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

2

3

Carnavalsvereniging “De Kleibakkers”.
Inhoud

Pagina

Programma’s
Programma Jeugdcarnaval
Programma Carnaval

46
72 en 74

De Optocht
Route
Uitslagen optocht 2006
Uitslagen optocht 2006 Jeugd

50
68
70

Reportages
De Kleibakker van 2006
Jongste kleibakker
Oudste kleibakker

62
32
86

Diversen
Van de Voorzitter
Van het Secretariaat
Proclamatie
Van de President
Proclamatie Jeugd-Prins
Van de Raad van Elf
Dansgarde -1Woord van de Prins en Prinses
Van de Jeugd-Prins
Van de Jeugdcommissie
Van de Jeugd-Hofdames
Foto’s van de optocht 2006
Dansgarde -2Even voorstellen …
Afscheid Jeugd-Prins Yoeri de Trommelaar
Dansgarde -3De TAART
Dansgarde -4Commissies
Met dank aan de adverteerders

6
10
12
16
20
22
24
26
34
36
40
42
52
54
56
58
64
80
88
91

4

EIEREN ?

Gebr. Scholten
Gendt
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Beste Kleibakkers,
Het is alweer het laatste seizoen voor ons prinsenpaar Prins Pim en Prinses Ivon.
Het zal weer een spetterend sluitstuk worden.
Onze pronkzitting zit er al weer op, het was weer goed bezet en zeer gezellig.
De optredens waren grandioos, o.a. van dansgarde de Kluutjes en alle andere
optredens uit ons eigen dorp.
Geweldig mensen dat dit in ons dorp allemaal kan. Bedankt!!
Met onze nieuwe president gaat het ook voortreffelijk, Vincent ga zo door.
Wij hebben geen afscheid van actieve leden uit onze vereniging hoeven te nemen;
een teken dat het best gezellig en goed vertoeven is bij de Kleibakkers.
Helaas hebben we wel onverwacht afscheid moeten nemen van oud-prins Jan
Peelen, die veel te vroeg van ons is heen gegaan. Wij wensen Annelies en de
kinderen veel sterkte.
Alle commissies zijn alweer in volle gang om het Carnaval in Haalderen weer tot
een geweldig feest te maken.
Iedereen die zich inzet, hoe dan ook, alvast bedankt.
Uiteraard kunnen wij ook niet zonder onze sponsors en adverteerders, want zonder
geld doe je niet veel.
Daarom iedereen bedankt voor de bijdrage.
Verder wens ik iedereen, groot en klein, veel plezier toe met de vier dolle dagen in
het Baggergat.
Tot ziens op 17-18-19-20 februari in Zalencentrum de Kolk.

Geert Maassen
Voorzitter
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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 secretaris:
Wederom heeft u, inmiddels voor de de vierentwintigste 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 ieder die een bijdrage heeft geleverd aan dit
blad te 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.
Allereerst willen wij stil staan bij het overlijden van onze oud-prins Jan Peelen.
Hij was samen met Prinses Annelies in de periode 1997-1999 prinsenpaar van ons
Baggergat; een paar, waar we nog met veel plezier naar terug kijken.
Als we verder terug kijken naar het afgelopen seizoen komen er een paar zaken naar
voren.
Denk aan het bezoek van “De Narrekap” uit Huissen aan ons op de pronkzitting op
11 november jl.
Verder de verschillende optredens tijdens onze pronkzitting van 11 november.
Optredens van de Raad van Elf, moeders prinsengarde, “Janus”, vrouwen Raad van Elf en
onze dansgarde.
Het bezoek van ons aan “De Riensplitsers”.
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.
Ook de kindermiddag is voor de kinderen altijd weer een happening met diverse
optredens en traktaties.
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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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
1 Jaar is er alweer voorbij,
Maar ik ga er ook dit jaar weer tegen aan met Ivon aan mijn
zij.
Carnaval vieren doe je met z’n allen,
Dus laat vanavond het nieuwe carnavals seizoen maar los
knallen.
Ook De kluutjes zullen er vanavond weer zijn,
Dat maakt deze avond extra fijn.
De jongste en oudste inwoner ontmoeten was Top,
En ook dit seizoen zetten wij daar de boel weer op zijn kop.
De Raad van 11 is nog steeds dat zooitje ongeregeld
achter mij,
Maar ieder jaar zijn ze er gelukkig weer bij.
Carnaval vieren doe je nooit alleen,
Dus drink gezellig wat met al die mensen om je heen.
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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 Neijenhuis

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

Een pilsje, een wijntje of wat fris,
Geert die zorgt dat het er weer is.
Bier en wijn is helaas niet aan mij besteed,
Maar een vieux-cola pak ik wel graag beet
Met deze dagen geen serieuze dingen vragen,
Maar lol hebben en niet klagen.
Regelen van de scheepvaart is mijn vak,
Maar met deze dagen ga ik uit mijn dak

Tot slot een gedicht.
Fijn carnaval gaan we vieren,
Dat gebeurt in het hele land.
Ook daar beneden de rivieren,
Springt men dan uit de band.
Met lange fazantenveren,
En met gekke pakken aan.
Laat men drank serveren,
Ik laat ze in die waan.
Maar carnaval houden,
Dat zeg ik trots en fier.
Dat mag je best onthouden,
Dat kunnen we het beste hier.

