte frühshoppen wat ons heeft doen besluiten om er dit jaar
iets extra‟s mee te doen. Zie ons programma.
Verder de verschillende optredens tijdens onze openingsavond op 12 november j.l met
optredens van de Raad van Elf, ”Revanche” en onze dansgarde.
Ook de kindermiddag is voor de kinderen altijd weer een happening met diverse
optredens en traktatie‟s.
Verder zal dit jaar de sleuteloverdracht in Angeren zijn waar alle carnavalsverenigingen
uit de gemeente Lingewaard aanwezig zullen zijn.
Wij hopen wederom op een geslaagd seizoen en hopen, dat vele inwoners van ons dorp en
zij die elders wonen, de 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

M. SCHOOT

MONDIMAR NATUURSTEEN B.V.
MARMER - GRANIET - LEISTEEN
GRAFMONUMENTEN VENTERBANKEN
DORPELS
Bemmelseweg 106
Industrieterrein “de Aam”
6662 PE Elst
 0481 - 350709
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Ikar
Mooi en Praktisch tegelijk

Kruisstraat 1A 6674 AA Herveld
www.ikar-keukens.nl.info@ikar-keuk
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De overkant…….
Prins Pim van de overkant. In De Gelderlander stond na de onthulling van onze
nieuwe Prins dat „de overkant‟ te maken heeft met het vertrek van Perrie als
President. En inderdaad, Pim woont (schuin) tegenover Perrie. Maar „de overkant‟
heeft bij Pim toch echt te maken met zijn roots aan de andere kant van de Waal:
hij is geboren en getogen in De Ooy.
De overkant is ook van toepassing op mijzelf. Ik woon namelijk recht tegenover
Perrie, die na 17 jaar President te zijn geweest het stokje aan mij heeft
overgedragen. Altijd handig voor raad en daad, zo‟n overbuurman. Nu ben ik niet
helemaal bleu; een jaar of twee terug „mocht‟ ik al een avondje proefdraaien als
„inval-President‟ en sinds Monique en ik in Haalderen wonen zijn wij betrokken bij
het carnavalsgebeuren. Dat is dus al weer een jaar of acht en wij zijn inmiddels
lekker besmet met het virus dat carnaval heet.
Nu de overkant voor u als dorpsgenoot en Kleibakker! De meeste Kleibakkers
wonen aan de noordzijde van de Van der Mondeweg. Kom met de dolle dagen naar
de overkant, naar De Kolk voor een fantastische sfeer met een enthousiast
Prinsenpaar. En voor de Kleibakkers aan de zuidzijde: ook jullie komen aan jullie
trekken. Steek op maandag de weg over voor het früshoppen bij De Tichel, Havo
en Café Haalderen. De laatste biertjes van de kroegentocht worden daarna
gedronken aan de overkant……. bij De Kolk!

Veel carnavalsplezier !!!

President
Vincent
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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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Proclamatie Prins Pim van de Overkant

K: Kleibakker ben ik al een jaar,
Maar nu voor 2 jaar als prinsenpaar
L: Lang leve de lol, maar dan wel met de glazen vol
E: Een zootje ongeregeld hoort er ook bij, vandaar
de Raad van 11 hier aan mijn zij

I:

Ivon zal er zijn voor Revanche,
Maar ze doet met mij de openingsdans

B: Bill bij de jeugdraad en wij als prinsenpaar,
Is voor ons Stappershoefen geen bezwaar

A: Allemaal de handen uit de mouwen,
Want we gaan samen 2 jaar lang een feestje
bouwen
12

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

K: Klink klare onzin mag met deze dagen,
Dus ga nou geen serieuze dingen vragen
K: De Kluutjes zijn er ieder jaar ook weer bij,
Van hun dans wordt iedereen weer blij.

E: Een biertje is niet aan mij besteed,
Maar een vieuxcola pak ik graag beet.
R: Regelen van de scheepvaart is mijn vak
Maar met deze dagen ga ik uit mijn dak.
S: Super gezellige carnavalsdagen wens ik ` PRINS
PIM VAN DE OVERKANT `ons allen toe,
met als motto: niet zeuren maar feesten, want dat
zijn we nog lang niet moe.
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SPECIALITEITEN OM VAN TE GENIETEN

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

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
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Hallo, Haalderse minsen
Hier is hij dan weer het Pottekiekertje.
Het jaar is al weer om [wat gaat het toch snel].
En om jullie een beetje op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurd is en wat er gaat
gebeuren tijdens de carnavalsdagen wil ik als raadslid jullie wel het een en ander laten weten.
Voor zover ik het nog weet kan ik wel zeggen dat de CV-dagen van 2005 ons zeer goed
zijn bevallen.
En dan kan ik wel spreken namens alle raadsleden.
Na het haring happen [nog bedankt Geert] hebben wij het seizoen afgesloten.
Dan rest alleen de jaarvergadering nog, die wordt gehouden in mei. Helaas komen er dan nog
te weinig mensen, want elk Kleibakkerslid kan daar naar toe komen en misschien wel een
leuk idee naar voren brengen.
Dan na de vakantie de boel weer opstarten.
Vergaderen en zoeken naar een nieuw optreden. Het valt ook niet mee om telkens weer wat
nieuws te bedenken.
Maar het is ons toch weer gelukt om er, met hulp van onze trainsters [Carola en Judith] een
leuk dansje neer te zetten.
Al was het wel het moeilijkste wat wij tot nog toe gedaan hebben. Het heeft dan ook veel
energie gekost .
Ook heeft de Raad weer wat veranderingen ondergaan. Wij hebben een raadslid
die als president verder gaat [Vincent van Leeuwen] maar wel bij de raad blijft horen.
En daarnaast hebben wij ook 2 nieuwe raadsleden kunnen aankondigen,
die volgens mij ook veel plezier hebben in carnaval vieren. Dit zijn Pascal Nieuwenhuis
en Walter Fölker. [onze ex prins]. We hebben dus een Raad van 12!
En vooral niet vergeten het nieuwe prinsenpaar dat wij welkom geheten hebben.
Nogmaals van harte welkom. Samen maken we er weer wat leuks van!
Wat ons nu nog wacht is de opbouw van de wagens.
Maar laat ons vooral niet alleen voor de optocht zorgen; maak er zelf ook iets leuks van.
Ik hoop dan ook weer voldoende mensen te mogen begroeten in de Kolk
Namens de Raad van 11
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Aquaco BV, Elst wenst iedereen een voorspoedig 2006
Aquaco BV
Postbus 98
6660 AB Elst
Tel: 0481 - 377177
Fax: 0481 - 373 856
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Beste kleibakkers
Hier een berichtje van C.C. De Deurzuupers. Carnavalsclub De Deurzuupers is opgericht in
2003 en telt momenteel 17 leden. Dit jaar bouwen we voor het derde jaar op rij een
carnavalswagen. Het bouwen begint altijd rond eind oktober/begin november. Onze
carnavalswagen is altijd te herkennen aan onze naam C.C. De Deurzuupers die achter op de
wagen met grote letters wordt aangebracht. Vorig jaar
hebben we deelgenomen aan de optocht van Lent;
deze optocht valt op zaterdag en is toch iets aparts. Het
is echt een aanrader om daar eens te gaan kijken op
zaterdag. De Lentse wagenbouwers bouwen altijd
schitterende wagens, hun optocht is dan ook uniek in
de regio. Op zondag natuurlijk onze eigen Haalderse
optocht en de optocht in Bemmel, die ook gezellig
was. Helaas waren we dit jaar te laat terug uit Bemmel
om de eerste prijs in Haalderen zelf in ontvangst te nemen. Rond een uur of 6 kregen we nog
goed nieuws uit Bemmel; we waren ook daar eerste geworden en konden ook daar de eerste
prijs ophalen. Op de zondagavond was er natuurlijk ook nog de optocht in Gendt. Hier reden
maar liefst 3 Haalderse wagens mee. In colonne reden
we naar Gendt, waar het die avond een groot feest
werd. Carnaval 2005 was voor ons zeer geslaagd en
zo‟n feest is zeker weer voor herhaling vatbaar. De
carnaval was voor ons in februari eigenlijk nog niet
helemaal afgelopen. Op vrijdag 4 maart hebben we
met onze praalwagen ook nog meegereden in de
halfvasten-optocht in Millingen a.d. Rijn. Door het
grote bord voor op de tractor met de plaatsnaam
„Haalderen‟ waren we ook hier weer makkelijk te
herkennen. We kregen leuke reacties van het publiek in Millingen. Zij vonden het leuk dat we
helemaal vanuit Haalderen waren gekomen om in hun optocht mee te doen.
Dit alles had niet gekund zonder Mike Claassen en Raadslid van de Kleibakkers: Jan
Brugman, die ons alle jaren fantastisch hebben geholpen met de uitvoering van onze wagen.
Hierbij willen wij hen dan ook hartelijk bedanken !

