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

06 – 53 23 11 07

1

06 – 53 67 02 67

Welkom bij

Kortenray Auto’s & Motoren
Wij zijn een Auto- en Motorbedrijf onder één dak
Wij hebben altijd 150 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 kwaliteit hoog.

www.kortenray.nl

2

Gezond Afslanken……..Ook in Uw omgeving.
Gewoon mee eten met de pot, je moet alleen
wel even weten hoe het mot!
Wist
Wist
Wist
Wist
Wist
Wist
Wist
Wist

U
U
U
U
U
U
U
U

dat E.G.A. al bijna 27 jaar deskundig advies geeft om verantwoord af te vallen?
dat U gezonder gaat eten?
dat U zich fitter voelt door deze manier van eten?
dat U meer energie krijgt?
dat afslanken met E.G.A. minder moeite kost dan U denkt?
dat ook vegetarisch ingestelde mensen bij ons terecht kunnen?
dat U elke week een leuk recept krijgt?
dat Dorien Vernooij cursus geeft in: Angeren, Bemmel, Doornenburg, Groesbeek, Elst,
Gendt, Huissen, Arnhem, Oosterhout, Heteren, Wijchen, Millingen en Nijmegen?

Wist U dat niet? En heeft U belangstelling?
U mag gewoon binnen lopen of bellen voor informatie.

Dorien Vernooij
 (0481) 46 14 13
www.ega-dorien.nl
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Beste Kleibakkers,
Bij dit schrijven hebben wij het prinsenbal van 10-11-2007 en de jeugdpronkzitting van
11-11-2007 al weer achter ons liggen. Het was weer een zeer geslaagde avond als
vanouds en die avond ging weer veel te snel voorbij, ook voor ons nieuwe prinsenpaar.
Dit was ook het laatste optreden van Prins Pim en Prinses Ivon, na twee leuke en
gezellige jaren was het voor hen al weer voorbij.
Pim en Ivon, bedankt voor jullie inzet en gezellige tijd bij de Kleibakkers. De jaren
gaan zo snel als het gezellig is, toch! Maar wij zien jullie zeker nog wel op onze dagen.
10-11-2007 was weer de dag voor een nieuw prinsenpaar. Wie o wie zou het voor de
komende twee jaren weer worden. Ook dit jaar was het weer goed geheim gehouden
door de prinsenkeuzecommissie, al is dat echt wel moeilijk om je niet te verspreken bij
gesprekken die zeer nauwlettend in de gaten gehouden worden door ingewijden.
Het bleek toch weer super te zijn en niet verwacht toen Prins Jos en Prinses Inie Derksen
uit de onthulling stapten. Na een paar maanden spanning en niet weten wat hen te wachten
stond, viel het volgens Inie toch best mee. Jos zei: “kom, wij gaan ervoor en dat zal best
lukken, jullie kennende”. Jos en Inie, veel succes en plezier de komende twee jaar.
Carnaval vieren in een dorp valt niet altijd mee, want het kost handen vol geld, zie de
dansgarde, weer geheel in het nieuw gestoken. De optocht, het pottekiekertje enz.
en carnaval vier je niet alleen, maar doe je met z‟n allen. Het is tenslotte voor iedere
inwoner van Haalderen. Maar gelukkig hebben wij toch weer diverse sponsors
gevonden, die ons financiele steun geven. Sponsors hartelijk bedankt voor jullie bijdrage,
zonder jullie was er zeker geen carnaval in Haalderen.
Ook de mensen die achter de schermen veel werk verrichten, wat niet gezien wordt,
en dat is heel veel, voor het slagen van alles rondom de carnaval, ook jullie bedankt.
Ik hoop weer op volle zalen met de carnaval en wens iedereen nog veel gezondheid
en plezier toe en vier samen met de Kleibakkers carnaval in het Baggergat.
Tot ziens op 2-3-4-5 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 VENSTERBANKEN
DORPELS
Bemmelseweg 106
Industrieterrein “de Aam”
6662 PE Elst
 0481 - 350709
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Het leek ons (De Jeugdcommissie) leuk om alle jeugdleden te vragen een stukje te schrijven waarin
ze zich aan U kunnen voorstellen.
Hieronder, en verderop in dit Pottekiekertje, ziet u het resultaat:

Mijn naam is Djamie Gerdsen
Ik ben 9 jaar oud.
Mijn hobby’s zijn voetballen, spelen op de playstation en buiten spelen.
Ik ben bij de Raad van Elf gekomen omdat ik het wel leuk vond en ik hoop dat het heel
gezellig wordt alle dagen.
Prettige Carnavalsdagen!

Djamie Gerdsen

Hallo, Ik ben Max Hubers.
Ik woon op Klein Baal 33 in Haalderen en zit op „t Panneke.
Ik ben 8 jaar en zit in groep 5.
Mijn hobby is voetbal en het beste voetbalteam vind ik Feyenoord.
Ik hou niet zo veel van carnaval maar tante Marion vroeg aan mij
of ik mee wou doen.
Toen deed ik het maar want anders was het niet zo leuk voor haar.
Ik heb het nu twee keer meegemaakt en vindt het steeds leuker.
Er zijn een paar kinderen uit mijn klas bij de raad van elf en mijn vorige voetbalteam.
In februari gaan we op de kar staan om snoepjes uit te delen.
Dat vindt ik heel spannend.
Zo, dit was het wat ik wilde vertellen

