www.kleibakkers.nl

Gezond eten en afvallen bij EGA afslankclub van Dorien Vernooij.
Gezond afvallen…..gezond eten……voldoende eten!!!!
Gezond eten….gezond afvallen…..niet alleen……maar samen!!!!
Waar????? Wanneer?????? Hoe laat????
Maandag:

Dinsdag:
Woensdag:

Donderdag:
Vrijdag:

Angeren van 9.30 tot 10.30 uur
Bemmel van 11.00 tot 12.00 uur
Bemmel van 18.00 tot 19.00 uur
Doornenburg van 19.30 tot 20.30 uur
Heteren van 21.00 tot 22.00 uur
Zetten van 10.45 tot 11.45 uur
Gendt van 9.00 tot 10.00 uur
Elst van 11.00 tot 12.00 uur
Elst van 18.00 tot 19.00 uur
Huissen van 9.00 tot 10.00 uur
Huissen van 18.30 tot 19.30 uur
Heteren van 9.00 tot 10.00 uur
Gendt van 18.00 tot 19.00 uur
Oosterhout van 20.00 tot 21.00 uur

Het Dorpshuis
De Kinkel
De Kinkel
OC
De Bongerd
De Wanmolen
Leemhof
Onder de Toren
Onder de Toren
De Brink
De Brink
De Bongerd
De Leemhof
De Klif

Nieuwsgierig?? Loop gewoon eens binnen op een groep bij U in de buurt!!
Ook cursus in Nijmegen, Arnhem, Groesbeek en Wijchen.

Cursusleidster Dorien Vernooij.
 (0481) 46 14 13 of kijk op: www.ega-dorien.nl
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Boze zwemmer tegen badmeester Zomerdijk: “Dan wil ik even weten waarom U mij de toegang tot
het bad ontzegt!” „Dat is heel simpel,‟ antwoord Zomerdijk, „U plast namelijk in het water.‟ „Maar dat
doet toch iedereen!‟ „Akkoord, maar niet vanaf de duikplank!‟
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Beste Kleibakkers,
Helaas moeten wij door de hoge kosten van het drukwerk ons Pottekiekertje wat
inkrimpen, het is dus iets minder zwaarlijvig maar wij willen wel dat het Pottekiekertje
voor Haalderen blijft bestaan.
Wij hebben onze pronkzitting 15-11-2008 alweer achter ons liggen en met veel mensen
uit Haalderen en omgeving was de zaal toch weer zeer goed gevuld. Het was echt
gezellig, niet slecht voor zo‟n klein durpke. Voor Prins Jos en Prinses Inie alweer de
laatste keer. Het gaat zo snel. De jeugdprinsen-wisseling op 16-11-2008 was ook weer
gezellig, ondanks dat er gelijktijdig de Sinterklaas intocht in Haalderen was, was de
opkomst van de jeugd niet slecht en kunnen wij terug kijken op twee geslaagde dagen.
Nu op naar de Carnavalsdagen van 2009. We hebben nog steeds een opgaande lijn met
deze dagen. Bijvoorbeeld in 2008: zaterdag was zeer goed, de zondagse optocht was
geweldig (bouwers bedankt) en we wachten dit jaar ook weer met spanning op wat er
allemaal komen gaat. ‟s Maandags frühshoppen: altijd gezellig, alhoewel er natuurlijk
altijd meer mensen bij kunnen! Dinsdags alweer de laatste maar toch altijd een
gezellige dag.
Ter afsluiting bedank ik iedereen die zich inzet om deze dagen altijd tot een succes te
brengen. Zeker ook onze adverteerders bedankt.
Ik hoop weer op volle zalen tijdens de Carnavalsdagen en wens iedereen veel
gezondheid en plezier toe in 2009.
Tot ziens op 21-22-23-24 febr. 2009 in Zalencentrum de Kolk.

Geert Maassen
Voorzitter
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DANIELLE EN MAURICE
MARIAPLEIN 5A
HAALDEREN

 (0481) – 46 31 46
Heb je het al vernomen van die Belg die verdronken is ?
Hij gooide zijn sigaret het water in en probeerde hem daar na uit te trappen.