Tot ziens in februari !
Met vriendelijke groet,
C.C. De Deurzuupers
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Gezond Afslanken……..Ook in Uw omgeving.
Wist
Wist
Wist
Wist
Wist
Wist
Wist

U
U
U
U
U
U
U

Dat veel Nederlanders te zwaar zijn?
Dat EGA al 25 jaar deskundig advies geeft over afvallen?
Dat U gezonder gaat eten?
Dat U zich daardoor beter en fitter gaat voelen?
Dat ook vegetarisch ingestelde mensen bij ons terecht kunnen?
Dat afslanken met EGA minder moeite kost dan U denkt?
Dat Dorien Vernooij op veel plaatsen en tijden cursus geeft?

Wist U dat niet????
En heeft U interesse?
Bel dan even met:
Cursusleidster: Dorien Vernooij
Of kijk op: www.ega-dorien.nl

 (0481) 46 14 13

Cursus in: Angeren, Bemmel, Doornenburg, Millingen, Nijmegen, Herveld, Driel,
Elst, Oosterhout, Gendt, Huissen en Heteren.

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 verbouwingen en renovatie, zonweringen houtbewerking.
Bezoek onze showroom (op afspraak) of kijk op www.ppmontage.nl
Zorg dat ongewenst bezoek er niet in komt en maak vandaag nog een
afspraak voor GRATIS preventief advies.

21

Beste Kleibakkers,
Het jaar 2005 was voor C.V. de Kleibakkers een woelig jaar, wij vierden op 16-01-2005 alweer ons 22jarig bestaan. De jubileumcommissie bestond uit de heren Perrie Veens, Gerie Verhoeven, Willie
Leijser en Herman Wigman, deze mensen hebben enorm veel werk verzet om er voor de Kleibakkers
en de genodigden een grandioos feest van te maken en wij kunnen zeggen dat zij daar goed in
geslaagd zijn; het was een onvergetelijke dag. De presentatie was in handen van Marion Hubers en
Mirjam Grotenhuis.Het programma liep gesmeerd. Heren en dames, bedankt voor jullie inzet. Om
niemand te vergeten of te kort te doen, wil ik bij deze iedereen (en dat zijn er velen), die in wat voor
hoedanigheid ook, zich inzet voor het slagen van allerlei activiteiten van de Kleibakkers, bedanken
voor de geweldige inzet. Door deze inzet wordt het een gezellig carnavalssseizoen.
Voor Prins Walter en Prinses Maaike was de pronkzitting 12-11-2005 alweer hun afscheid na 2 jaar.
En het blijkt maar weer dat het bij de Kleibakkers gezellig is, want ondanks dat zij naar Angeren zijn
verhuisd, blijven zij toch bij de Kleibakkers hun steentje bijdragen. Walter in de Raad van Elf en
Maaike voorlopig op de achtergrond tot zij haar studie heeft afgerond. Walter en Maaike ook jullie
bedankt voor jullie inzet de afgelopen 2 jaar als Prinsenpaar.
12-11-2005, het nieuwe Prinsenpaar, wie o wie zou dat toch worden, vele namen gingen er rond.
Zoals Perrie, want de Kleibakkers zochten een nieuwe president, omdat Perrie er na 22 jaar mee
stopte. Voor deze functie werd Vincent van Leeuwen gevraagd en hij antwoordde enthousiast ja.
Vincent, bedankt dat je die stap hebt genomen om Perrie na 22 jaar te gaan vervangen. Wij wensen
jou heel veel succes in deze nieuwe functie. Perrie, bedankt voor de afgelopen 22 jaar, waarvan een
groot deel als President. Het is begonnen voor maar één avond, het werden er ietsje meer. Ook
Josephien bedankt, want zonder jou zou hij het geen 22 jaar hebben volgehouden. Jullie blijven
gelukkig nog wel bij de Kleibakkers betrokken in diverse commissies en ik hoop dat jullie dat nog vele
jaren blijven volhouden. Dan nu toch het moment van de waarheid, wie zou het nieuwe Prinsenpaar
worden? Met heel veel zand strooien in de ogen van het ingewijde publiek, kwam toch onverwachts
een verrassing uit de onthulling en wel Prins Pim en Prinses Ivon Stappershoef. Carnaval zit hen
beiden in het bloed, dus het zal dit Prinsenpaar vast wel lukken om er 2 gezellige jaren van te maken
en het carnaval vieren over te brengen op de bewoners van Haalderen. Mede door jullie zal het zo zijn
dat het leuk is en blijft om carnaval te vieren bij de Kleibakkers. Pim en Ivon heel veel succes!
Ik moet nu echt gaan afsluiten, maar voordat ik dat doe, eerst nog even dit: waar doet een vereniging
het allemaal van en voor? Van: van onze sponsors die altijd maar weer gevraagd worden voor een
financiële bijdrage. Dus ook sponsors, bedankt voor jullie bijdrage en kom gerust eens een avondje bij
ons langs. Voor: om het carnaval in Haalderen te behouden voor de inwoners, jong en oud, want wat
zou Haalderen zijn zonder de Kleibakkers, zeg nou zelf!!!
Verder wens ik iedereen veel gezondheid en plezier toe en vier samen met ons carnaval in het
Baggergat.
Tot ziens op 25-26-27-28 februari in zalencentrum de Kolk.