Groetjes van Max

Ik ben Lion v.d. Heuvel.
Ik woon in op de Dwarsdijk 19 in Bemmel en ik ben 9 jaar oud.
Ik heb een zusje en 3 broers.
Ik voetbal bij Bemmel en ik zit ook onder tennis
Groetjes Lion
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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 vijfentwintigste keer, de nieuwe editie van ons
POTTEKIEKERTJE in handen.
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.
Ook onze trouwe en nieuwe adverteerders willen we bedanken voor hun financiele
bijdrage.
DAARVOOR ONZE HARTELIJKE DANK.
Door u hebben wij een leuk nieuw jaarboek en een gezonde financiele situatie.
Terugdenkend aan het afgelopen seizoen komen er een paar zaken naar voren.
Denk aan het bezoek van “Riensplitsers”uit Doornenburg aan ons op het Prinsenbal 10
november jl.en het bezoek van “De Waskniepers” uit Gendt op de dinsdag avond van de
carnaval.
Verder de verschillende optredens tijdens ons Prinsenbal 10 november j.l met optredens
van de raad van elf, moeders van de prinsengarde en onze dansgarde.
Het bezoek van ons aan “De Geintrappers” tijdens hun pronkzitting.
De mooie en toch weer steeds drukker worden van onze optocht.
Het bezoek aan Gendt met hun avondoptocht.
Het best wel druk bezochte fruhshoppen wat ons heeft doen besluiten om er dit jaar iets
extra‟s mee te doen, zie ons programma.
Ook de kindermiddag is altijd weer een happening voor de kinderen met diverse optredens
en traktaties.
Verder zal dit jaar de sleuteloverdracht in Bemmel 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 onze 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. Een goed begin, is het halve werk
2. Deurdouwen is goed voor iedereen,
dus vol die glazen we beginnen meteen.
3. Gezelligheid staat bij ons bovenaan,
dus niet lopen zeuren, doe er wat aan
4. Raak niet door de muziek en het licht van de wijs,
want jullie aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.
5. Het is de bedoeling dat we feesten,
gedraag je niet als wilde beesten
6. Samen met groot en klein,
zal het feesten hier in de Kolk zijn
7. Dus niet klieren, niet zeuren, dat is fout
en word je hartstikke oud
8. Wij verheugen op alle carnavalsdagen die komen gaan,
dan gaan wij er met zijn alle tegenaan
9. Uit een paar eieren en een nest zijn wij gekomen,
dus de komende twee seizoenen is dit ons nieuwe onderkomen
10. Als je moet rijden gebruik je verstand,
voor je het weet sta je in de krant
11. Daarom nu 3 maal Alaaf
Carnaval is zeker gaaf!

Ons Motto is:

We gaon der veur,
dus zuup mar lekker deur!
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ZALEN-CENTRUM

’DE KOLK’
Haalderen

Het ideale adres voor :






GOEDE KEUKEN

PRETTIGE BEDIENING

Bruiloften en partijen
Diners
Koude buffetten
Vergaderingen
Koffietafels

BETAALBARE PRIJZEN

Zalen beschikbaar
Van 20 tot 300 personen
Familie Nijenhuis

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

Hallo Kleibakkers,
Wat een verrassing, zowel voor jullie als voor ons!
Nooit gedacht een prinsenpaar te worden!
Na wat praten en heen en weer bellen in juli,
met Geert en Perry, werden wij het eens
en wilden we wel het prinsenpaar worden.
Dan volgt er een tijdje stilte en vergeet je het een beetje,
maar in september begint het pas echt.
Van alles regelen, kleren passen, steek kopen, onderscheiding laten maken en
proclamatie maken en natuurlijk alles stiekem, wat ons vaak tegenviel!
Heel langzaam loopt het dan tegen die 10 november aan.
Dan is het dan zover, de zenuwen beginnen al aardig te stijgen.
`s Avonds om acht uur had ik, prinses, nog zoiets van waar ben ik aan begonnen?
Maar eenmaal rond tien uur uit de doos gesprongen vielen alle zenuwen van mij af en
konden we als nieuw carnavalspaar de openingsdans gaan doen!
Verder zullen we ons even voorstellen, als dit nog nodig mag zijn,
Prins Jos, geboren 29 mei 1954 en opgegroeid in het mooie dorpje Haalderen.
In het dagelijkse leven kloot en mier ik een beetje aan, met daarbij in de zomer mijn
grootste passie de kersen.
Prinses Inie, geboren 21 mei 1958 in Doornenburg, ik houd mij bezig met de
huishouding en opvoeding van onze kinderen Claudia met haar vriend Theo en Jeff.
Verder houd ik me bezig met verschillende soorten vrijwilligers werk en natuurlijk in
de zomer ook de kersen.
En dan zijn we samen al 31 jaar getrouwd!
Er zijn al een paar leuke dagen en uitstapjes geweest als prinsenpaar.
We hebben dit tot nu allemaal als heel leuk en gezellig ervaren en leuke reacties vanuit
alle hoeken gehad.
Kortom we hopen er twee jaar een gezellige en leuke carnavalstijd van te maken.

Tot de carnaval!
Prins Jos de kersenfreak
&
prinses Inie
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Alleen voor vakman
en
grote doe-het-zelver !
Alleen op zaterdag tussen 09:00 uur en 12:00 uur

Lodderhoeksestraat 6 A
ANGEREN

 (0481) – 45 03 50
15

Nu ik dit schrijf, is het 18 november 2007. Exact een week na de „elfde van de elfde‟ waarbij het
carnavalsseizoen traditioneel wordt geopend. Als Kleibakkers hadden wij overigens een dagje
gesmokkeld en was het Prinsenbal op 10 november. Er was veel herkenning in de zaal toen Prins Jos
en Prinses Inie hun gezichten lieten zien. Niet gek natuurlijk als je zo‟n beetje de lokale
kersenkoning(in) bent. Toen mijn kinderen op zondagmorgen aan bed vroegen wie de nieuwe prins
was geworden was dat voor mij dus simpel uit te leggen. Kort daarop kwam bij mij de gedachte op
waarom er eigenlijk geen kersenfeesten in Haalderen zijn……. Of zijn er in mei al kersen?
Terug naar het Prinsenpaar. Bekend of niet, iedere Prins en Prinses heeft zo zijn eigen dingen. Ik heb
niet eerder een Prins meegemaakt die het prima vond dat zijn scepter binnen een half uur in handen
was van De Raad van Elf. De „deal‟ is dat de Prins zijn scepter terug krijgt als hij belooft een feestje
te organiseren voor de Raad van Elf en het bestuur. Voordeel voor Prins Jos was dat hij zich nu niet
meer zo strak hoefde te bekommeren om die scepter, de spanning was er al mooi vanaf! En zo heeft
ieder Prinsenpaar weer zijn leuke kanten. Mooi dat er na twee jaar weer een wisseling van de wacht
is (zelf wil ik nog wel een tijdje blijven……).
Ook iedere vereniging heeft zijn eigen manier van carnaval vieren. Een paar keer per jaar gaan wij
op „bezoek‟ bij een vereniging in de buurt. Gisteravond waren wij te gast bij De Geintrappers in
Bemmel. Als openingszitting hadden zij een viertal bandparodisten op het programma staan. Met
muziek en tekst het publiek vermaken en dat lukte absoluut. In Haalderen was het optreden van De
Raad van Elf op het Prinsenbal ook een prachtig stukje muziek. Oké, playback maar met schitterende
kleding, gitaren en schmink. Een avond met verder lekkere live muziek van „Balans‟ voor een dans
en polonaise. Ook bij de dolle dagen is „Balans‟ weer een paar keer van de partij. Dat moet dus goed
komen! Fijne carnavalsdagen gewenst!