Fijne carnaval allemaal.
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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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Gezellig…..
Mijn eerste seizoen als President zit er op. Een jaar of twee terug moest ik wel even nadenken
op de vraag of ik die rol wilde vervullen. Ik had het al acht jaar prima naar mijn zin bij de
Raad van Elf en het leven als Raadlid is tijdens de carnavalsdagen goed vol te houden. Dat is
ook wel zo als President maar dan wel met om en om een biertje en een spa blauw. Een beetje
helder blijven is wel zo makkelijk en heeft ook z‟n voordelen!
Wat een Raadlid en de President gemeen hebben is dat je buiten de feesten om ook regelmatig
lekker actief bent. Toevallig was ik al bestuurslid en dat is hetzelfde gebleven. Hartstikke
gezellig die vergaderingen. Het begint na de zomer als de dagen korter worden en na de
carnavalsdagen zit je taak er weer bijna op.
Ik ben ook bij de Raad van Elf betrokken gebleven. De President wordt ook wel gezien als de
speakesman van de Raad en dat idee paste mij goed. Een van de leuke dingen van de Raad is
immers het wekelijks voorbereiden van het optreden voor de 11e van de 11e. Dolle pret en …
een biertje. Veel plezier hebben wij ook altijd bij het opbouwen van het podium en zo zijn er
meer leuke dingen.
Eigenlijk is mijn „carnavalsleven‟ dus niet eens zoveel anders geworden. Gezellig als altijd.
De komende carnavalsdagen kunnen wij met z‟n allen weer genieten van een dolle Prins Pim
en zijn nog dollere Prinses Ivon. Dolgezellig!

President
Vincent
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PROCLAMATIE JEUGDPRINS DARO DEN HALDENNAR

1. Als DARO den HALDENNAR ga ik het carnaval in
Ik heb ontzettend veel zin hierin!

2. Als Haldennar ben ik trots op mijn straat
Omdat daar gezelligheid voorop staat!

3. Maar niet om daar nu over te snoeven;
In het hele Baggergat is het goed toeven!

4. In ons dorp hoort feesten er helemaal bij;
Dus, jeugd van het Baggergat:
Vier carnaval met de Raad van 11, de hofdames en mij!

5. Je kunt ons vinden op school, in De Kolk of bij de optocht
(Stel dat iemand ons met carnaval zoeken mocht)

6. Zorg vóór het feesten dat je niet vergeet,
Dat je je voor carnaval speciaal verkleedt!

7. Doe daarna ook je feest-gezicht op,
Dan wordt het carnaval helemaal TOP!

8. SAMEN feesten staat bij ons bovenaan;
We willen dus niet iemand alleen in een hoekje zien staan!

9. Dik, dun, zwart of rijk:
Het hele jaar door, maar zeker met carnaval geldt:
Iedereen is gelijk!

10. Mijn motto voor carnaval is dan ook:
“gelijke kansen voor iedereen;
met carnaval niemand alleen!”

11. Dus, jeugd van het Baggergat: kom er met carnaval allemaal bij
Je krijgt niet voor niets een paar dagen vrij!!!!
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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 27 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, Gendt, Huissen, Oosterhout,
Herveld, Elst, Groesbeek, Nijmegen, Heteren en Malden.

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.
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* * * Jaarverslag Raad van Elf * * *
Beste carnavals vrienden en vriendinnen
Na deze mooie zomer is het nieuwe carnavalsseizoen weer aangebroken.
En zijn wij al weer druk bezig geweest met de voorbereiding van de pronkzitting.
Als jullie dit lezen is dat al weer verleden tijd.
En zijn wij al weer druk bezig met de carnavalsdagen.
Het afgelopen jaar was voor ons niet zoveel anders als andere jaren
Wel hebben wij helaas een man minder dan het vorige seizoen. Alleen hebben wij daar geen
afscheid van kunnen nemen.
Jan Abbink was voor de carnavalsvereniging verdwenen!
Hiermee wil ik ook een oproep doen
Heren die het wel zien zitten om bij de Raad van 11 te komen kunnen dit kenbaar maken
bij het bestuur en krijgen dan ook zeker een reactie.
Wij zijn nog wel met 11 raadsleden maar er kunnen altijd mensen bij die misschien nog geen
zitting kunnen nemen, maar al wel mee kunnen doen met onze optredens en andere
activiteiten. (wat ook zeer gezellig is)
Tot dan

Alaaaaaf
Namens de Raad van 11
W. Leijser
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Ik ben Lieke.
Ik zit onder de dansgarde.
Dit vind ik heel leuk; dansen,
muziek, carnaval en het optreden.

Ik ben Lissa en ik ben 9 jaar.
Ik vind de dansgarde heel leuk
en de dansjes zijn leuk.
De trainsters zijn ook heel aardig.

Ik ben Mandy en ik ben 12 jaar.
Ik zit bij de Prinsengarde en zit al 6
jaar onder de dansgarde.
Ik vind het nog steeds leuk.
We hebben ook een erg leuke groep.

Ik ben Marloes en zit al vanaf mijn 5e bij de
dansgarde.
De training op dinsdag is altijd heel gezellig.
Renate en Jenny hebben ons een hele leuke
dans geleerd.
Dit moeten jullie allemaal zien.