Voorzitter Geert Maassen
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Wie dansen er mee?
Annick van Moerkerk
Britta Reijmers
Jackie Jansen
Joyce Coenders
Lesley Paul
Lieke Verschoor
Lissa Reijmers
Mandy van Aalten
Marloes Hubers
Mirna Reijmers
Nienke Lentjes
Nikita Kanjer
Sharon Reijmers
Sylvana Hoogmoed
Eva van Zadelhof

Trainsters:
Renate Laracker
Miranda Schluter
Jenny Leijser
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Huis & Tuin
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Hallo kleibakkers.
In maart 2005 kregen we telefoon van Geert Maassen of wij zin hadden in een gesprek met als doel
Prinsenpaar van het Baggergat te worden.
Ivon had altijd al gezegd dat ze dat ooit wel eens zou willen zijn, maar pas als de kinderen wat groter
waren. Ik was het daar mee eens maar ook omdat ik het verkleden heel erg leuk vind tijdens de
carnaval. Praten kan altijd, dus we spreken een datum af.
De dag voor de afspraak zitten wij lekker relaxed op de bank met een borrel tv te kijken, staat ineens
Perrie Veens in de kamer.
Is Geert er nog niet vroeg hij waarop wij antwoordden, nee de afspraak staat toch voor morgen? Daar
snapte hij niks van en belde Geert op.
Het was inderdaad een dag later maar hij was er nu toch en nam ook maar een borrel.
We kregen uitleg over de hele gang van zaken, maar veel wisten we al.
Ivon was gelijk om maar ik wist het nog effe niet.
Maar toch na 2 dagen; waarom uitstellen, we willen het toch allebei?
De vraag kwam alleen al zo snel na de carnaval en daar hadden we toen nog niet op gerekend.
Ivon belde Perrie toen op om te zeggen dat ze klaar waren met zoeken voor een nieuw prinsenpaar,
omdat we het graag wilde doen.
En dan komt het, je denkt lekker achterover zitten en wachten op de carnaval.
Maar daar kwam ik in ieder geval bedrogen uit.
Ivon was al gelijk druk samen met Coby Maassen en Josephien Veens voor een jurk, sieraden,
onderscheidingen, scepter, steek, handschoenen, maillot en proclamatie.
Wat een drukte. Ik dacht dat doen we wel even, maar nee, liegen, vergaderen, liegen, jurken passen,
liegen, scepter regelen, liegen, steek laten maken, liegen, steek ophalen, want niemand mocht weten
waar we naar toe waren en waar we mee bezig waren, want zo‟n jurk zit niet gelijk goed en steken
verkopen ze niet in Haalderen.
Dat liegen en geheim houden was nog haast het moeilijkst van allemaal, vooral voor je familie en
goede vrienden.
Toen kwam het verzinnen van mijn lijfspreuk en prinsennaam.
Wat is nou leuk en past bij ons.
Dan nadert november. Nooit geweten dat het nieuwe prinsenpaar zo‟n hot item was bij zoveel mensen
in en rond het Baggergat.
Er werden zelfs lijsten gemaakt over de mogelijke kandidaten en daar stonden wij ook bij.
Nou ons kun je wel schrappen, zei Ivon, want zij wilde wel maar Pim zag dat niet zitten.
En nee is nee.
Dit was heel aannemelijk voor de mensen die ons goed kennen.
Perrie Veens was de meest voor de hand liggende kandidaat.
Op 12 november was de onthulling en Perrie en zijn vrouw gingen een half uur voor de onthulling de
zaal uit zodat niemand meer aan ons dacht als prinsenpaar.
Perrie en Josephien waren tenslotte weg en die waren natuurlijk aan het omkleden.
Ivon en ik waren de hele avond gewoon aanwezig in de zaal.
Ivon was erg zenuwachtig maar dat was voor niemand iets nieuws omdat ze dat altijd is voor het
optreden van Revanche en dat viel dus niet op.
Toen het laatste optreden voor de onthulling bezig was, zijn wij pas weggegaan en waren we in 5
minuten omgekleed voor in de hal waar familie en onze vrienden met de kinderen stonden te wachten.
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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 specialist – Bestelauto‟s tot 3500 kg
Ruit reparatie en vernieuwen
Gratis vervangend vervoer bij reparaties

UW VERTROUWDE ADRES

AUTO STUART ERKEND BOVAG GARAGEBEDRIJF
FOCWA SCHADE GARANTIE BEDRIJF

OFFICIEEL FORD SERVICE DEALER
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Onze kinderen waren tijdens het avondeten pas op de hoogte gebracht en de familie Puntman werd
door middel van vrienden om 21.45uur op de hoogte gebracht.
Echt een verrassing voor iedereen.
Eenmaal in de kist, al rollend naar de zaal, hebben we vrienden en kennissen via de sms op de hoogte
gebracht.
En toen was het echt zover.
De kist ging open en alle zenuwen waren weg bij Ivon.
Wat een geweldige ervaring was dat.
We hebben een geweldig prinsenbal gehad en ook een erg leuke jeugdpronkzitting.
Nu is het wachten op eind februari; we hopen veel oude maar ook nieuwe gezichten te ontmoeten om
er met z‟n allen 4 gezellige carnavalsdagen van te maken.
Mijn motto is Niet Zeuren Maar Feesten, dus maak er wat van.
Tot de carnaval

Prins Pim van de Overkant en Prinses Ivon
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Verhuur bedrijf van tafels, stoelen
en overige party benodigdheden
Langstraat 38
Gendt

 (0481) – 42 43 80
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Beste Kleibakkers !!!
Door Geert Maassen werd ons gevraagd een stukje te schrijven voor in `t
Pottekiekertje. Het was voor ons een echte verrassing om als `Kleibakker` van
het jaar 2005 te zijn gekozen, voor het elke dag weer bezorgen van Tafeltje
Dekje in ons eigen `Kleibakkersdorp`.
Alaaf aan jullie die ons hiervoor hebben genomineerd!!!
Wij werden uitgenodigd op zaterdag 5 februari 2005 in zalencentrum `De Kolk`
waar de huldiging om 21.30 uur plaats vond. De ontvangst was geweldig en de
`Kleibakker` heeft een mooi plaatsje gekregen bij een van onze bezorgers.
Hiervoor onze hartelijke dank. Wel willen wij nog even vermelden dat Corrie
Rikken na 18 jaar bezorgen, van haar rust gaat genieten.
Als opvolger voor haar is gekomen Inie Derksen.
Op deze avond is er ook een oproep gedaan om ons team te versterken en
Martien Verbruggen heeft hier gehoor aan gegeven. Verder wensen wij de
`Kleibakkers` heel veel carnavalplezier in de komende tijd.