President
Vincent
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PROCLAMATIE JEUGDPRINS DARO DEN HALDENNAR

1. Als DARO den HALDENNAR ging ik vorig jaar het carnaval in
Ik heb nog steeds 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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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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Beste Haalderse Carnavalsminsen,
Een stukje van de Raad van Elf zoals gewoonlijk:
Ik kan namens de hele Raad vertellen dat wij het weer reuze naar onze zin gehad
hebben tijdens de carnavalsdagen 2007.
Na de carnaval hebben wel 2 raadsleden te kennen gegeven dat ze wilden stoppen. Helaas.
Ook omdat ze wel eens aan de ander kant van de zaal wilden gaan staan als publiek,
wanneer zij dat willen.
Daar hebben wij ook mensen voor nodig natuurlijk, om goed carnaval te kunnen vieren.
Als wij dit zonder publiek moeten doen is er natuurlijk niets aan.
Dus kom allemaal naar de Kolk
Bij deze wil ik ook wel eens een keer ons publiek bedanken voor de spontane reacties.
Ook hebben we onze eerste avond van het nieuwe seizoen al weer achter de rug. (Prinsenbal)
Dit was zeker voor de Raad van Elf een geweldige avond, vooral met ons nieuwe prinsenpaar
zijn wij zeer tevreden. (Prins Jos en prinses Inie)
En volgens de reacties was dat ook de mening van het publiek.
Als laatste wil ik toch nog weer eens oproep doen aan carnavallisten die denken dat ze
wel bij de Raad van Elf passen.
Je weet niet wat je mist!
Het is zo gezellig om daar bij te horen!
Voor degene die ons optreden hebben gezien weten dat wij dat ook uitstralen.
Denk je dat je het lef hebt om er bij te komen, laat het mij even weten……..

Namens de Raad van 11
W. Leijser
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DANSGARDE DE KLUUTJES :
Anne-Fleur Wismans, Nienke Lentjes, Joyce Coenders, Eva van Zadelhoff,
Lieke Verschoor, Rosa Bosveld
Vera Laracker , Jessie Vermaasen, Fleur Hubers

PRINSENGARDE DE KLUUTJES :
Marloes Hubers, Mirna Reijmers Lesley Paul, Sharon Reijmers, Britta Reijmers,
Mandy van Aalten
Sylvana Hoogmoed, Annick van Moerkerk, Nikita Kanjer, Lissa Reijmers, Jackie Jansen
24

Huis & Tuin
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Beste Kleibakkers.
Alweer een jaar voorbij van veel gezelligheid.
Wat is het toch snel gegaan allemaal.
2 Jaar geleden waren we op van de zenuwen en nu is het alweer voorbij.
Afgelopen jaar was ook zo om.
Genoten van alle optredens, van de mensen die lekker gek verkleed waren, van kinderen die hosten,
kortom van alles en iedereen.
We hebben weer een taart gebakken en die hebben we aan Geert Nijenhuis en zijn personeel
gegeven, omdat wij vonden dat mede dankzij hun wij geweldige dagen hebben.

Ook zijn we weer naar de oudste en jongste inwoner geweest wat wederom gezellig was.
Daarna fruhshoppen waar we bij de Tichel de Boemels tegen kwamen, dus ook toen zat de sfeer er
goed in.
De kinderavond en kindermiddag waren ook geslaagd, vooral de discoavond met het karaoken
Er was een goede opkomst en erg gezellig.
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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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De laatste avond werden we nog even totaal verrast door de Waskniepers,
die ons kwamen bedanken voor de afgelopen 2 jaar.

.
Nu zijn we in november afgetreden en hebben alles afgesloten.
Het waren 2 geweldige jaren die we niet hadden willen missen.

Prinsenpaar zijn schept wel wat verplichtingen, maar er is er niet 1 vervelend van.
Alles wat we hebben gedaan was erg leuk.
Wij hopen dat Prins Jos en Inie net zoveel gaan genieten zoals wij dat de afgelopen 2 jaar hebben
gedaan.

DAG KLEIBAKKERS

BEDANKT
Pim en Ivon Stappershoef
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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 Carnavallisten
Ik ben Bjorn van Moerkerk en ik ben twee jaar
Lid van de Raad van Elf geweest. Dit jaar vroegen ze mij
of ik misschien President zou willen worden.
Ik moest wel even nadenken voordat ik ’Ja’ zei.
Met de pronkzitting ben ik geïnstalleerd en tot
nu toe bevalt het me heel goed.
Samen met jullie wil ik er een leuk carnavalsjaar van maken met veel lol en gein.
Alvast fijne carnavalsdagen.

Groetjes President Bjorn

Geachte inwoners,
Zoals jullie weten wordt er elk jaar ook een prijs gegeven aan de mooiste versierde straat in
Haalderen.
Dat juichen wij als vereniging ook toe.
Maar het is misschien een tip om de versiering niet over de straat te maken maar langs de
straat, dit in verband met de grootte van sommige wagens tijdens de optocht.
Wij hopen dat jullie als straat of wijk hier rekening mee kunnen houden.
Namens “De Kleibakkers” alvast bedankt.
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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