Ook verkoop van diverse
soorten knoopcel-batterijen
Voor o.a. autosleutels,
auto alarm, horloge’s enz.
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Mijn naam is Stiwan Kaandorp.
Ik ben getrouwd en heb drie kinderen.
Mijn beroep is interieurbouwer en ik ben werkzaam in Huissen.
Mijn hobby‟s zijn tennissen en duiken.
Ik ga graag op vakantie naar warme landen.
Sinds kort ben ik bij de jeugdcommissie en dat is allemaal
nieuw voor mij, maar met hulp van de jeugdcommissie komt dit
helemaal goed.
Allemaal fijne carnaval en tot ziens in de kolk !

Hallo ik ben Maartje Hendriks en ben nieuw bij de dansgarde !
Ik vindt het ontzetten leuk om met de dansgarde mee te mogen doen. Het is nog even wennen
aan de danspasjes maar het lukt wel.
Mijn Hobby's zijn Kempo, dansen en zwemmen.
Ik hou van knaagdieren. Zelf heb ik een Konijn, die Heino heet, en een Hamster.
Mijn hamster heet Netty.
De Groetjes en Alaaf !

Maartje Hendriks

Ik ben Puck Lentjes en ik ben 8 jaar.
Ik dans graag en het is gezellig.
Mijn zus, Nienke, zit ook bij de dansgarde.

Groetjes Puck.
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info@ikar-keuk

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/hoogte 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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De secretaris:
Wederom heeft u, inmiddels voor de zesentwintigste keer, de nieuwe editie van ons
POTTEKIEKERTJE in handen.
Steeds 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 financiële
bijdrage.
DAARVOOR ONZE HARTELIJKE DANK.
Door u hebben wij een leuk nieuw jaarboek en een gezonde financiële situatie.
Terugdenkend aan het afgelopen seizoen komen er een paar zaken naar voren.
Denk aan de verschillende optredens tijdens onze Pronkzitting 15 november j.l. met
optredens van de Raad van Elf, moeders van de prinsengarde, vrouwen van de Raad van
Elf en onze dansgarde samen met de prinsengarde.
Maar ook het bezoek van ons aan “De Riensplitsers” tijdens hun pronkzitting.
Tevens de eerste oliebollenaktie van de vereniging.
Zo ook de mooie en steeds drukker wordende optocht.
Ik denk ook aan het bezoek aan Gendt met hun avondoptocht.
Maar ook aan het best druk bezochte frühshoppen.
Ook de kindermiddag is altijd weer een happening met diverse optredens en traktaties.
Verder zal dit jaar de sleuteloverdracht in Gendt 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
Wat zijn de overeenkomsten tussen Sinterklaas en Ajax ?
Antwoord : Ze zijn allebei rood en wit gekleed, en drie kwart van het personeel is zwart.
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Beste Kleibakkers,
Graag wil ik namens de Krakelingen een stukje schrijven in het Pottekiekertje.
Wij zijn een groep ouderen bestaande uit 10 heren en 10 dames die komen uit Haalderen, Bemmel,
Gendt en Uden (Noord Brabant). We zijn al jaren actief bezig met het bouwen van carnavalswagens.
In de eerste jaren ondersteunden we de kinderen tijdens de bouw van hun wagens.
We deden ook als groep mee aan de Zeskamp en het klikte zo
goed dat we bij wijze van grap een
wagentje hebben gebouwd voor de optocht.
Met de cabrio Cadillac en motoren stalen we met het thema
„Grease‟ de show in Haalderen.
In Haalderen en Bemmel werden we eerste als loopgroep en in
Gendt kregen we een aanmoedigingsprijs.
Het aller-leukste is dat het publiek zo enthousiast reageert en
velen stonden zelfs mee te swingen.
Dit gaf ons de kick om afgelopen jaar weer mee te doen. We bouwden een grotere wagen met als
item “Starsisters”. Met een echte Willie (Jeep) en bijbehorende kleding was het plaatje compleet. Dit
resulteerde weer in prijzen. In de Bemmelse optocht werden we 3e en in de Gendtse kregen we de 8e
prijs. We deelden koetjesrepen en Nederlandse vlaggetjes uit aan kleine kinderen, die daarmee
spontaan begonnen te zwaaien. Sommige oudere personen pinkten nog een traantje weg….We kregen
vele complimenten.
Uiteraard stimuleerde dit ons en daarom zijn we dit jaar weer begonnen met de bouw van een wagen.
Het heeft een leuk item en we gaan er weer gezellig tegenaan. We hebben veel plezier in het bouwen
en daarna stralen in de optocht!!
We zijn ook erg blij dat de jeugd weer massaal aan het bouwen gaat zodat de optocht in o.a.
Haalderen weer groter en kleurrijker wordt.
We wensen iedereen veel plezier met de bouw en met de carnavalsdagen.
Tot in februari!
Met vriendelijke groet,
Mike Claassen
De Krakelingen