Een carnavalsgroet:
Bezorgers Tafeltje Dekje: Corrie Rikken
Jo Reijmers
Rieky Otten
Inie Derksen
Martien Verbruggen
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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
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Het is alweer een jaar geleden dat ik de jongste inwoonster van Haalderen was.
Ik ben geboren op 29 januari 2005 en omdat dat vlak voor de carnaval was dachten mijn papa en
mama: onze dochter Amber zou wel eens de jongste inwoonster kunnen zijn!
Op zaterdagavond kregen wij telefoon van Coby Maassen. Nu werd het spannend.
Het was ik of misschien nog een ander baby‟tje.
Op zondag kwam er een telefoontje en ja hoor, de slingers konden opgehangen worden.
Nog wat dingetjes regelen en Prins Walter de Schuuver, Prinses Maaike, enkele Raadsleden en Coby
Maassen zouden op maandag komen.
Daar zat ik dan, te wachten met beschuit met muisjes, gebak en wat te drinken, samen met familie en
vrienden van papa en mama.
Ik heb hele leuke cadeautjes gekregen. Een mooie medaille en een tegeltje met de tekst
“Amber Havekes, de jongste kleibakster 2005” en mama kreeg een mooie bos bloemen.
Er werden veel foto‟s gemaakt en alles werd ook gefilmd. Dat vind ik wel leuk voor later.
Tranen van blijdschap rolden over de wangen van mijn mama, ook mijn papa en de familie en vrienden
hebben echt genoten. Het was ook erg gezellig. Onder het genot van een drankje werd er veel gelachen
en ging ik van de ene arm naar de andere arm. Ik weet zeker dat als ik groot ben papa en mama mij
alles zullen vertellen en mij de foto‟s laten zien van deze leuke ervaring.
Samen met mijn papa en mama wil ik iedereen heel erg bedanken voor de gezelligheid en alle mooie
cadeautjes en voor alles wat deze dag zo bijzonder heeft gemaakt.
Voor 2006 wens ik iedereen héél veel geluk, gezondheid en natuurlijk een dorstig carnaval toe!

van Amber Havekes en mijn papa Henri en mama Amanda
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SLAGERSBEDRIJF

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

BP Kok Bemmel







Ruime shop
Verse bloemen
Scherpe brandstof prijzen
LPG
Ruime openingstijden
Persoonlijke service

Wij staan 365 dagen per jaar voor u klaar
BP Kok Bemmel
Tel. 0481-461115
De Houtakker 2b
Fax. 0481-464357
6681 CW Bemmel
Mail: info@bpkok.nl
www.tankenwassenshoppen.com
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De Jeugd-Prins:
Als ik terug kijk naar het afgelopen jaar, dan kan ik niet anders zeggen dan
dat ik het bijzonder leuk vond om Jeugdprins van Haalderen te zijn. Er is veel
gebeurd het afgelopen jaar.
Daar wil ik even bij stil staan.
Tijdens het carnaval 2005 waren er op school vele klassen die optraden.
Hofdame Eliza en ik mochten de prijsuitreiking doen. De sleuteloverdracht
in Bemmel was leuk omdat ik toen andere prinsen ontmoette en veel
onderscheidingen kreeg. Met de carnavalsoptocht was het mooi weer en de
wagens waren weer mooi versierd. Met de carnavalsmiddag waren er veel
leuke optredens en ik heb toen nog heel veel leuke dingen gedaan samen met
de Hofdames, Raad van Elf en de President.
Bij de Pronkzitting 2005 hebben President Twan en de Hofdames Eliza en
Vienna afscheid genomen. Ook een paar raadsleden traden af. De nieuwe
President werd Jacco, de nieuwe Hofdames werden Tanja en Gijsje. De rest
van de middag was heel erg leuk. De dansgarde had een mooie gardedans, de
mini’s traden op in pyama met knuffelbeer. Ook de Raad van Elf had dit jaar
voor het eerst een optreden met een lied en deed dat samen met Marion en
mij.
Ik kijk al erg uit naar het carnavalsfeest in februari 2006. Hopelijk gaan we
het carnavalsfeest van vorig jaar evenaren en veel lol maken. Als het aan mij
ligt in ieder geval wel.

Jeugdprins
Yoeri de Trommelaar
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Carnaval voor de jeugd in jubileumjaar 2005
De carnavalsdagen van 2005 waren hele mooie en gezellige dagen. Gelukkig maar want je wilt graag dat een
jubileumjaar een bijzonder jaar is.
In het vorige Pottekiekertje was al voorspeld dat het goed zou worden.
Nu kunnen we schrijven dat die voorspelling is uitgekomen!
Op zondag 16 januari, de jubileumdag, werd het een echte feestdag. Het was flink druk en de mensen bleven
gezellig hangen. Ook de jeugd heeft zich goed vermaakt en was heel blij met de mooie jubileumonderscheiding.
Na die jubileumdag is de jeugd nog twee keer aangetreden: een bezoekje aan Angeren en aan Doornenburg. En
toen braken onze eigen carnavalsdagen al weer aan.
De bekende start: carnaval vieren op school, gevolgd door de sleuteluitreiking in Bemmel. Prins Yoeri mocht dat
voor de eerste keer doen.
Zaterdags de eigenlijke start van de Dolle Dagen met een viering in de kerk. Dan is de jeugd voltallig in ornaat
aanwezig en ze moeten zich netjes gedragen.
Natuurlijk is dat dan ook het geval.
En zondag de optocht. De Jeugdcommissie zou graag willen dat er meer kinderen aan de optocht mee zouden
doen. Dat is een mooi gezicht en naderhand is het bij de Kolk heel gezellig.
Op zondagavond was er de altijd gezellige en druk bezochte jeugddisco waar je gratis binnen mag. Er wordt
voortaan wel strenger gelet op de regel dat er alleen alcohol geschonken wordt aan jongeren boven de 16 !!
Het eind van de carnavalsdagen voor de jeugd is de supergezellige en lekker drukke jeugdmiddag,
dinsdagmiddag.
En jubileumjaar of niet, het carnaval voor de jeugd in Haalderen is gewoon een fantastisch feest. Je mist heel wat
als je er niet aan mee doet.
Als afsluiting van het seizoen is de jeugd een dagje uit geweest naar Kalkar. Op deze manier wilden we de jeugd
laten merken dat we hun inzet als Raadslid of Prins, President of Hofdame enorm waarderen.
Het nieuwe carnavalsseizoen ; 2005-2006
In november start het nieuwe seizoen. Voor de groten met het spannende Prinsenbal op 12 november. Hier was
ook Prins Yoeri en President Twan aanwezig. Zij konden zien hoe Prins Pim en Prinses Ivon als nieuw
prinsenpaar te voorschijn kwamen.
Op zondag 13-11, helaas weer tegelijk met de intocht van Sinterklaas in de Tichel, was de Jeugdpronkzitting.
President Twan nam afscheid en ook de hofdames Vienna en Eliza en nogal wat raadsleden.
Dus verversing van de ploeg was een belangrijk programma-onderdeel.
De nieuwe Hofdames zijn Gijsje Hendriks en Tanya van Beusichem. Jacco Tap is de nieuwe President. Verder
zijn er nieuwe Raadsleden benoemd zodat de club weer compleet is. Elders in dit blad vind je de namen van alle
jeugdleden.
Twan Demon blijft nog even bij de Raad tot februari .
De jongens hebben tijdens de Pronkzitting laten horen dat ze kunnen zingen ook !
Het was een liedje gemaakt door Marion.
Zoals we konden zien hebben ze er allemaal zin in en zullen ze er eind februari flink tegenaan gaan.
Tijdens de Pronkzitting waren er veel optredens van kinderen. En natuurlijk de vaste onderdelen zoals het
optreden van de Dansgarde de Kluutjes, klein en groot. Een optreden van de grote Raad van Elf en van de
dansgroep Revanche.
Ook Sinterklaas bracht nog een bliksembezoek.
Het was een gezellige middag en een goede start van dit seizoen.