Ik ben Mirna en ben 12 jaar.
Ik zit al 6 jaar onder de dansgarde.
Ik vind het nog steeds leuk, maar jammer
dat het een grote groep is.

Hallo allemaal, ik ben Miranda, ben al het vierde seizoen bij de dansgardecommissie
en dat met veel plezier.
Wij maken de kleding en kopen de benodigdheden voor de dansgarde.
Ik vind het erg leuk en vooral als de meisjes gaan dansen, dan heb je plezier in het gene wat je hebt
gedaan.
Tijdens de voorbereiding en met de carnaval. Ik hoop nog menig jaartje te mogen helpen.
Prettige carnaval, groetjes Miranda.
24

Huis & Tuin
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Beste kleibakkers.
Wat gaat een jaar toch snel. In november werden wij onthuld als prinsenpaar en hebben toen
alle zenuwen overboord gegooid.
Op 11 februari gingen we naar de Gelderlander waar foto‟s van prinsen uit de hele regio
gemaakt werden. De Kleibakkers kwamen meerdere keren goed op de foto terecht in de krant.
Precident Vincent dansend met Prinses Ivon en de kuiten van Prins Pim en Prins Tino uit
Gendt.
„s Morgens kregen we al mail uit Gendt van HÉ DAT ZIJN ONZE KUUTEN HAHAHA.
Het contact met de prinsen uit deze regio is dan ook erg leuk.

Op 18 februari zijn we naar Bakkerij Milder in Gendt gegaan om een taart te gaan maken met
alle prinsen.
Ook daar was de tap aangesloten en een dweilorkest aanwezig voor de gezelligheid.
Het was dan ook groot feest met alle verenigingen bij elkaar.
Elke prins maakte een taart voor zijn eigen goede doel.
Ons goede doel waren Perry en Josephien Veens, voor al hun inzet vele jaren voor de
vereniging.
We zouden op zaterdag middag 25 februari beginnen met de sleuteloverdracht in Angeren,
maar helaas had de burgemeester besloten dat dat niet door kon gaan dit jaar.
Dit was een enorme domper voor ons, want het is nou eenmaal het begin van de carnaval.
Het is de sleutel om de deur naar het carnavalseizoen te openen,
dus is ons seizoen ‟s avonds in de kerk begonnen.
Uit de kerk zijn we met z‟n allen naar de zaal gegaan waar het goed los barste.
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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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Op zondag gingen we warm aangekleed de wagen op om in de optocht mee te gaan .
Er zaten geweldig mooie wagens bij en de kinderen en de loopgroepen waren ook leuk
verkleed. Na de optocht bij Geert in de garderobe even de warme kleding uit en weg was de
scepter. Pim had hem op de kapstok gelegd met het omkleden en hem vergeten te pakken.
En als je dan denkt dat het een eitje is hem weer terug te krijgen, dan heb je het mis.
Pim heeft eerst moeten beloven dat hij het goed zou maken voor hij hem weer terug kreeg.
‟s Avond gingen we mee met de verlichte optocht in Gendt en dat was echt super mooi om te
zien en om mee te maken.
Hierna gingen we nog even bij de jeugddisco langs.
Maandag morgen werden we opgehaald door Hans Hubers om naar de oudste en jongste
inwoner te gaan. In beide gevallen was het zo gezellig dat we eigenlijk geen zin hadden om
verder te gaan, maar dat moest.
We gingen früshoppen bij Havo, café De Klits, de Tichel en sloten af bij De Kolk.

De maandagavond was er niets en konden we even lekker op de bank bijtanken voor de
volgende dag.
‟s Middags was de jeugdmiddag waar het goed druk was en dus weer gezellig.
Er waren verschillende optredens en de leukst verklede kinderen konden een prijsje uitzoeken.
Deze middag was voor het eerst rookvrij en dat was goed te merken. Super.
‟s Avonds was alweer de afsluiting. Een gezellige dansavond.
Om 00.00 gingen alle steken af en schaatste het bestuur, de Raad en wij op het nummer
Kleine Vogel van de Sjonnies naar de zijzaal.
Nou ja, het zat er bijna op.
Pim was immers zijn scepter kwijt geraakt en hij had gezegd tegen de Raad:
HET KOMT GOED.
Daarom hadden we op 3 juni een scepterfeest georganiseerd in een tent bij ons achter in de
tuin. We hadden er een thema feest van gemaakt omdat het bestuur en de Raad nooit in de
gelegenheid is om te verkleden.
Het thema was ARTIESTEN
Pim ging als Prince (vonden wij toepasselijk) en ik ging als Sugar Lee Hooper.
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Verhuur bedrijf van tafels, stoelen
en overige party benodigdheden
Langstraat 38
Gendt

 (0481) – 42 43 80
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De meest uiteenlopende artiesten waren aanwezig en het was een super gezellige avond onder
het genot van een borrel en een hapje.