Kijk ook een op onze internetsite: www.dekrakelingen.punt.nl
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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

Beste Kleibakkers,
De carnavalsdagen staan alweer voor de deur, vier dagen feest in het Baggergat.
Daarom eerst een terugblik op de afgelopen carnaval.
Na heel wat zenuwen en geheimzinnig gedoe was het vorig jaar dan eindelijk zover, de
bekendmaking van de nieuwe prins en prinses tijdens de gezellige pronkzitting. Alles was nieuw
en spannend. Zo zijn we bij een aantal verenigingen op bezoek geweest en hebben we taart
gebakken bij bakkerij Milder in Gendt wat helemaal geweldig was.
Toen begon de echte carnaval….
Zaterdag de sleuteloverdracht in Bemmel. We werden opgehaald in een oldtimer van Hans
Hubers, de Skoda! De sleuteloverdracht was één groot feest en met het geweldige optreden
van de raad van elf erbij was het feest compleet. Daarna een gebedje in de kerk waar ook de
scepter gezegend is, omdat hij daar de hele carnaval is blijven liggen. Vervolgens de eerste
feestavond bij de Kolk. Zondag was het weer een mooie optocht met vele wagens en
loopgroepen. Aansluitend naar de Kolk en toen naar de verlichte optocht in Gendt. Maandag
hebben we de jongste en oudste inwoners bezocht gevolgd door het frushoppen in Haalderen.
Ook maandagavond waren we weer van de partij bij de kinderdisco. Dinsdag was er natuurlijk
de kindermiddag en tot slot de laatste avond alweer. We kunnen zeggen dat we een leuke en
geslaagde carnaval hebben gehad.
Zaterdag 24 mei hadden we een scepter tevens verjaardagfeest voor de carnavalsleden
georganiseerd. De raad van elf had binnen de kortste keren de scepter van Jos te pakken, was
ook niet zo moeilijk want hij heeft hem meteen op tafel gelegd. En Inie was 21 mei 50 jaar
geworden, kortom tijd voor een carnavalsfeestje bij ons achter het huis met een hapje en een
drankje. Hierna hadden we een rustige periode betreft de carnaval, want in de zomer zijn we
druk met de kersen: het is niet voor niks Prins Jos de Kersenfreak.
Na de zomer, zo rond oktober, begonnen de carnavalskriebels weer te komen bij ons en was
het vooruitzicht er weer van de pronkzitting op 15 november. Zaterdag hebben we geholpen
met het versieren van de zaal en het opbouwen van het podium. „s Avonds hebben we weer een
gezellige avond gehad met mooie optredens van de dansgarde, de mannen en de vrouwen van de
raad van elf en de moeders van de dansgarde. Dit alles met goede muziek van Sowieso. Zondag
was het een spannende middag: toen werd bekend dat Stan de Sprinter de nieuwe jeugdprins is
geworden.
Nu hebben we nog een aantal bezoekjes in het verschiet en dan begint het alweer op te
schieten: de vier dolle dagen in het Baggergat staan zo weer voor de deur.
Wij hopen dat jullie allen van de partij zullen zijn en dat
we weer vier dagen een leuk en gezellig feest
mogen hebben samen.

We gaon de veur, dus zuup mar lekker deur
Groetjes van Prins Jos de Kersenfreak & Prinses Inie
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Waarom zijn Belgen blij als ze een puzzel in 2 maanden afkrijgen?
..... Omdat er op de doos staat: van 3 tot 5 jaar.