Tot de komende carnavalsdagen!
De jeugdcommissie
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Heel veel nieuwe collectie afgeprijsd!
Koopmanweg 1
Oosterhout (Nijmegen)
Tel. (06) 27 09 00 14
Kijk op de site www.karteris.nl
Of … bezoek onze zaak !

Donderdag en Zaterdag geopend van 09:00 tot 17:00 uur

37

Prins Yoeri de Trommelaar
Hofdames Tanja Schluter en Gijsje Hendriks
President Jacco Tap

De Raad van Elf :

Bjorn van Moerkerk,
Robin de Winkel,
Runar van Roden,
Joris Hendriksen,
Jeroen Hendriksen,
Nick Timmermans,
Martijn Timmermans,
Steven Paul,
Bill Stappershoef,
Suroesh (Yazajeri) Alofs
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LACHEN?
KOM NAAR DE
CARNAVALSOPTOCHT!
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Jeugd - Hofdames: Zij stellen zich voor …
Hallo, mijn naam is Tanja

Schluter,

Ik ben 9 jaar en zit in groep 6 van “’t Pänneke”
Ik heb een broertje Jordy en een zusje Julia
Ik zit op jazzballet en op de gidsen.
Ik heb 4 jaar bij de dansgarde gezeten en nu ben ik hofdame wat ik heel erg leuk
vind.
Ik hoop dat ik nog lang hofdame mag blijven.
Mijn verdere hobby’s zijn dansen, zingen, computeren, zwemmen en nog veel meer
Verder hoop ik dat we allemaal een leuke tijd hebben tijdens het carnaval.

Hallo, mijn naam is Gijsje Hendriks en ik ben een van de nieuwe hofdames.
Ik ben 8 jaar oud en zit in groep 4 van de basisschool “’t Pänneke”.
Mijn hobby’s zijn paardrijden, tekenen, knutselen en buiten spelen met onze honden.
Toen ik gevraagd werd voor hofdame vond ik het direct leuk vooral omdat je dan hele
mooie kleren aan mag. Maar ik was een beetje zenuwachtig toen ik voor het eerst
werd voorgesteld tijdens de jeugdmiddag.
Maar de middag was ontzettend leuk en gezellig. Ik hoop dat er nog meer van die
middagen komen.
Ik verheug me er al op.
Tot gauw!
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Steenstraat 20, Arnhem Tel. 026 – 442 32 26

Fax. 026 – 443 05 02

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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OPTOCHT 2005
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Buse
Rijntechniek 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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Aannemer Grondverzet

J. van Wijk VOF
Milieustraat Ressen
Verhuur van Atlaskranen en kippers / shovel
Levering van zand, grind,
grond en puin
Stationsweg 26a, Ressen
Tel. 024-3482723
Mobiel 06-54907548

AL 75 JAAR IJZERSTERK!

De Houtakker 29,
6681 CW Bemmel

 (0481) – 46 16 93
fax. (0481) – 46 30 76
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Programma Jeugd
Vrijdag 24 februari 2006
Sleuteloverdracht Jeugd in Angeren

Zondag 26 februari 2006
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 28 februari 2006
Feestmiddag
De meest gezellige kindermiddag in de Betuwe.
Met Prins Yoeri de Trommelaar, President Jacco, de Hofdames Tanja
en Gijsje 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.
Zaal open : 13.00 uur
Aanvang:
13.30 uur
Einde:
ca. 17.00 uur
Entree:
€ 3,00 (kinderen tot 16 jaar krijgen hiervoor een consumptiemunt)
DE LIDMAATSCHAPSKAART GEEFT GEEN VRIJ ENTREE!!!
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Boven: van links naar rechts
Henri Reijmers
Willie Leijser
Hans Demon
Hans Hubers
Anja Verhoeven
Vincent van Leeuwen
Geert Maassen

Secretariaat
Bestuurslid
Bestuurslid
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid / President
Voorzitter
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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
49

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 Matijssen.
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 – ISO 9001 (2000) – 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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Nieuw! Nieuw! Nieuw!
POPGROEP

H3
In aktie ….

Met prins
Walter.
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- Voor levering, onderhoud
en reparatie van garage- en
industriedeuren
- Voor particulieren en bedrijven
- De specialist voor de Betuwe
- Nieuw en gebruikt tegen
scherpe prijs
- 24-uurs service

Roland Mahler v.o.f.
Nijverheidsweg 16, 6691 EZ GENDT

 (0481) 42 44 89

 (06)

Fax. (0481) 42 27 99

22 45 06 38
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Beste Kleibakkers
Na 22 jaar trouwe dienst bij de Kleibakkers heb ik besloten om een stapje
terug te doen. Dat betekent: geen bestuursfunctie en geen president meer.
Achter de schermen blijf ik uiteraard nog wel actief, want ik heb nog diverse andere
functies. Dus zonder werk zit ik nog niet.
Tijdens die 22 jaar heb ik diverse functies bekleed o.a. eerst lid van de Raad van elf,
later medeoprichter van het dweilorkest, vervolgens president voor één avond.
Die laatste functie heb ik uiteindelijk 17 jaar uitgeoefend.
Gedurende de vele jaren zijn er vele dingen gebeurd.
Leuke en ook minder leuke dingen.
Zo heb ik afscheid moeten nemen van Jan Linsen, Jan Puntman en Hans Brinkman.
Ook deze mensen waren medeoprichters van de Kleibakkers.
Met veel plezier heb ik de werkzaamheden voor onze carnavalsvereniging gedaan.
Hierbij wens ik het bestuur van C.V. De Kleibakkers alle goeds toe.
En … Ik dank iedereen die mij altijd gesteund heeft !