Inmiddels hebben wij de 2de pronkzitting erop zitten en hebben we weer 2 mega gezellige
dagen gehad, met verschillende leuke optredens.
Als gasten waren uitgenodigd De Narrenkap uit Huissen.
We hebben bij de jeugdmiddag afscheid genomen van Prins Yoeri de Trommelaar en hebben
Prins Daro den Haldennar welkom geheten.
Ook hebben we onze zoon Bill zien aftreden bij de jeugdraad, waarna Yoeri weer zijn plaats
innam.
Het is super om carnaval te vieren als prinsenpaar.
Een geweldige belevenis.
Nu is het weer wachten op februari waar we allemaal weer lekker gek kunnen doen en ons
lekker kunnen verkleden.
Wij hopen iedereen weer te ontmoeten in februari in ons Baggergat om samen met ons een
mega feestje te bouwen.
Tot dan allemaal en denk eraan.
NIET ZEUREN MAAR FEESTEN.

Prins Pim van de Overkant en Prinses Ivon
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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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Omdat ik dit jaar de jongste inwoner van Haalderen ben heeft de carnavalsvereniging aan mijn papa
en mama gevraagd om daar een stukje over te schrijven.
Laat ik eerst even vertellen wie ik ben:
Mijn naam is Jente Derksen en woon aan de Hofsteestraat in Haalderen, ik ben op 11 februari 2006
geboren en ben het broertje van Fenna mijn allerliefste zusje.
Nu jullie weten wie ik ben, mag mijn papa het verhaaltje afmaken.
Zaterdag 11 februari werd Jente geboren en met de wetenschap dat de carnaval op uitbarsten stond
denk je natuurlijk al snel: “Zou het zo kunnen zijn dat dit manneke de jongste inwoner van Haalderen
wordt”.
Uiteindelijk wordt er op woensdag voor de carnaval op de deur geklopt door een lid van de carnaval.
De vraag is of wij het leuk zouden vinden als de Prins en Prinses met wat notabelen van de
“Kleibakkers” langs zouden komen.
Als echte Nolerd ben ik natuurlijk bekend met dit fenomeen en het antwoord was dus direct duidelijk.
Dus op carnavalsmaandag stond de Prins met zijn gevolg voor de deur. Na de gebruikelijke
felicitaties, ontvangst van de onderscheiding, cadeaus en bewonderende blikken van Jente, was het
tijd voor koffie met gebak. Dan blijkt maar weer dat de wereld klein is. De Prins komt van de andere
kant van de Waal en blijkt een “bekende” te zijn binnen mijn eigen familie en natuurlijk was de
penningmeester er ook bij van de “Kleibakkers” en wie kent die niet in Haalderen? Zelfs de president
was een oude bekende. Zelfs aan opa en oma was gedacht. Dus een leuke ochtend voor een ieder.
Na een klein uurtje of iets meer vertrok het gezelschap weer richting het feestgedruis.
Al met al een leuke ervaring voor ons, voor Fenna en natuurlijk voor Jente.
Al zal hij het zich pas herinneren als hij later de foto’s ziet.
Kleibakkers bedankt voor de leuke attenties en jullie zullen die kleine zeker op de jeugdmiddag terug
zien met zijn onderscheiding.
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SLAGERSBEDRIJF

Th. Huisman
De Houtakker 13
6681 CW, Bemmel
 (0481) – 46 28 60
Speciaal voor uw diepvries
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De Jeugd-Prins:
Hallo beste mensen van het Baggergat
Hoi! Ik ben Prins Daro den Haldennar.
Ik ben de nieuwe jeugdprins van Haalderen.
Toen ik de afgelopen twee jaar Prins Yoeri zag dacht ik bij mijzelf “dat wil ik
ook”! En nu sta ik hier.
Toen ik gevraagd werd was ik heel verrast.
Ik moest even nadenken. Maar niet lang!
Het was af en toe wel moeilijk om het geheim te houden.
Toen ik op de pronkzitting in de doos zat was ik wel zenuwachtig. Maar toen ik
wist dat ik eruit mocht komen, knalde ik er ook uit! Daarna kreeg ik veel
medailles om en ik kreeg felicitaties.
Op mijn beurt heb ik weer onderscheidingen uitgereikt aan de hofdames (Gijsje
en Tanya), president Jacco en de Raad van Elf en aan prins Pim en prinses Ivon.
De optredens tijdens de pronkzitting waren erg leuk.
De dansgarde danste prachtig met hun nieuwe laarsjes aan.
Ik hoop op twee fijne jaren dat ik jeugdprins mag zijn. Ik ga er in ieder geval
mijn best voor doen!
Tot carnaval!

Prins Daro den Haldennar
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CARNAVAL : DISCO IN HAALDEREN
Een vast en succesvol programmaonderdeel tijdens de
carnavalsdagen is al jaren de disco voor de jeugd op de
zondagavond.
Mede door de strengere regels betreffende alcohol en roken
voor jongeren heeft de jeugdcommissie in overleg met Geert
Neijenhuis van zalencentrum de Kolk besloten om het eens anders aan te pakken.
De komende carnaval houden we op zondag 18 februari een carnavalsdisco voor
iedereen vanaf 16 jaar. Deze disco begint om 21.00 uur. De entree bedraagt €3,50
en op vertoon van je lidmaatschapskaart heb je gratis toegang.
Op maandag 19 februari is er een carnavalsdisco speciaal voor kinderen van 6 t/m
15 jaar, deze disco duurt van 19.00 uur tot 22.00 uur; de toegang is gratis en er
wordt een speciale consumptieprijs van € 1,- gerekend.
Alcoholgebruik en roken is op deze avond niet toegestaan.
We gaan er van uit dat ouders hun kinderen brengen en ophalen.
De muziek wordt beide avonden verzorgd door Mighty-Mike.
De jeugdcommissie waardeert het zeer dat de zaaleigenaar zijn medewerking aan
deze nieuwe opzet geeft en we hopen dat het een groot succes zal worden.