Bezoekadres: Hortensialaan 6, 6851 TB Huissen
Postadres: Postbus 133, 6680 AC Bemmel
Telefoon: 026 3263000 Fax : 026 3263009
Website : www.alustaal.nl E-mail: info@alustaal.nl
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Wij werden gevraagd om een stukje te schrijven voor het
carnavalsboekje van aankomend jaar.
Nou hier is het dan:
Na eerst op 20 februari 2004 onze oudste zoon als jongste inwoner te hebben,
werd op 16 februari 2007 onze jongste zoon Jan geboren.
En weer viel dit in de carnavalstijd.
Natuurlijk denk je dan: Zou het nu weer zo zijn?
En… Ja hoor, ‘s maandags kwamen
Prins Carnaval en zijn vrouw met het hele gevolg op visite.
Na een kop koffie of thee met
natuurlijk de beschuit met muisjes kwamen er hele leuke presentjes voor de dag:
het tegeltje van ambacht Haalderen van jongste Kleibakker
en een mooie knuffel voor Jan.
Van het ene gesprek kwam het andere op gang en al gauw was het moment
daar dat ze weer moesten vertrekken: Ja, die mensen hadden wel meer te doen.
Graag willen wij iedereen bedanken die hieraan mee heeft gewerkt en
voor de volgende Carnaval willen we de ouders van de dan jongste inwoner/ster
veel geluk wensen.
Vele groetjes
Hennie, Ester, Rik en Jan Smits
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SLAGERSBEDRIJF

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

Kijk ook eens op onze
internetsite:
www.schouten-tuinmachines.nl
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De Jeugd-Prins:
Hier een berichtje van jeugdprins Daro den Haldennar.
Mijn eerste seizoen als Jeugdprins zit er op.
Ik vond het superleuk.
De optocht afgelopen jaar was weer geweldig. Gelukkig hadden we goed weer.
Ook de jeugdmiddag was heel gezellig (dansgarde bedankt voor de optredens).
En de discoavond voor de jeugd kan ik alle kinderen van de basisschool aanraden!
Dit carnavalseizoen is begonnen met het aftreden van Prins Pim en Prinses Ivon.
En het verwelkomen van Prins Jos en Prinses Inie. We gaan vast goed samenwerken.
Op de jeugdpronkzitting hebben we afscheid genomen van maar liefst 9 leden van de jeugdraad.
Alsnog bedankt jongens! Ook is President Jacco afgetreden na 5 seizoenen.
Jacco, ik vond het heel gezellig met jou als President.
Nu hebben we heel veel nieuwe jeugdraadsleden. Zij stellen zich verderop in ‟t Pottekiekertje voor.
En gelukkig zijn Joris en Dylan nog steeds bij de jeugdraad van 11.
Natuurlijk hebben we een nieuwe jeugdpresident: Bjorn van Moerkerk. Hij stelde op de pronkzitting
zichzelf en de nieuwe jeugdraadsleden voor in dichtvorm.
De hofdames zijn nog steeds Tanya en Gijsje.
Nu bereiden we ons voor op februari.
Zoals ik in mijn proclamatie al zei:
„je kunt ons vinden op school, in De Kolk of bij de optocht
(stel dat iemand ons met carnaval zoeken mocht).

Graag tot ziens met carnaval,

Prins Daro den Haldennar
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DE JEUGDCOMMISSIE

Terugblik op seizoen 2006-2007
Start seizoen 2007-2008

Carnaval 2007 startte voor de jeugd op school op vrijdag 16 februari 2007.
Later op de middag was in Bemmel de officiële start voor alle jeugdverenigingen in onze
gemeente met het uitreiken van de sleutels aan de jeugdprinsen.
Prins Daro kreeg de sleutel voor Haalderen.
Volgens traditie was zaterdag in de kerk een speciale viering. Met de harmonie
en met bijzondere liedjes. Relight bracht in deze viering een eerbetoon aan
Toon Hermans.
Zondag begon om 13.00 uur de optocht. Een mooie optocht, het weer werkte
mee en we mogen niet ontevreden zijn over de deelname.
Zondagavond was er voor het eerst een disco voor jongeren van 16 jaar en ouder.
Hiervoor is gekozen om een splitsing te maken tussen „jonge jeugd‟ die nog geen alcohol
mag en de „oudere jeugd‟. Het was weliswaar niet zo druk, er werd op
veel plaatsen iets georganiseerd, maar we willen deze avond wel weer opnemen
in het programma.
Maandagavond was dan de rookvrije en alcoholvrije avond voor de jeugd van
6 t/m 15 jaar. Een gezellige avond waarop de jeugd zich prima vermaakte
met o.a. een karaoke „wedstrijd‟.
De jeugdmiddag op dinsdag: als vanouds een reuzegezellige middag.
Een volle zaal, verklede kinderen… echt carnaval.
In juni hielden we het jaarlijkse uitstapje met de jeugdleden. We zijn gaan bowlen in
Nijmegen met na afloop natuurlijk wat te eten.
Voor het seizoen 2007-2008 moest de jeugdcommissie op tijd aan de slag.
In november zouden maar liefst 9 jongens afscheid nemen.
En ook de jeugdpresident Jacco Tap trad af.
De jeugdraad weer op sterkte brengen was een hele klus waar vooral Marion heel druk
mee is geweest. Uiteindelijk is het gelukt!
De Raadsleden die aftraden:
Jeroen Hendriksen, Nick Timmermans, Martijn Timmermans, Runar van Roden,
Suroesh Alofs, Steven Paul, Robin de Winkel en Yoeri Gerritsen en Bjorn van
Moerkerk.
Op deze plaats willen we hen nogmaals bedanken voor hun inzet !
Welkom aan de nieuwe raadsleden: Jordy Schluter, Djamie Gertsen, Max Hubers,
Hjalmar van Roden, Mike Verhoeven, Stan Stappershoef, Lion van de Heuvel en Jeroen
Kaandorp.
Samen met Joris Hendriksen en Dylan Meurs vormen zij nu een Raad van Tien maar
gelukkig komt in februari Thijs Laracker erbij en is er weer een Raad van Elf !
En aftredend raadslid Bjorn van Moerkerk …. die is de nieuwe President geworden !
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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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SEIZOEN 2007 - 2008

november 2007

Dit seizoen begon voor Prins Daro, President Jacco en de Hofdames Tanja en Gijsje al op
10 november; zij waren aanwezig op de Pronkzitting van „de groten‟.
Zo konden zij ook afscheid nemen van Prins Pim en Prinses Ivon en het nieuwe
prinsenpaar; Prins Jos en Prinses Inie welkom heten.
De Jeugdpronkzitting, leuk dit jaar op 11-11, was een zeer geslaagde middag.
Met alle officiële onderdelen zoals het afscheid van de raadsleden, de installatie van
president en nieuwe raadsleden, was het een druk programma.
Maar alles liep gesmeerd dus was er ook voldoende tijd om te genieten van allerlei
optredens en om lekker te hossen en te dansen.
Prins Daro en Prins Jos lieten zien hoe een goede prins carnaval viert: regelmatig liepen ze
op kop in de polonaise!
Dat komt wel goed met de carnavalsdagen !
Zondag 18 november is de nieuwe jeugdraad met Prins Daro, President Bjorn en de
Hofdames Tanja en Gijsje op bezoek geweest bij de jeugd van c.v. De Riensplitsers in
Doornenburg. Die vierden het 33-jarig bestaan van de vereniging.
Wij kijken uit naar de carnavalsdagen.
Met zo‟n geweldige jeugdploeg en met het nieuwe „grote‟ Prinsenpaar zullen dat zeker weer
heel geslaagde dagen worden.
Kom ook en feest mee!