Perrie Veens
de afgetreden President
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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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Jeugd President: Hij stelt zich voor …
Hallo, Ik ben Jacco Tap
Mij werd gevraagd of ik president wilde worden bij de “Kleibakkertjes”.
Ik heb deze taak met beide handen aangepakt en overgenomen van
Twan Demon.
Ik heb een leuke tijd gehad met hem als president. Daarom hoop ik dat ik
deze taak net zo goed zal vervullen als hij heeft gedaan.
De komende jaren zal ik met heel veel plezier naar het carnaval gaan als
Jacco de president.
Tot ziens op de dolle dagen van het jeugdcarnaval in Haalderen.

Alaaf Alaaf Alaaf

56

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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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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Raad van Elf
(Boven: van links naar rechts)
Willie Leijser
Vincent van Leeuwen
Bert Jansen
Chris Gerdsen
Walter Fölker
Geert Roelofs
Geert van Aalten
Harry van Swaay
Marcus Laracker
(Onder: van links naar rechts)
Jan Brugman
Pascal Nieuwenhuis
Jan Abbink
Gerie Verhoeven
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Beste Kleibakkers,
Twee jaar zijn we Prinsenpaar van het Baggergat geweest. Wat gaat de tijd snel.
We weten nog dat Willie met de carnaval in 2003 vroeg of prinsenpaar zijn niks voor ons
was. Het leek ons wel wat en voor dat we het in de gaten hadden, waren we bezig met de
voorbereidingen om prinsenpaar te worden.
De avond waarop wij geïnstalleerd werden als prinsenpaar was spannend, je staat er
onwennig en weet niet wat er van je verwacht wordt. Gelukkig staat iedereen klaar om je
goede raad te geven.
Nu zijn we twee jaar verder en zit het er al weer op.
In die twee jaar hebben we ook een aantal hoogtepunten meegemaakt met de vereniging.
In het eerste jaar hebben we de sleuteloverdracht in ons Baggergat gevierd. Wat een
mooie middag was dat.
Het tweede jaar het 22-jarig bestaan van onze carnavalsvereniging. Die dag was super;
vooral om aanwezig te mogen zijn als prinsenpaar.
De carnavalsdagen in februari, waren geweldig en de laatste avond zullen wij beiden niet
gauw vergeten. Die avond hebben we voor de volle 100% genoten, vooral omdat we ons
realiseerden dat het onze laatste avond was als prinsenpaar. Tja en de afsluiting van die
avond zal menigeen zich misschien nog wel heugen, omdat ik mijn prinses toen ten
huwelijk heb gevraagd. Voor degene die het nog niet weten: 3 maart gaan we trouwen.
De afgelopen twee jaar als prinsenpaar waren geweldig, we hebben enorm genoten en dit
hadden we beiden voor geen goud willen missen. Het is een unieke en leerzame tijd
geweest die wij ons nog lang zullen herinneren.
Wij hopen dat Prins Pim en Prinses Ivon met net zo veel vreugde en enthousiasme hier in
Haalderen carnaval zullen vieren.

Beste Kleibakkers

BEDANKT

voor twee fantastische jaren!!!!!!

Walter en Maaike
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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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DE TAART
Er was eens een prins uit Gendt die op het idee kwam om alle prinsen van Lingewaard bij
elkaar te roepen om in zijn bakkerij een taart te bakken. En zo geschiede. Ze mochten op
zaterdag 8 januari samen met hun prinses en 2 hulpen (in ons geval waren dat Willie en
Vincent) die taart gaan bakken voor iemand die veel voor hen (of een vereniging o.i.d.)
betekent.
Wij, de carnavalsvereniging, waren gezellig bij elkaar op de nieuwjaarsreceptie bij de Tichel.
Prins Walter en prinses Maaike, Willie en Vincent kwamen wat later met een mooie taart. De
taart was als een steek gebakken en ze mochten de taart uitreiken. En mij kwam de eer toe.
Nou daar word je wel stil van (geen gewoonte van mij ). We hebben de taart meteen aan alle
mensen die er waren uitgedeeld. Er was genoeg voor iedereen, zo groot was de taart.
Het was al gezellig maar zo werd het nog gezelliger.
En dan komt de vraag van anderen aan wie ik een taart zou geven. Nou laat ik het dan binnen
onze vereniging houden. Hopelijk vergeet ik niemand.
De dansgardecommissie: dit is mijn commissie als ik zie wat zij doen . Wekelijks trainen,
kleding maken enz.
De programmacommissie: ook daar zit ik in. Wij komen niet vaak bij elkaar, maar dankzij
hen een goed programma. Net als de gardecommissie ook nog eens keigezellig.
De prinsenkeuzecommissie: knap wat die doen, wederom na Walter en Maaike een hartstikke
leuk prinsenpaar: Pim en Ivon .Het is altijd moeilijk om van een prinsenpaar afscheid te
nemen, maar gelukkig blijven Walter en Maaike bij ons.
De optochtcommissie: het regelen van de optocht. Ook niet makkelijk.
De versiercommissie: nooit opgevallen hoe mooi het bij de Kolk altijd versierd is?
De jeugdcommissie: die zorgt er toch maar voor dat de jeugd een stukje van de carnaval mee
kan proeven.
De Raad van 11: zij doen meer dan met de carnaval een biertje drinken. Zoals contributie
ophalen, podium opbouwen en onderhouden, de wagens in elkaar zetten enz.
En natuurlijk het bestuur niet te vergeten. Wat wij doen hoeft geen nadere uitleg. Maar buiten
dat om is het ook een goede en gezellige ploeg.
En er zijn ook mensen die geen onderdeel uitmaken van onze club en die toch heel veel doen
zoals dit Pottekiekertje maken, een plek bieden waar de wagens gestald kunnen worden,
optreden tijdens de carnaval zoals o.a. Revanche. En alle andere mensen die ook heel veel
doen en die ik vergeten ben .
ZONDER HEN ALLEMAAL, GEEN CARNAVAL !!!!!!!!!!!!!
Nou het is een heel verhaal geworden. Mocht U nu zin hebben om bij ons te komen, ga
gerust je gang; we kunnen altijd mensen gebruiken. Het is altijd fijn als er nieuwe mensen
bijkomen.