Jeugdcommissie C.V. De Kleibakkers
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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

Openingstijden tankstation:
Ma t/m vrij van 6:30 – 20:00 uur
Za van 8:00 – 18:00 uur
Zo van 9:00 – 18:00 uur
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Prins Daro den Haldennar
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,
Suroesh (Yazajeri) Alofs,
Yoeri Gerritsen,
Dylan Meurs
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Jeugd - Hofdames
Hallo mijn naam is Gijsje en ik ben één van de hofdames

In het begin vond ik het wel een beetje eng .
Maar nu ik voor de tweede keer hofdame ben valt het wel mee.
Ik vond het heel spannend omdat we niet wisten wie de nieuwe jeugd prins was.
Maar nu het Daro is vind ik het erg leuk.
De microfoon vind ik nog steeds eng maar dat is niet zo erg .
We hebben weer lekker gehost en gedanst.
Er is maar een regel en dat is “Niet zeuren maar feesten”.
De pronkzitting was SUPER-leuk.
Groetjes van Gijsje Hendriks
En tot februari

Hoi, mijn naam is Tanja Schluter en ik ben 10 jaar oud
Dit is mijn 2e seizoen als hofdame wat ik heel leuk vind.
Daarvoor heb ik 4 jaar bij de dansgarde gezeten, wat ik heel leuk vond
Mijn hobby‟s zijn tennissen, streatdance, gidsen, dansen, zingen, skeeleren
en met mijn vriendinnen msn-en.
Ik zit in groep 7 van „t Pänneke.
Verder heb ik een broertje en een zusje.
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OPTOCHT 2006
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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 16 februari 2007:

Sleuteloverdracht

Dit jaar zijn wij uitgenodigd bij C.V. de Piejassen in Bemmel
Aanvang: 16.00 uur

Zaterdag 17 februari 2007:

Heilige mis in de kerk

Aanvang: 18.15 uur

Zondag 18 februari 2007:
12.00 uur
13.00 uur

Optocht

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

Carnavalsdisco
Voor de jeugd vanaf 16 jaar, aanvang 21.00 uur, entree € 3,50
met lidmaatschapskaart gratis toegang
De avond duurt tot ca.???.

Maandag 19 februari 2007:

Disco

Voor kinderen van 6 t/m 15 jaar, van 19.00 tot 22.00 uur en deze avond is rook- en
alcoholvrij, gratis entree.

Dinsdag 20 februari 2007:

Daverende jeugd middag

Aanvang 13.30 (tot 17.00 uur), ook deze middag is rookvrij,
entree € 3,00 (kinderen krijgen een consumptiemunt),
lidmaatschapskaart niet geldig
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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

48

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 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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Ik ben Annick en ben 7 jaar.
Het is weer bijna carnaval.
Ook dit jaar heb ik er weer zin in.
Ik hoop dat we weer veel plezier gaan maken
en lekker kunnen dansen.
Ik ben Britta en ben 11 jaar.
Ik vind de dansgarde heel leuk.
Ik zit er ongeveer 4 jaar onder, vooral de showdans is leuk.

Ik ben Anne-Fleur en ben 6 jaar oud.
Ik vind de Garde kei leuk, vooral de leuke
pasjes hoe jullie ze ons leren.
Ook de mooie pakjes en de make-up is gaaf.
En dan het applaus.

Mijn naam is Eva en ik ben 7 jaar oud.
Ik vind het leuk om te dansen.
Op de carnavalswagen staan met de optocht
vind ik gaaf.

Ik ben Fleur en ik zit vanaf september
bij de dansgarde. Ik vind het erg leuk.
In februari mag ik ook meedoen
met de showdans.
Komen jullie dan allemaal kijken?
Tot dan.

Ik ben Anja en vind het leuk bij de dansgarde, om de
schakel te zijn tussen de garde en het bestuur.
Vanwege het enthousiasme van de trainsters, de
gardecommissie en de meisjes.
Hoe zij wekelijks met de garde bezig zijn, en natuurlijk
het resultaat te zien tijdens pronkzitting / carnaval .
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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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Carnaval voor de jeugd
Graag wil ik mij even voorstellen:

Sinds de carnavalsdagen in februari 2006 ben ik geїnstalleerd in het bestuur van de
Jeugdcommissie, mijn naam is Theo Hoogmoed en ik woon in de Pastoor van de
Weijstraat 43, mijn vrouw heet Anja en mijn dochter Sylvana die ook danst bij de
Prinsengarde waar ik heel erg trots op ben.
In het dagelijks leven ben ik postbode bij TNT-Post in Haalderen en werkzaam bij
de VON Bloemenveiling in Bemmel.
Ik zal me met veel plezier inzetten voor de Kleibakkers en de Jeugdcommissie in
Haalderen.