De Jeugdcommissie

Hallo Carnavalisten,
Hierbij de aankondiging van de “Grootste Kleibakker” voor het komende jaar.
Deze keer is de keuze gevallen op
alle vrijwilligers van voetbalvereniging Havo.
Deze mensen zetten zich belangeloos in voor de vereniging en nemen een
groot aantal werkzaamheden voor hun rekening.
Zonder deze mensen had de vereniging er anders uit gezien
We praten hierbij over een groep van tientallen personen.
Namens het bestuur van CV “De Kleibakkers” willen wij hierbij de
vrijwilligers van Havo dan ook van harte feliciteren met deze titel.
Dit zal op zaterdag 2 februari in zaal “De Kolk”
nog officieel bekend worden gemaakt.
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Jeugd - Hofdames
Hallo allemaal,
Het is al weer bijna carnaval.
Ik ben al 3 jaar hofdame en het is nog steeds super leuk.
Ik vind dat carnaval een feest is dat je met zijn allen viert,
dus niet in een hoekje blijven zitten maar met de rest mee vieren, lachen
en zingen.
Daarom moet iedereen echt gaan voor het carnavalfeest.
Ik ben er weer helemaal klaar voor!
Doei van

Gijsje Hendriks

Hoi, ik ben Tanya Schluter, ben 11 jaar en zit in groep 8 van het Panneke.
Ik ben hofdame wat ik heel erg leuk vind. Helaas is dit mijn laatste seizoen als
hofdame. Ik vind het heel leuk om hofdame te zijn. Mijn hobbys zijn
zingen,dansen, tennissen, gidsen en met mijn vriendinnen dingen te doen.
En ik hoop dat we leuke carnavalsdagen hebben met veel gein en plezier.
Groetjes en tot februari,

TANYA
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OPTOCHT 2007
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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 1 februari 2008:

Sleuteloverdracht

Dit jaar zijn wij uitgenodigd bij C.V. de Riensplitsers in Doornenburg
Aanvang: 16.00 uur

Zaterdag 2 februari 2008:

Heilige mis in de kerk

Aanvang: 18.00 uur

Zondag 3 februari 2008:
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 4 februari 2008:

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 5 februari 2008:

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
Hans Hubers
Vincent van Leeuwen
Henri Reijmers
Hans Demon
Geert Maassen

Penningmeester
Bestuurslid / President
Secretariaat
Bestuurslid
Voorzitter

Onder: van links naar rechts
Anja Verhoeven
Willie Leijser

Bestuurslid
Bestuurslid
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Automobielbedrijf

PEELEN – VAN AS
Het adres voor:

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

Langstraat 225
6691 ED Gendt

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

Kolkweg: Bij fam. Kamps en 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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Woordje Dansgardecommissie
Bent u op het oergezellige prinsenbal/ jeugdmiddag geweest ? Dan hebt u zelf kunnen zien dat onze
dansgarde helemaal in het nieuw is gestoken . Trots zijn we hier op .In de kleuren van onze
vereniging danst de dansgarde de sterren van de hemel .
En dit komt natuurlijk niet zo maar tot stand . Vele handen maken licht werk . Alle eer aan Annie
Wismans , Renate Laracker , Miranda Brugman en Helma Leijser .
En natuurlijk onze sponsors , allemaal bedankt .
Afgelopen seizoen hadden we ook al sponsors voor de nieuwe laarzen , die hard aan vernieuwing toe
waren .
Dus voorlopig kunnen we weer even vooruit .
ALLEN BEDANKT .
In januari hebben we ook weer mee gedaan aan dansgala Lingewaard .
Met de prinsengarde haalde we de tweede prijs van de publiekjury .
Januari 2008 doen we weer mee met het dansgala . Deze keer met de garde en de prinsengarde .
Halen we weer een tweede prijs , of dit keer de eerste ? We zullen het zien , maar we gaan er wel
voor .
Ook was er het afscheid van Pim en Ivon waar we twee gezellige jaren mee hebben gehad . Altijd
moeilijk afscheid nemen .
Maar we hebben weer een uniek prinsenpaar terug . Jos en Inie Derksen gaan er twee jaar tegen aan
. Zeer verrassend als prinsenpaar , maar wel heeeeeeeeeeeel leuk .
Jos en Inie succes, op twee gezellige jaren .
Dan rest mij u alleen dit nog te zeggen . Ik hoop dat een ieder met de carnaval naar de Kolk komt om
met ons carnaval te vieren . Alaaf tot 2, 3,4 en 5 februari .

Anja Verhoeven
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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

53

Hallo allemaal,
Ik ben Stan Stappershoef.
Ik ben 9 jaar en zit op basisschool De Borgwal in Bemmel.
Ik sport bij de Sprinters in Bemmel en ik computer graag.
Op 10 november zijn mijn ouders afgetreden als prinsenpaar en op 11 november ben ik in de jeugd
raad van elf gekomen.
Ik vond het erg spannend en had er heel erg veel zin in.
Ik heb onderscheidingen gekregen van de vereniging en van de jeugdprins en dat vond ik erg mooi,
maar ik had er al 1.
Die had in van mijn ouders gekregen.
Tijdens de jeugdpronkzitting hebben we met alle andere kinderen gehost en veel lol gehad en ik heb
daarom ook erg veel zin in de carnaval zelf.
Dan mogen we met de optocht lekker op de wagen mee rijden.