Anja Verhoeven
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Dorpsstraat 31C, 6681 BL Bemmel
Hoofdstraat 27A, 6671 CB Zetten
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 (0481) – 46 51 60
 (0488) – 42 03 32

Uitgebreid assortiment!
Gratis halen en brengen van reparaties
Tevens verhuur MTB's / etc
Schaatsen slijpen en verkoop voor
kinderen en volwassenen
Huismanstraat 29
6851 GS Huissen
tel. (026) – 325 90 75

 Batavus
 Gazelle
 Sparta
 Spartamet
 Merida
Electrische Fietsen
 Puky
 Altra
Fitness apparaten

www.ouwerlingfietsen.nl
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Wagens
3 e prijs
2 e prijs
1 e prijs

Slapende honden
Casino
Paters

Groepen
3 e prijs
Gedeelde
1 e prijs

De griezels van Bemmel
Zinloos geweld,
22 jaar Carnaval

Enkelingen
2 e prijs
1 e prijs

Verplicht afkicken
Hond in de pot vinden

Paren
3 e prijs

Wij zijn er bij!
(hier was onze nieuwe prins Pim bij)

2 e prijs
1 e prijs

Ploppers
2 Lakeien

MOOISTE STRAAT:

DE HALDEN

MOOISTE HUIS :

PASTOOR VAN DE WEYSTRAAT 7
( fam. Sweers )
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Wagens
3 e prijs
2 e prijs
1 e prijs

Prinsenwagen piassen
Muck Bob
Disney Saloon

Paren
1 e prijs

Prins en Prinses

Enkelingen
8e
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

Prettig gestoord
Piraat
Zwarte Piet
Batman
Pipo
Piraat
Po
Cheerleader
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Programma 2006
ZATERDAG 25 FEBRUARI
Zaterdag 25 februari worden de dolle dagen gestart met de sleuteloverdracht. Deze keer in
Angeren. Volgens traditie starten wij vervolgens de carnavalsdagen in de kerk. Onder
begeleiding van muzikale klanken is er een viering. Die begint om 18.30 uur.
En daarna is er het

CARNAVALSBAL
Met:

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
: niet leden € 8.50
Leden op vertoon van lidmaatschapskaart, vrij entree

ZONDAG 26 FEBRUARI

OPTOCHT
12.00 uur

: Aanmelden en nummers afhalen bij de Kolk

13.00 uur
OPSTELLEN

: Start optocht, route staat in het Pottekiekertje
: WAGENS Kolkweg bij Familie Matijsen en Kamps, met de voorkant
richting v d Mondeweg.
LOOPGROEPEN parkeerplaats tegenover de Kolk .
Einde optocht bij zaal de Kolk. Daarna prijsuitreiking en een gezellige
middag met discotheek.
Nummers moeten bij de Kolk ingeleverd worden.
Hier word ook het startgeld voor de 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 wie het mooist versierde huis?
Ook hier worden prijzen voor uitgereikt.
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MAANDAG 27 FEBRUARI

Frühshoppen
Vandaag gaan Prins Pim van de overkant, Prinses Ivon, President Vincent en een delegatie
van het bestuur al vroeg op pad. Wie is de jongste en wie de oudste inwoner?
Daar gaan zij naar toe. Daarna frühshoppen.
12.30 uur
13.45 uur
15.00 uur
16.15 uur

: Start Frühshoppen in de HAVO-kantine.
: Frühshoppen bij cafe Haalderen.
: Frühshoppen bij de Tichel.
: Zijn wij bij de Kolk met discotheek

DINSDAG 28 FEBRUARI
De laatste avond alweer, wat gaan die dagen snel voorbij!
Natuurlijk treedt de garde weer op, we kunnen ons nog uitleven met hossen, drinken en
plezier maken.
ZAAL OPEN
AANVANG
ENTREE

:
:
:

:

19.30 uur
20.11 uur
Niet-leden € 8,50.
Leden op vertoon van lidmaatschapskaart vrij entree
Discotheek.
24.00 uur gaan de steken af en met treurmuziek nemen we afscheid
van een hopelijk onvergetelijke carnaval 2006.
Of deze avond nog verrassingen brengt, wie weet????????

Het programma is onder voorbehoud.
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Carnavalsvereniging DE KLEIBAKKERS uit Haalderen, BLIJ MET MENSEN
DIE EEN KEUKEN KOPEN BIJ KEUKEN 3000 JOS KOSTER !!

Carnavalsvereniging DE KLEIBAKKERS uit Haalderen geeft elk jaar een carnavalskrant uit
en net als bij alle carnavalskranten, worden bedrijven benaderd voor een advertentie om
daarmee extra inkomsten te krijgen.
Keukenzaak KEUKEN 3000 JOS KöSTER, in Oosterhout (gemeente Nijmegen) doet hier
ook al enkele jaren aan mee.
Voor dit jaar heeft deze keukenzaak een extra mogelijkheid aangeboden om de kas van de
Kleibakkers te spekken.
De keukenshowroom wordt vanaf februari helemaal in een nieuw jasje gestoken en de huidige
showroomkeukens worden de komende weken tegen zeer lage prijzen aangeboden.
Maar kopers van een showroomkeuken die de naam opgeven van de carnavalsvereniging De
Kleibakkers, zorgen ervoor dat KEUKEN 3000 Jos Köster ook het bedrag van € 150,00 per
verkochte showroomkeuken overmaakt naar de kas van De Kleibakkers.
Jos Köster Keukens zit inmiddels al 16 jaar in Oosterhout en mensen kunnen daar terecht voor
lager geprijsde keukens, maar ook voor de luxe keukens in de hogere prijsklassen.
Dat de ontwerpen van deze zaak breed gewaardeerd worden, blijkt ook uit de vele leveringen
aan ENDEMOL; de producenten van o.a. GOEDE TIJDEN-SLECHTE TIJDEN,
ROZENGEUR & WODKA LIME, ONDERWEG NAAR MORGEN, zijn keer op keer
enthousiast over de ontwerpen van de adviseurs van Jos Köster en laten deze door dit bedrijf
dan ook leveren en op de TV set monteren.
Door de showroom-uitverkoop is er voor potentiële keukenkopers in Haalderen,
Bemmel en omgeving, een unieke kans een prachtige kwaliteitskeuken voor een zeer lage
prijs aan te kunnen schaffen. Elke keuken wordt geleverd met de normale garanties; indien de
klant andere apparatuur wenst is dit mogelijk. En indien de maten van de keuken iets afwijken
van de showroomopstelling, kan dit vaak toch nog passend gemaakt worden. Diverse
showroomkeukens staan afgebeeld op de website www.kosterkeukens.nl.

Het adres is: KEUKEN 3000 Jos Köster, Stationsstraat 29A, 6679 AB Oosterhout Nijmegen.
Telefoon: 024-3813813
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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 70% eerste
keer geslaagd!

DOLF FLINTROP
Munnikhofsestraat 5
Gendt
 (0481) – 42 19 34
Elke maandagavond om 19:00 uur theorieles.
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Verzorging van uw
Administratie.
Aangifte inkomstenbelasting.
Aangifte vennootschapsbelasting.
Advisering in Financieringen en het
opzetten van ondernemingen.
{Rechtsvormen}

77

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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Vermoeide voeten?
Zere tenen?
Pijnlijke likdoorn?

(frühshoppen)
(hossen)
(dansen)

Laat jezelf eens lekker verwennen na 4 dagen feesten!