De Prinsencommissie o.l.v. Hans Demon en Theo Hoogmoed heeft in goed
onderling overleg besloten om met de ouders van Daro in gesprek te gaan om hun
zoon voor te stellen als de nieuwe jeugdprins.
Na enkele bezoekjes hebben beide partijen hun goedkeuring gegeven.
Tijdens de Jeugdpronkzitting op 12 november 2006 was de prinsenwissel een feit
wat heel erg geheim was gehouden door Hans en Theo, want niemand had enig idee
wie de nieuwe jeugdprins zou worden.
De gesloten kar werd binnengehaald en Daro kwam er uit en werd geїnstalleerd als
de nieuwe jeugdprins, Prins Daro den Haldennar
Dit was dus het afscheid van Prins Yoeri de Trommelaar na 2 carnavalsseizoenen
en Yoeri is in de Raad van Elf gekomen in plaats van de enige die aftrad namelijk
Bill Stappershoef
Dit jaar waren er geen nieuwe raadsleden nodig maar in november 2007 treden er
heel veel af, dus jongens (vanaf groep 6) als jullie er bij willen komen, hou het in de
gaten !
Het was een geweldige Jeugdpronkzitting.
Hofdames Tanja en Gijsje, President Jacco en de Raad van Elf hebben voor het
nieuwe seizoen alle zeilen bijgezet om een goed Jeugdprogramma op te zetten.
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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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Afscheid Jeugdprins
Twee jaar geleden werd ik door de Jeugdcommissie gevraagd of ik

Jeugdprins van Haalderen wilde worden. Ik hoefde daar niet lang over
na te denken en mijn antwoord was dan ook ja.
De afgelopen twee jaar zijn snel voorbij gegaan. Het waren twee
fantastische jaren. Het begon twee jaar geleden toen ik tijdens de

jeugdpronkzitting uit de trommel sprong. Deze was mooi gebouwd door

Hans Demon. Daarna volgde in januari het 22-jarig bestaan van de
Kleibakkers. In januari gingen we op bezoek bij de

carnavalsverenigingen van Angeren en Doornenburg. In februari
hadden we een leuk carnaval met als afsluiting de gezellige

jeugdmiddag. Vorig jaar met de pronkzitting kregen we een nieuwe

Prins en Prinses, Prins Pim en Prinses Ivon. Met de jeugdpronkzitting
namen we afscheid van President Twan en de hofdames Vienna en

Eliza. De nieuwe President werd Jacco, de hofdames Gijsje en Tanja.

Februari van dit jaar was mijn laatste carnaval als Jeugdprins. Op
school begon het met de verkiezing van de origineelste zwerver. De

sleuteloverdracht ging helaas niet door, maar uiteindelijk zijn we
naar de Jeugddisco in Gendt geweest. Op zaterdag was er een

carnavalsmis en op zondag was de optocht door Haalderen. De optocht
was erg mooi. Dinsdag werd het carnaval afgesloten met de

jeugdmiddag. De jeugdpronkzitting in november was net zoals de

voorgaande pronkzittingen weer erg leuk. Helaas moet ik nu afscheid
nemen als prins, maar ik blijf bij de Raad van Elf.

Ik wens de nieuwe prins Prins Daro den Haldennar veel succes.

Prins Yoeri de Trommelaar
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Daaag !
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Adri Milder
De Echte Bakker
Gendt
Dorpsstraat 17a, tel. 0481 – 42 16 46

Angeren
Jan Joostenstraat 23, tel. 026 – 325 95 52
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Mijn naam is Nienke.
Ik ga graag dansen bij de garde.
Ik hoop dit jaar niet ziek te zijn tijdens de carnaval.
We hebben mooie pakjes en laarzen aan.
Tijdens de show zijn we heel erg mooi.

Mijn naam is Jessie en ben nu bijna 1 jaar
bij de dansmariekes.
Ik vind het erg leuk.
Renate en Jenny zijn erg aardig.
De kleding is erg mooi en de laarsjes ook.
Ik vind de gardedans leuk om te doen en
ook de showdans.

Hoi ik ben Lesley.
Ik ben 11 jaar oud en vind de dansgarde heel
erg leuk.
Het leukste vind ik de showdans.

Mijn naam is Joyce.
Ik vind het leuk bij de dansgarde want ik hou
heel erg van dansen.
De kleren altijd mooi.
We hebben ook hele mooie nieuwe laarsjes

Ik ben Jenny en ben nu voor het 2e seizoen
bij de dansgarde als trainster.
Zelf heb ik ook 9 jaar bij de dansgarde gezeten.
Elke dinsdag trainen wij om met de pronkzitting
en de carnaval iets moois te kunnen
laten zien en dat lukt ons altijd!
Het is een gezellig groepje meiden daarom denk ik
dat ik het nog vele jaren met plezier ga doen.