Groetjes van Stan
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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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Hallo allemaal,
Mijn naam is Mike Verhoeven en ik ben 9 jaar. Ik woon
nu dan niet meer in Haalderen maar ik heb er wel heel
lang gewoond en mijn vader komt uit Haalderen.
Ondanks dat ik nu in Gendt woon blijf ik gewoon bij
Havo voetballen. We zijn dit jaar zelfs najaarskampioen
geworden met de E2.
Dit jaar ben ik gevraagd of ik het misschien leuk zou
vinden om bij de raad van elf te komen. Mijn vader
heeft zelf ook bij de raad van elf gezeten dus natuurlijk
leek mij dat ook leuk. Toch toen het zover was vond ik
het toch wel eng en was ik best zenuwachtig. De
pronkzitting was heel spannend maar ook heel gezellig
en ik verheug mij nu al op de carnaval.

ALAAF, ALAAF, ALAAF,
Groetjes van Mike en tot dan!
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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

Huissen

Markt 5, tel. 026 – 2256789
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Prinsen en Prinsessen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2003 – 2005
Prins Walter de Schuiver
Prinses Maaike
"Schuuf maar door"

2005 – 2007
Prins Pim van de overkant
Prinses Ivon
''Niet zeuren maar feesten''

2007 –2009
Prins Jos de Kersefraek
Prinses Inie
"we gaon der veur,
dus zuup mar lekker deur"
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Ambachtstraat 8, Andelst

 (0488) - 45 14 81

ELECTRA WAARBORG INSTALLATEUR

Voor aanleg van al uw electrische installaties zoals:

Dorpsstraat 34
6691 AX Gendt
www.Hoogveldelektra.nl

Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
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
(van links naar rechts)

Willie Leijser
Vincent van Leeuwen
Walter Fölker
Gerie Verhoeven
Marcus Laracker
Jan Brugman
Ronald de Vries
Geert van Aalten
Pascal Nieuwenhuis
Bert Jansen
Geert Roelofs

Jeugdraad van Elf
In actie….
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„DE GROOTSTE KLEIBAKKER‟
Op ‟n zeker moment kwam Geert Maassen op bij me op bezoek. Op zich is dat niet vreemd; want
dat gebeurt wel vaker als we iets voor de jeugd moeten overleggen.
Mirjam was nog niet thuis en Geert bleef maar hangen.
Toen Mirjam thuis kwam werd het duidelijk. Geert vertelde dat het bestuur van de
carnavalsvereniging Mirjam en mij wilde huldigen als Grootste Kleibakker van het jaar en of wij dat
wel wilden.
We waren in eerste instantie erg verbaasd en we vonden het eigenlijk niet nodig.
Want alles wat we aan vrijwilligerswerk doen, doen we met veel plezier. We vinden het allebei
belangrijk om op de plek waar je woont en leeft, je ook ,als het enigszins kan, iets te doen voor de
gemeenschap. Zo zijn we ook ooit bij de carnavalsvereniging terecht gekomen. Toen we hier pas
woonden en er een carnavalsvereniging opgericht werd kwam er een telefoontje van Bernard
Reijmers . Mirjam nam op, hoorde dat Bernard Herman wilde vragen of hij in de Raad van Elf zou
willen en dat ze ook nog mensen zochten voor het bestuur. Vanuit Mirjam‟s „Brabantse‟
carnavalsachtergrond en mijn goede herinneringen aan het jeugdcarnaval in mijn geboorteplaats
zagen we dit wel zitten. Ook om hier mensen te leren kennen en „in te burgeren‟ .
Geert benadrukte dat het bestuur deze onderscheiding graag aan ons wilde geven als teken van
waardering voor alles wat we gedaan hadden en doen. En dat niet alleen voor de
carnavalsvereniging.
Dus zo stonden we op zaterdag 17 februari 2007 ineens een beetje onwennig „in de schijnwerpers‟
om de onderscheiding „Grootste Kleibakker‟ in ontvangst te nemen.
En dan ben je er toch wel een beetje vereerd mee.
Heel leuk vonden we dat zo veel mensen ons kwamen feliciteren en zeiden dat ze
deze keuze terecht vonden. We hebben er van genoten. Bedankt iedereen !
Wij blijven voorlopig nog wel betrokken bij de carnaval en we wensen dat de carnavalsvereniging en
zeker ook de jeugdvereniging nog lang iedereen fijne carnavalsdagen kan bezorgen.
Want carnaval kan een geweldig mooi feest zijn; even je zinnen verzetten en gewoon samen
feesten, lachen, zingen, dansen.

Herman Wigman
Mirjam Grotenhuis
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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
M

De taart, welke gebakken is
door de Prinsen van Lingewaard,
is dit jaar geschonken aan
Geert Nijenhuis en al zijn
personeel van
Zalencentrum “De Kolk”.
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Grond-, wegen waterbouw
Afval en reniging
Sloop en
Asbestsanering
Beton- puin- en
Asfaltrecycling
Laad, los, op- en overslag

Projectontwikkeling
Veilingweg 8, Postbus 32, 6850 AA Huissen
Telefoon (026) 326 62 00 Fax (026) 325 70 40
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Hoi ik ben Jordy Schluter en een broertje van Tanya.
Ik ben 9 jaar en zit in groep 5 van het Panneke.
Mijn allergrootste hobby is voetballen. En dat doe ik bij Havo en ik speel bij de E2 waarmee
we trouwens najaarskampioen zijn geworden.
Verder speel ik ook nog tennis en veel met mijn vrienden.
Ik zit in de jeugdraad en dat vind ik hartstikke leuk.
En ik hoop dat we een paar leuke carnavalsdagen tegemoet gaan.
Met veel gein en plezier.