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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Oud en nieuw……
Nu de jaarwisseling al weer een tijdje achter ons ligt en de carnavalsdagen op ons
afkomen heb ik zelf ‘de balans’ opgemaakt van onze vereniging.
Het is een mooie combinatie van oud en nieuw.
Om maar met het nieuwe te beginnen: gelukkig slagen wij er steeds
weer in mensen aan onze vereniging te binden zoals bijvoorbeeld
Roger Vonk als nieuw raadslid en Henk Joosten als nieuw bestuurslid.
De dansgarde is vorig jaar in een prachtige nieuwe outfit gestoken en
ook in de activiteiten zoeken wij vernieuwing. Denk daarbij aan de
eerste oliebollenactie rond de jaarwisseling!
Tot slot zijn wij apetrots op de vernieuwde website.
En het oude dan? Ik ervaar onze carnavalsavonden altijd als supergezellig.
Veelal met live muziek waarbij ook na het officiële gedeelte de stemming er lekker
in blijft. Zelf hebben wij het gevoel aan deze formule niet te veel te moeten ‘sleutelen’.
Maar wij staan zeker open voor nieuwe ideeën! Laat het ons weten, dit
kan op een nieuwe manier……… via het contactformulier op de website.
Maar natuurlijk ook op de ‘oude’ manier door een van de bestuursleden aan te spreken.
Oud of nieuw, altijd goed!
Een hele fijne carnaval gewenst!

President Vincent

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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Een jongen van 14 jaar komt om middernacht thuis. Zijn vader is nog op en vraagt hem: „Zo jongen, waar ben
jij zolang gebleven?‟ „Vader‟, ik heb het vannacht voor de eerste keer gedaan. „Proficiat‟, zegt de vader,
„neem iets te drinken en ga zitten.‟ „Drinken zal nog wel gaan, vader, maar zitten wordt moeilijk‟.
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Hans Hubers en Willie Leijser zitten samen aan de bar, vraagt Willie aan Hans “Wil je een biertje?”
Zegt Hans, „Je vraagt toch ook niet aan een koe of ie hooi lust !”
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Beste Kleibakkers,
Het is al weer geruime tijd geleden dat ik vertrok uit het bestuur van de Kleibakkers.
Maar het bloed kruipt waar het niet kan gaan en toen het bestuur van de Kleibakkers liet weten
dat aanvulling gewenst was, heb ik na kortstondig beraad graag ja gezegd.
En het was of ik thuis kwam.
Nog enkele mensen uit de oude tijd en bruisend als weleer.
Heersende Prins Jos en Prinses Ine met verstand van kersen, een mooi paar als ambassadeurs
van de Kleibakkers! Wat een actieve club is dat, die Kleibakkers!
Een stuk eigen identiteit waar Haalderen trots op kan en moet zijn.
De Pronkzitting en de Jeugdpronk zijn alweer voorbij als u dit leest en zijn in mijn ogen
een succes geweest. Dat wordt ook vooral bevestigd als je uitgenodigd wordt door andere
carnavalsverenigingen en je een vergelijking kunt maken.
Alle aandacht kan nu gericht worden op het Carnaval 2009.
Dit Pottekiekertje probeert u enthousiast te maken voor
de optocht en de feesten.
Alle Kleibakkers, groot en klein, doe mee en maak plezier.
Het is kort bij huis en dat feest wel zo lekker weg.
Alaaf, tot ziens.

Henk Joosten

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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Fout!Roger Vonk
Laracker

Vincent v. Leeuwen

Geert v. Aalten

Jan Brugman

Marcus

Hallo mensen uit het baggergat,
Ook de Raad van Elf is weer van de partij voor een stukje in ons Pottekiekertje. Ik hou het kort: allereerst wil
ik Bert Jansen en zijn vrouw Nelly bedanken voor de 25 mooie carnavalsjaren; jullie inzet, gastvrijheid en
belevenissen waren grandioos. Ook nog een bedankje voor alle andere zittende en oud raadsleden voor hun
gezelligheid.
Onze pronkzitting was weer een succes. Ondanks het rookverbod was het erg gezellig, zoals alle voorgaande
jaren.
Verder wil ik nog een keer een oproep doen voor een nieuw raadslid. Vooral nu Haalderen zo is uitgebreid
zou het maar zo kunnen dat er weer wat nieuwe carnavallisten zijn in ons dorp die zich ontpoppen als ware
artiesten.