Voetmassage
Cosmetische voetverzorging

Ook voor:
o
o
o
o
o
o

Pedicure
Gel nagel (cosmetische voorziening voor ‟n schimmelnagel)
Nagelbeugel (ingegroeide nagel)
Harsen
Manicure
Verwijderen wrat(ten), likdoorn

Pak de telefoon en maak een afspraak met:

Voetverzorgingspraktijk De Voet
Silvia Huting
Hofsteestraat 21
6685 AW Haalderen (0481) 46 47 41

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

Milieustraat
Doornenburg

ZAND – GRIND – SIER SPLITTEN– ZWARTE GROND

GRAAFWERK – SLOOPWERK EN GRONDVERZET
80

Timmerfabriek en Interieurbouw

“De Kroon” B.V.

Willem Alexanderstraat 16
6691 EE Gendt
 (0481) – 42 12 18
81

Dorpshuis
De Tichel
Haalderen
Beheer en medewerkers
wensen u fijne caravalsdagen toe

 (0481) – 46 44 09
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Peelen Gulf
Langstraat 225 A
6691 ED Gendt
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(van links naar rechts)








Anita van Aalten
Anita Reijmers
Marjon Hubers
Hans Demon
Herman Wigman
Geert Maassen
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KLAASSEN
IJZERHANDEL
Voltweg 7, 6662 PT Elst (Gld.)

 (0481) 37 12 39
Vakwerk van:





Hekwerk
Inrijpoorten
Tuinlantaarns
Ramen

1000 m2
Showroom
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Onze oudste Kleibakker!

Op maandag 22-2-2005 ging het bestuur van de Kleibakkers
met Prins Walter en Prinses Maaike op bezoek bij
mevrouw Braam-van Vorselen.
Zij is geboren op 9-3-1909 en was daarmee de oudste inwoonster
van Haalderen. Met een bloemetje en een beeldje van de
pottenbakkerij kwam de carnavalsvereniging binnen.
Er werd onder het genot van een kopje koffie gezellig gepraat.
Natuurlijk werd er veel gesproken over die goede oude tijd.
Na het uitreiken van de onderscheiding was er nog even tijd voor
een hapje.
Mevrouw Braam woont momenteel in het Margriet paviljoen te
Nijmegen waardoor zij dit jaar niet meer de oudste inwoner van
Haalderen zal zijn.

86

De gelegenheid voor feesten en partijen
(tot 60 personen)

Openingstijden:
Zondag t/m donderdag
Vrijdag en zaterdag

van 16:00 tot 24:00 uur
van 16:00 tot 02:00 uur

Van der Mondeweg 28, 6685 BP Haalderen,  (0481) 45 46 23

PIZZERIA – GRILLROOM – CAFETARIA

Haalderen
Van der Mondeweg 28 – Haalderen
Tel. (0481) – 46 18 09
PIZZAS
PASTAS
SCHOTELS
SHOARMA
BROODJES
SNACKS
WOENSDAG - PIZZADAG Alle pizza’s € 5,50
DONDERDAG - SHOARMADAG Elke shoarmaschotel kost dan slechts € 6,00
(geldt alleen voor de schotels 34 t/m 38)
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Commissielijst Seizoen 2005 / 2006
Dagelijks bestuur

Geert Maassen
Hans Hubers

Henri Reijmers

Bestuursleden

Willie Leijser
Hans Demon

Anja Verhoeven
Vincent van Leeuwen

Jeugdcommissie

Geert Maasen
Anita van Aalten
Hans Demon

Herman Wigman
Marion Hubers
Anita Reijmers

Programmacommissie

Josephien Veens
Anja Verhoeven
Gerie Verhoeven

Coby Maassen
Miranda Brugman

Publiciteit

Henri Reijmers

Optochtcommissie

Perrie Veens
Geert Maassen

Willie Leijser

Wagenbouw/borden

Geert Maassen

Raad van Elf

Zaal opbouw/podium

Raad van Elf

Zaal versieren

Coby Maassen
Josephien Veens
Renate Laracker

Boekje

Sylvia van Loon

Technische commissie

Hans Demon
Hans Hubers

Dansgarde

Helma Leijser
Miranda Brugman

Anja Verhoeven
Renate Laracker

Trainsters Dansgarde

Renate Laracker
Miranda Schluter

Jenny Leijser

Prinsenkeuze

Geert & Coby Maassen
Perrie & Josephien Veens

Vervoer Prinsenpaar

Geert Maassen
Hans Hubers

Foto’s

Hans & Marion Hubers

Raad van Elf

Willie Leijser

Advertenties

Perrie Veens
Hans Demon
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Helma Leijser
Miranda Brugman

Willie Leijser

Haalderen:
Zalen-centrum “De Kolk”
Het Ambacht
Dorpshuis de Tichel
CVB Bank
D & M Haarmode
Bakker wooninrichting
Terca Baksteen
Voetverzorgingspraktijk de Voet
Hendriksen / Klomp
EGA Dorien Vernooy
M. Schouten
Poetsbedrijf Spanbroek

Café Haalderen
Pizzeria – Grillroom – Cafetaria Haalderen
DERO
P&P
Gendt:
Leenders
Peelen – van As
Hans Hoogveld
Gulf
RM Deuren
Gebr. Scholten
Van Beek
De Gent
Spoeltmanbouw
Welkoop
Mondimar
Tankstation Milder (galgendaal)
Bemaco
De Kroon timmerfabriek
Auto Bert
Dolf Flintrop
Janssen Verhuur
Home Garden Shop
Wiecherink
Tankstation W.F. Milder (dorpsstraat)
Geertjan Rijcken
Hoveniersbedrijf Han Janssen
Winkelcentrum Julianahof
Lintsen verhuur

Bemmel:
Kortenray auto‟s – motoren
Peters Wonen
REWE
BP Kok
Kaasland
Bongers speelgoed
Coiffeur Danielle
Piet Derks
Wissing sport
VEJA
D.A.Z. Rolluiken
Slagerij Huisman
Arends optiek
Martin van Asten
Pauli
Elst:
Autoschade Elst BV
GWI
EMCE
Aquaco
Auto Stuart
Huissen:
Grillo Natuursteen BV
Van Dalen
Profile Ouwerling, fietsspecialist
Felix Loeters
Lentjes keukens
Kapsalon Hendriksen
Alustaal
Angeren:
Bloemisterij Maasen
Kees v ‟t Hullenaar
Bouwman Schoenen-sport
Oosterhout:
Jos Köster Keukens

Overig:

P. Karteris

IKAR Keukens (Herveld)
Jos Verploegen (Winssen)

J. van Wijk
Sierbestrating

Andelst:

Ressen:

Arnhem:

BOVU Caravancentrum
Veens

Fruitbedrijf de Woerdt

Wentink
Buse Rijntechniek BV

WIDO
Doornenburg:
VOS
Auto Rijnhoeve
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