Tot dan groetjes van
JORDY

Hoi
Ik ben Jeroen Kaandorp en 9 jaar oud.
En … ik zit in de Raad van Elf.
Carnaval is leuk en gezellig en ik ga er een leuke tijd van maken!
Mijn hobby is skiën en waterskiën.
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Wagens
3 e prijs
2 e prijs
1 e prijs

Flugelteam
Sprookjes Grimm
Hoevenkraft

Groepen
3 e prijs
2 e prijs
1 e prijs

Tied zat
Lingewaardse Meifeesten
Grease

Paren
1 e prijs

Tom Tom

Enkelingen
1 e prijs

Mozartdame

MOOISTE STRAAT: De Halden

(de Haldennarrenlaan)

AANMOEDIGINGSPRIJS STRAAT: Parallelweg van der Mondeweg
MOOISTE HUIS: KOLKHOEVE (fam. Gerdsen , Kolkweg 17)
ORIGINEELSTE HUIS: ZAADDROGERIJ (fam Reijmers,
van der Mondeweg 43)
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ADVERTEREN?
Meld je aan!
0481 – 46 48 55

www.cv-de-kleibakkers.nl
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Wagens
1 e prijs

Piassen

Groepen
1 e prijs

Verkikkerd op carnaval

Enkelingen
1 e prijs
2 e t/m 13 e prijs

Kannibaal
Ariel
Boefje
E.T.
Pink
Power Ranger
Sneeuwwitje
Doornroosje
Clown met ballonnen
Clown
Bob de Bouwer
Nette mevrouw
Ridder
Judoka
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De Sleuteloverdracht
van de jeugd in
Bemmel

Carnaval begint
volgens de
traditie altijd in
de kerk …….

Jeugddisco !

Frühshoppen,
altijd gezellig
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Programma 2008
ZATERDAG 2 FEBRUARI
Zaterdag 2 februari worden de dolle dagen gestart met de sleuteloverdracht. Deze keer in Bemmel.
Volgens traditie starten wij deze dagen in de kerk. Onder begeleiding van muzikale klanken is er een
eucharistieviering die begint om 18.00 uur.
En daarna is er het

CARNAVALSBAL
Met:

ZAAL OPEN
AANVANG
ENTREE

Verrassingsoptreden????????????????
Optreden van dansgarde 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 € 11,Leden op vertoon van lidmaatschapskaart, vrij entree

ZONDAG 3 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 4 FEBRUARI

Frühshoppen
Vandaag gaan Prins Jos, Prinses Inie, 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 5 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 € 11,-.
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 2008.

Het programma is onder voorbehoud.
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Jeroen Mahler
Hij rijdt met de carnavalsoptocht al weer voor de ELFDE keer de Jeugdprins en zijn delegatie !
Bij deze hartelijk bedankt, en .. we hopen dat je voor het tweede ( 22jaar ) jubileum gaat.
Natuurlijk ook bedankt aan de andere chauffeurs, en degene die de tractoren uitlenen !

Namens C.V.
De kleibakkers

BEDANKT

Nooit in de schijnwerpers ……….
Maar Marion Hubers kletst al 11 jaar
de jeugdmiddag aan elkaar!!
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D.A.Z.

Rolluiken (en zonweringen)

Een
investering
die zichzelf
terugverdient!

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

D

A

Z

Bemmelseweg 71-B, Elst (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
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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 – 16:00

Milieustraat
Doornenburg

ZAND – GRIND – WORTELDOEK
SIER SPLITTEN – ZWARTE GROND

GRAAFWERK – SLOOPWERK EN GRONDVERZET
Gratis inname van bruin- en witgoed
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Hoi, ik ben Dylan Meurs
Ik ben 10 jaar en met de carnaval wordt ik 11 jaar
Mijn grootste hobby is voetballen,
en ….. natuurlijk bij H.A.V.O.
Carnaval vieren vind ik erg gezellig en daarom
zit ik bij de Raad van Elf.
Tot de Carnaval !
Groetjes van Dylan
Alaaaaaaaaaaaaf !!!!

Ik ben Hjalmar v. Roden, 9 jaar oud en ik zit in groep 5 bij juf Ans en Ineke.
Ik heb nog 2 broers Tycho en Runar.
Mijn hobby/sport is judo en ik zit in de voorselectie.
Ik judo bij een club in Arnhem n.l. “Budosport”
Ben al veel naar wedstrijden geweest en heel wat
1e plaatsen gehaald.
Ik heb de gele band en oranje slip.
Runar heeft ook bij de Raad van Elf gezeten en omdat hij
met zulke leuke verhalen thuis kwam wilde ik er ook bij.
Dit is mijn eerste jaar en ik vind het heel er leuk.

Groetjes van

Hjalmar

Hay, ik ben Joris.
Mijn hobby’s zijn voetballen, computeren en buiten spelen.
Waarom ik bij de carnaval kwam?
Mijn broer zat er eerst ook al bij en toen dacht ik dat zou ik ook wel eens willen
op dat podium zitten. En nu zit ik als oudste raadslid bij de raad van 11.
Ik ben er al weer twee jaar bij.
Groeten van : JORIS
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a

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

WWW.HANJANSSEN.NL

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud
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Sierbestrating

Peelen Gulf

Langstraat 225 A
6691 ED Gendt

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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(van links naar rechts)








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

(op de voorgrond)


Herman Wigman
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Prinsen, Presidenten en Hofdames ( Jeugd )
1983/84
1984
1985
1986/88
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Prins Rodney, President Henrie Huisman,
Hofdames Miranda Peters, Mandy van Schaijk
Prins Frankie v.d Groenestraat
President Henrie, hofdames Miranda en Mandy
Prins Frankie
President Antoine Boerboom, hofdames Miranda en Mandy
Prins Ramon v.d Zon, president Luc Wismans,
Hofdames Romaike Toonen en Sandy Remie
Prins Bart van de Hofstee
President Luc, Hofdames Romaike en Sandy
Prins Bart, President Tim v. Dreumel
Hofdames Maayke Huisman en Miranda Polman.
Prins Freek de Eerste
President Tim, hofdames Maayke en Miranda
Prins Freek, President Eugene Reijmers
Hofdames Tamara Vonk , Ylona Vonk
Prins Roy de Tweede uut ’t Nest
President Eugene Reijmers, Hofdames Tamara en Ylona
Prins Roy, President Dion Otemann
Hofdames Ylona Vonk en Monique van Swaay
Prins Robert de Voetballer
President Dion, Hofdames Monique en Judith van Swaay
Prins Robert President Jeroen Aarntzen
Hofdames Monique en Judith
Prins Ceron van de Dijk
President Jeroen ,Hofdames Monique en Judith
Prins Ceron van de Dijk, president Vincent Wigman
Hofdames Judith van Swaay en Jules hendriks
Prins Roy van de Oude Bakkerij
President Vincent,hofdames Marion Goris en Melanie Junnemann
Prins Roy van de Oude Bakkerij
President Mike van Gellekom, Hofdames Marion en Melanie
Prins Lars van de Pater Rikken, President Mike
Hofdames Evelien Witjes en Eliza Gerdsen
Prins Lars van de Pater Rikken , President Dave Roelofs
Hofdames Evelien Witjes en Eliza Gerdsen
Prins Hans van Hameland , President Dave Roelofs
Hofdames Eliza Gerdsen, Vienna Razing
Prins Hans van Hameland President Twan Demon
Hofdames Elieza en Vienna
Prins Yoeri de Trommelaar, President Twan
Hofdames Eliza en Vienna
Prins Yoeri de Trommelaar, President Jacco Tap
Hofdames Tanja Schluter, Gijsje Hendriks
Prins Daro den Haldennar, President Jacco
Hofdames Tanja en Gijsje
Prins Daro den Haldennar, President Bjorn van Moerkerk
Hofdames Tanja en Gijsje
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Onze oudste Kleibakker!