Veel plezier met de carnaval! Ook jij hoort erbij !
En ….. Kijk ook eens op www.kleibakkers.nl

Namens de Raad van 11
W. Leijser

Walter Folker

Geri Verhoeven

Ronald de Vries

Geert Roelofs
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Pascal Nieuwenhuis

Willie Leijser
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DANSGARDE DE KLUUTJES :
van links naar rechts boven: Maartje Hendriks, Rosa Bosveld, Eva v. Zadelhoff, Nienke
Lentjes, Anne Fleur Wismans, Joyce Coenders en Vera Laracker.
onder: Jessie Vermasen en Fleur Hubers.

PRINSENGARDE DE KLUUTJES :
van links naar rechts boven: Mandy v. Aalten, Sharon Reijmers, Mirna Reijmers en
Britta Reijmers.
onder: Sylvana Hoogmoed, Lissa Reijmers, Jacky Jansen en Annick v. Moerkerk.
zittend: Lesley Paul (Mascotte) en Marloes Hubers.
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Boven v.l.n.r.: Max Hubers,
Daro Naksbande, Hjalmar van
Roden, Mike Verhoeven, Thijs
Laracker.
Knielend v.l.n.r.: Jeroen
Kaandorp, Bjorn van Moerkerk
(president), Stijn Laracker, Nick
Brugman, Jordy Schluter, Djamie
Gerdsen.
Niet op de foto: Dylan Meurs.
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AFSCHEIDSWOORD PRINS DARO DEN HALDENNAR
EEN TIJD VAN KOMEN, EEN TIJD VAN GAAN…
Twee jaar geleden werd ik op de jeugdpronkzitting geïnstalleerd als Prins Daro den Haldennar, opvolger van
Prins Yoeri de Trommelaar. Ik was erg zenuwachtig. Maar gelukkig werd ik warm onthaald. De afgelopen
twee jaren waren super.
Ik heb veel dingen gedaan die ik, als ik geen Prins was, niet had beleefd.
Het eerste jaar als Jeugdprins was voor mij volkomen nieuw, maar wel superleuk; de optocht, de
kindermiddag, de jeugddisco, de viering op ‟t Pänneke, en de sleuteloverdracht.
Het tweede jaar was alles wat bekender, waardoor ik niet zo zenuwachtig meer was. En ook toen heb ik van
alles genoten.
Mijn tijd als Jeugdprins is nu voorbij. Ik maak graag plaats voor de nieuwe Jeugdprins: „‟ Stan de Sprinter‟‟.
Ik hoop dat hij het net zo leuk gaat vinden als ik het vond.
Ik wil graag iedereen bedanken die mijn tijd als Jeugdprins zo leuk heeft gemaakt, met name de
jeugdpresident(en), de hofdames, de jeugd-Raad van 11, de dansgarde en natuurlijk de jeugdcommissie.
Één ding is mij duidelijk geworden:
In Haalderen weet de jeugd hoe ze moet feesten!
Een fijn carnaval 2009 gewenst,

Groeten van ex-Jeugdprins Daro

Afscheidswoordje hofdame Tanya
Ik heb een paar jaar als hofdame bij de carnaval gezeten en ik vind het
jammer dat ik er onderuit ben want ik vond het heel erg leuk.
Ik hoop dat Daphne (de nieuwe hofdame) het ook heel leuk gaat vinden

Groetjes van Tanya
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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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Beste Carnavallisten,
Ik ben Bjorn van Moerkerk en dit is inmiddels al weer mijn 2e jaar als jullie Jeugdpresident. Tijdens de afgelopen pronkzitting hebben we afscheid genomen van Prins
Daro en een aantal raadsleden. Tevens heb ik de nieuwe Prins bekend mogen maken
genaamd; Stan de Sprinter.
We hopen om er ook met hem, de nieuwe raadsleden en samen
met jullie een leuk carnavalsjaar van te maken met weer veel lol
en gein.

Alvast fijne carnavalsdagen.
Groetjes President Bjorn

Komt een geraamte bij de dokter. zegt de dokter: Had je niet eerder kunnen komen?