Hallo ik ben Jacky en ben 7 jaar.
Ik zit bij de Prinsengarde en ik vind het
heel erg leuk om te dansen.
Ik verheug me al op de carnaval
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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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Raad van Elf
(Boven: van links naar rechts)
Vincent van Leeuwen
Gerie Verhoeven
Marcus Laracker
Bert Jansen
Geert van Aalten
Geert Roelofs
Willie Leijser
(Onder: van links naar rechts)
Pascal Nieuwenhuis
Chris Gerdsen
Jan Brugman
(Niet op de foto)
Walter Fölker
Harry van Swaay
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Softcare
Washtec
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Beste Kleibakkers,
Je gaat met een groot deel van de familie op zaterdagavond naar het carnaval.
In de zaal is het gezellig druk en al snel zit de stemming er bij ons goed in, een biertje hier een
biertje daar. Je loopt naar wat bekenden en praat wat over bv. het volleybal als je dan plots
wordt onderbroken door mijn zoon van, Pa zou je nu niet even luisteren naar wat Geert
Maassen aan het vertellen is.
Op dat moment hoor ik mijn naam vallen en word ik met de dansgarde naar voren gebracht,
ook mijn vrouw Leny wordt opgehaald.
Toen Leny naast mij stond vroeg ik aan haar “Wat is er loos”; “Jij bent de Kleibakker van het
jaar geworden” was haar antwoord. Ik zei “He?”
Geert ging weer verder. Op dat moment besefte ik pas wat mij over kwam.
De hele familie wist het, behalve ik.
Natuurlijk word je niet voor niets Kleibakker van het jaar; vanaf mijn 16e jaar zit ik in het
vrijwilligers- en verenigingsleven .
Dit kan niet zonder de steun van je gezin; met name mijn vrouw Leny, die mij op de
achtergrond helpt. Ze zit toch uiteindelijk vele uren alleen.
Ook zij heeft veel in het jeugdwerk gedaan: gidsen, kinderdorp en ook Annet en Robbert zijn
actief in het vrijwilligers- en verenigingsleven.
Dat ik in het jaar dat ik als voorzitter bij het KIVAC een stapje terug deed en de
voorzittershamer overdroeg aan René Abbink , Kleibakker werd vind ik een hele eer.
De Kleibakker heeft in ons huis een mooie plaats aan de muur gekregen en is een teken
van erkenning. Heel erg bedankt.
Ik wens de Kleibakkers en alle dorpsgenoten een bijzonder leuke en gezellige
CARNAVAL 2007.

Groetjes
Ben Weideveld

63

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
BESTE CARNAVALLISTEN VAN HAALDEREN

In Februari 2006 kregen wij een telefoontje van Geert Maassen met de vraag of wij
zaterdagmiddag om half vier thuis konden zijn.
Ik vroeg nog “Hoe zo dan?”, maar Geert Maassen zei dat het is een verrassing was.
Dus of ik maar niets wilde vragen.
Hij zei verder “Zorg er maar voor dat je een lekker pilsje in huis heb.”
Uiteraard had ik niets door, maar zelfs onze kinderen waren gebeld om aanwezig te
zijn.
Voor mij waren het grote vraagtekens.
Perrie mocht niks weten, dus vertelde ik hem dat hij op zaterdagmiddag om half vier
thuis moest zijn.
Verder moest hij mij niets vragen, want ik wist ook van niets.
Wat schetst mijn verbazing: Op zaterdagmiddag komt de hele Raad van Elf, het
bestuur en prins Pim en prinses Ivon eraan. Pim en Ivon voorop met een grote taart.
Deze hadden wij, volgens hun, verdiend voor alle goede zorgen voor het
prinsenpaar.
Wij waren echt helemaal verrast.
Samen met Geert en Cobie Maassen hebben wij dit met liefde en plezier gedaan.
De taart was gebakken bij bakkerij Milder in Gendt door alle prinsen van de
gemeente Lingewaard.
Het werd een heel gezellig feestje met koffie en gebak en natuurlijk met een pilsje en
een lekker wijntje.
Pim en Ivon, wij voelen ons vereerd dat jullie aan ons gedacht hebben.

Perrie en Josephien.
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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

Domino d-day
A.N.W.B concurrent Mobil
Kannibalen met carnaval

Groepen
3 e prijs
2 e prijs
1 e prijs

Zusteract
Clowns
Dominoday

Paren
3 e prijs
2 e prijs
1 e prijs

Oud kampioen gewichtheffen
Grootste rat van Haalderen
Diepvrieskippen

MOOISTE STRAAT:

de Haldennarrenlaan
(daar woont onze nieuwe jeugdprins Daro den Haldennar)

MOOISTE HUIS :

van der Mondeweg 53
( fam. Veens )
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ADVERTEREN?
Meld je aan!

KOM NAAR ONS KIJKEN
IN DE OPTOCHT !
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Wagens
3 e prijs
2 e prijs
1 e prijs

Troetelbeertjes
Man steekt………door brievenbus
K.Z.N.

Paren
3 e prijs
2 e prijs
1 e prijs

Punk
Paar tovenaars
Kapitein en matroos

Enkelingen
3 e prijs
2 e prijs
1 e prijs

Stoer
Indiaan
Prinses
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Maak je eigen masker
voor de carnaval !
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Programma 2007
ZATERDAG 17 FEBRUARI
Zaterdag 17 februari worden de dolle dagen gestart met de sleuteloverdracht. Deze keer in
Angeren. Volgens traditie starten wij onze carnavalsdagen in de kerk. Onder begeleiding van
muzikale klanken is er een eucharistieviering die begint om 18.15 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 € 10,Leden op vertoon van lidmaatschapskaart, vrij entree

ZONDAG 18 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 19 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
16.00 uur

: Start Frühshoppen in de HAVO-kantine.
: Frühshoppen bij café De KlitS.
: Frühshoppen bij de Tichel.
: Zijn wij bij de Kolk met discotheek

DINSDAG 20 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 € 10,-.
Leden op vertoon van lidmaatschapskaart vrij entree
Live muziek.
24.00 uur gaan de steken af en met treurmuziek nemen we afscheid
van een hopelijk onvergetelijke carnaval 2007.
Of deze avond nog verrassingen brengt, wie weet????????