Allereerst wil ik de carnavalsvereniging hartelijk
bedanken voor het spontane bezoek dat zij vorig jaar bij
mij heeft gebracht.
Ik heb het heel leuk ervaren. We hebben gezellig een
kopje koffie gedronken, met wat lekkers erbij. Ook
hebben we fijn zitten babbelen over van alles en
natuurlijk veel gelachen!!
Ik vind het heel fijn dat ik dit op deze leeftijd nog mee
mag maken. Het ging te snel voorbij, want toen ik vroeg:
"Lusten jullie een borreltje?", was het antwoord, dat de
tijd daarvoor te kort was.
Ik hoop jullie weer terug te zien met de carnaval dit
jaar. Misschien dan toch een borreltje!!
Tot ziens,

Leida Berns-Linsen
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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 2007 / 2008
DAGELIJKS BESTUUR;

GEERT MAASSEN 464133
HENRI REIJMERS 464798

HANS HUBERS 464855

BESTUURSLEDEN;

WILLY LEYSER
VINCENT VAN LEEUWEN

HANS DEMON 465318
ANJA VERHOEVEN 463937

JEUGDCOMMISSIE;

GEERT MAASSEN 464133
MARION HUBERS 464855
HERMAN WIGMAN 464083

ANITA REIJMERS 464798
ANITA V. AALTEN 463044
HANS DEMON 465318

PROGRAMMACOMMISIE;

JOSEPHIEN VEENS 463155
MIRANDA BRUGMAN 465194
GERI VERHOEVEN

COBY MAASSEN 464133
ANJA VERHOEVEN 463937

PUBLICITEIT;

HENRI REIJMERS

VINCENT VAN LEEUWEN

OPTOCHTCOMMISSIE;

PERRY VEENS

WILLY LEYSER

WAGENBOUW/BORDEN;

JAN BRUGMAN 465194
RAAD VAN ELF

GEERT MAASSEN

ZAAL OPBOUW/PODIUM;

JAN BRUGMAN

RAAD VAN ELF

ZAAL VERSIEREN;

COBY MAASSEN
JOSEPHIEN VEENS 463155

VROUWEN R v ELF
BESTUUR

BOEKJE;

HERMAN WIGMAN,
SYLVIA VAN LOON
HENRI REIJMERS

HANS DEMON
PERRIE VEENS
HANS HUBERS
WILLY LEIJSER

TECHNISCHE COMMISSIE;

HANS HUBERS

HANS DEMON

DANSGARDE;

HELMA LEYSER

ANJA VERHOEVEN
MIRANDA BRUGMAN

TRAINSTERS DANSGARDE;

RENATE LARACKER

JENNY LEYSER

PRINSENKEUZE;

PERRY VEENS
JOSEFIEN VEENS

SENAAT;

GEERT MAASSEN
COBY MAASSEN
PERRY VEENS

VERVOER PRINSENPAAR;

HANS HUBERS

GEERT MAASSEN

FOTO'S;

MARION HUBERS
HANS HUBERS

RESERVE:
PIM & IVON STAPPERSHOEF

RAAD VAN ELF;

WILLY LEYSER
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Haalderen:
Zalen-centrum “De Kolk”
Het Ambacht
Dorpshuis de Tichel
EGA Dorien Vernooij
SNS Regio Bank
D & M Haarmode
Bakker wooninrichting
Terca Baksteen
Voetverzorgingspraktijk de Voet
Hendriksen / Klomp
Bewegingsstudio Step-In
M. Schouten
Cafetaria Moos
Café “De Klits”
Pizzeria – Grillroom – Cafetaria Haalderen
DERO
P&P
Wiltink schilderwerken
Maquette studio Stens

Bemmel:
Martin van Asten
Kortenray auto’s – motoren
Peters Wonen
REWE
Slagerij Huisman
Reka Autoschadebedrijf
Bongers speelgoed
Coiffeur Danielle
Piet Derks
Wissing sport
VEJA
D.A.Z. Rolluiken
Herveld:
IKAR keukens
Elst:
Autoschade Elst BV
EMCE
Auto Stuart
Klaassen ijzerhandel

Gendt:
Leenders
Peelen – van As
Hans Hoogveld
Gulf
RM Deuren
Sessink Wonen
Adri Milder
De Gent
Spoeltmanbouw
Welkoop
Mondimar
Tankstation Milder (galgendaal)
Bemaco
De Kroon timmerfabriek
Auto Bert
Dolf Flintrop
Lintsen verhuur
Home Garden Shop
Wiecherink
Tankstation W.F. Milder (dorpsstraat)
Geertjan Rijcken
Hoveniersbedrijf Han Janssen
Winkelcentrum Julianahof

Andelst:
BOVU Caravancentrum
Veens
Huissen:
Grillo Natuursteen BV
Van Dalen
Profile Ouwerling, fietsspecialist
Kapsalon Hendriksen
Alustaal
Angeren:
Bloemisterij Maasen
Kees v ’t Hullenaar
Bouwman Schoenen-sport
Oosterhout:
J. van Wijk
P. Karteris
Ressen:
Fruitbedrijf de Woerdt
WIDO

Doornenburg:
VOS
Auto Rijnhoeve

Arnhem:
Buse Rijntechniek BV
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