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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Verhuur bedrijf van tafels, stoelen
en overige party benodigdheden
Langstraat 38
Gendt

 (0481) – 42 43 80
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Op 13 januari 2008 kregen we ons 3e kindje. Ons kleine meisje noemen we Puk.
De timing was deze keer extra bijzonder om 2 redenen.
Ten eerste was mijn lieve zus Laura ook rond deze datum uitgeteld van haar derde kindje.
Ten tweede hadden we de jongste kleibakster van 2008 op de wereld gezet.
Niet veel later werd er bij mijn zusje in Gendt de jongste waskniepster geboren.
Maar eerlijk gezegd hadden we geen flauw benul wat het betekende om de jongste
kleibakster in huis te hebben. Al snel werden we gerust gesteld en we konden ons klaar gaan
maken voor een hoog bezoek van de Prins en zijn metgezellen.
Het enige wat wij hoefden te regelen waren beschuiten met muisjes en een paar biertjes voor
dit dorstige gezelschap. Volgens mij was het maandag ochtend rond 11 uur dat de delegatie
van de “Kleibakkers” ons huisje binnen kwam.
Onze Puk werd tevoorschijn getoverd en kreeg een mooi gebakken aandenken met het logo
van de “Kleibakkers” erop. Na de koffie en beschuit met muisjes lusten de heren toch wel een
biertje(het was al 12 uur) om de dag goed te beginnen.
De heer van Leeuwen sloeg het biertje over, maar ging blijkbaar op de praatstoel zitten. Jos
de “Kersenfreak” en zijn vrouw Inie bekommerden zich over ons kleine Puk en dit was
blijkbaar zeer aangenaam want ze was zeer rustig en tevreden.
Na een prettig bezoek van ruim een uur ging het gezelschap weer verder het carnavalsleven
in.
Al met al vonden wij het een leuke gebeurtenis en raden wij de jonge stellen aan om in april
de liefde te bedrijven, zodat de kans het grootst is om de jongste “Kleibakker” van Haalderen
op de wereld te zetten.

Job & Pleun & Puk & Natascha & Bas Reijmers
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SLAGERSBEDRIJF

Th. Huisman
De Houtakker 13
6681 CW, Bemmel
 (0481) – 46 28 60
Speciaal voor uw diepvries
Stapt een olifant in de bus, zegt er een passagier: Dat zie je niet gauw, een olifant in de bus.
Zegt de olifant: Dat zal je ook niet vaker zien, want morgen is mijn brommertje weer klaar.

Kijk ook eens op onze
internetsite:
www.schouten-tuinmachines.nl
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D i t

i s

o n z e

n i e u w e

J eu g d p r i n s

6 Weken voor de jeugdpronkzitting kwam Hans Demon naar ons huis met een vraag voor mij.
Zou jij Prins willen worden voor de komende 2 jaar?
Nou, dat vond ik geweldig, maar ik wilde er wel even over na denken omdat ik het zo gezellig vond in de raad van 11
Na een week kwamen Hans en Marion Hubers vragen wat ik besloten had en toen heb ik ja gezegd.
Heel spannend allemaal. Ik moest toen gelijk een prinsennaam verzinnen, onderscheidingen uitzoeken, andere kleren
kopen, een proclamatie schrijven en kiezen of ik een blauwe cape en steek wilde of een groene.
Ik heb voor de groene gekozen, want Prins Jos was ook in het groen en dat vond ik wel mooi.
Toen was het wachten op 16 november voor mijn onthulling.
Eerst moest ik aftreden uit de raad van 11 en toen moest ik nog een uur wachten voordat ik onthuld zou worden.
Wat duurde die tijd lang zeg en wat was ik zenuwachtig.
Toen ik uit de sportschoen sprong was ik nog steeds erg zenuwachtig maar vond het wel erg leuk.
Ik kreeg mijn nieuwe cape om en mijn steek werd opgezet, de scepter in mijn hand en onderscheidingen omgehangen.
Toen werd ik door iedereen gefeliciteerd en mocht ik mijn proclamatie voorlezen.
Daarna konden we met zijn allen lekker hossen en in de polonaise lopen en kwam ook sinterklaas nog even om mij te
feliciteren.
De middag was heel erg snel voorbij en ik heb nu ook heel erg veel zin in de carnaval.
Samen met mijn hofdames Gijsje en Daphne, president Bjorn en de raad van 11 gaan we er supergezellige dagen van
maken.
Mijn motto is LEVE DE LOL en ik hoop dat alle kinderen uit Haalderen hun gekste
kleding aan zullen trekken en samen met mij en mijn gevolg veel lol gaan maken.
Tot de carnaval!
ALAAF ALAAF ALAAF!