Het programma is onder voorbehoud.
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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

Bemmelseweg 71-B, 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}

LANDWINKEL “DE WOERDT”

www.dewoerdt.nl
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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

79

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
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Ik ben Nikita en zit al 3 jaar op de dansgarde.
In “de Kolk” dansen is het leukst en natuurlijk
Hallo ik ben Vera en ben 5 jaar.
op de carnavalswagen met hele mooie pakjes aan.
Ik train pas vanaf september mee en mag met
Ik hoop op nog veel meer dansplezier.
de carnaval mee doen met een hele leuke showdans.
Ik vind dansen kei leuk maar ook een beetje eng voor al die mensen.
De make-up, het gardepakje en laarzen vind ik zo mooi!

Mijn naam is Sylvana en vind het bewegen op muziek
en de leidsters leuk.
De gezelligheid met de pronkzitting en de carnaval.
De optocht is het hoogtepunt.
Ik zou niet zonder dansen bij de Prinsengarde kunnen.

Ik ben Sharon en ik ben 11 jaar.
Ik zit al vier jaar onder de dansgarde en ik
vind het nog steeds erg leuk.
Het is een gezellige groep.

Ik ben Helma en zit al jaren bij
het carnavalsgebeuren in Haalderen.
Bij de dansgarde is het heel leuk, het is een gezellige
groep meiden. Het mooiste zijn die blije gezichtjes van de
kinderen als ze mogen optreden.
En dan de trots voor ons zelf dat ze er weer mooi bijlopen.
Hallo allemaal, ik ben Renate en ik train nu
voor het 8e seizoen de dansgarde.
Ik ben ontzettend trots op al onze meisjes groot en klein.
Wij leren ze wel hoe ze moeten dansen maar zij doen het toch maar
even.
Ook heb ik bewondering voor al onze gardecommissie-leden, omdat
het zo‟n ontzettend leuke en gezellige club is waar ik bij mag horen en
samen zorgen we er weer voor dat onze Kluutjes er fantastisch uitzien
tijdens het dansen maar ook tijdens de optocht.
Meiden bedankt hiervoor en ik hoop dat we hier met zijn
Ik ben Rosa ik ben 6 jaar.
allen nog jaren mee door mogen gaan!
Het
dansen
bij de dansgarde is heel leuk.
Fijne carnavalsdagen allemaal!
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Het jurkje bij het optreden is ook mooi.

Timmerfabriek en Interieurbouw

“De Kroon” B.V.

Willem Alexanderstraat 16
6691 EE Gendt
 (0481) – 42 12 18
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Dorpshuis
De Tichel
Haalderen
Beheer en medewerkers
wensen u fijne caravalsdagen toe

 (0481) – 46 44 09

83

Peelen Gulf
Langstraat 225 A
6691 ED Gendt
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(van links naar rechts)








Theo Hoogmoed
Anita Reijmers
Hans Demon
Anita van Aalten
Geert Maassen
Marjon Hubers

(op de voorgrond)

 Herman Wigman
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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 carnavalsmaandag ging het bestuur
van de Kleibakkers
met Prins Pim en Prinses Ivon op bezoek bij
mevrouw Berns.
Zij is geboren op 15-3-1916 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.
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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 2006 / 2007
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
Theo Hoogmoed

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

Vrouwen van de Raad van Elf en bestuur

Boekje

Sylvia van Loon

Technische commissie

Hans Demon
Hans Hubers

Dansgarde

Helma Leijser
Miranda Brugman

Anja Verhoeven
Renate Laracker

Trainsters Dansgarde

Renate Laracker

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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Willie Leijser
Theo Hoogmoed

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
Van wissing
Café “De Klits”
Pizzeria – Grillroom – Cafetaria Haalderen
DERO
P&P
Wiltink schilderwerken
Maquette studio Stens
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
Adri Milder

Bemmel:
Martin van Asten
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
Pauli
Elst:
Autoschade Elst BV
EMCE
Auto Stuart
Doornenburg:
VOS
Auto Rijnhoeve
Huissen:
Alustaal
Grillo Natuursteen BV
Van Dalen
Profile Ouwerling, fietsspecialist
Kapsalon Hendriksen
Lentjes keukens
Angeren:
Bloemisterij Maasen
Kees v ’t Hullenaar
Bouwman Schoenen-sport
Oosterhout:
Jos Köster Keukens
P. Karteris
J. van Wijk
Arnhem:
Buse Rijntechniek BV
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Overig:
IKAR Keukens (Herveld)
Gebr. v/d Broek (Wijchen)
Andelst:
BOVU Caravancentrum
Veens
Ressen:
Fruitbedrijf de Woerdt
WIDO
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