S t a n
t e r

d e

S p r i n
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Een haalderse lekkernij met een q?

quukske
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JEUGDCARNAVAL
De carnavalsdagen vielen in 2008 heel vroeg, dus de voorbereidingstijd voor de jeugdcommissie was
kort. Het was voor Daro het tweede, en laatste, jaar dat hij prins was.
Op de vrijdagmorgen begonnen we op school en ‟s middags was de sleuteloverdracht. Deze werd
gehouden in Doornenburg. Voor het optreden zorgde de dansgarde. Dat was prima in orde.
Op zaterdag was de viering in de kerk. De kinderen vonden dat de priester het leuk deed.
De optocht op zondag was ondanks de kou heel goed. Zondagavond was de disco voor de jeugd
boven de 16. Hier was de opkomst niet geweldig. De disco op de maandagavond voor de jeugd van 6
tot 15 jaar was daarentegen prima. De kinderen hebben volop genoten, onder andere vanwege de
karaoke. Daar gaan we dus zeker mee door.
De jeugdmiddag dinsdagmiddag was weer lekker druk. Een heel mooi feest! Die middag hebben we
ook afscheid genomen van Theo Hoogmoed als commissielid.
Als afsluiting van het seizoen 2007-2008 zijn we op 1 juni met alle jeugdleden naar Kalkar geweest.
Daar was het erg druk, maar ondanks dat hebben we een gezellige dag gehad.
De Pronkzitting van het seizoen 2008/2009 was op 16 november 2008. We hebben daar afscheid
genomen van Prins Daro den Haldennar. En ook van Hofdame Tanya en raadsleden Joris
Hendriksen, Stan Stappershoef en Lion v/d Heuvel. Ook Anita van Aalten hebben we uitgezwaaid;
zij stopt als commissielid.
De zaal was ondanks de Sinterklaasintocht goed bezet. Het was een gezellige middag. Prins Daro
nam op waardige wijze afscheid met mooi gesproken woorden.
Anita werd bedankt voor haar inzet voor de jeugdcommissie. Als nieuw lid van de jeugdcommissie
werd Stiwan Kaandorp geïnstalleerd. Het hoogtepunt van deze middag was natuurlijk de
bekendmaking en installatie van Stan Stappershoef als Prins Stan de Sprinter. Hij kwam tevoorschijn
uit een reuzensportschoen die Hans Demon gemaakt had. Als nieuwe hofdame verwelkomden we
Daphne Kaandorp. Stijn Laracker, Nick Brugman en Daro Naksbande zorgden ervoor dat de Raad
van Elf weer compleet is.
Met Prins Stan, President Bjorn, hofdames Gijsje en Daphne en de Raad van Elf kunnen we met
vertrouwen de komende carnavalsdagen tegemoet zien.
We wensen iedereen fijne carnavalsdagen toe.

De 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
Hoe noem je een condoom in het Zweeds?

Pipi Vangkous

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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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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Jeugd - Hofdames
Ik ben Daphne Kaandorp, ben 9 jaar en zit in groep 4.
Graag speel ik met mijn vriendinnen en zwemmen is mijn leukste sport.
Ik zit op de zwemclub in Bemmel.
Ik ben hofdame geworden en dit vind ik heel leuk.
Mijn broer zit in de Raad van Elf.
En wij hopen leuke carnavals dagen te vieren in de kolk.
Groetjes van

Daphne

Hoi Ik ben Gijsje.
Ik ben de hofdame, samen met Daphne.
Daphne is nieuw dus ze moet het nog leren maar ze heeft het al aardig
onder de knie. Ik heb er zo’n zin in met de nieuwe hofdame en de prins.
Op de kar en weer kijken hoe jullie verkleed zijn. Ik hoop ook dat jullie er zijn
op het grote feest.
Helaas is dit wel het laatste jaar van prins Jos de Kersenfreak
Dus ik hoop dat het weer een feest wordt en dat we veel snoepen en
verkleden

Groetjes en 3x alaaf Gijsje

Peelen Gulf

Langstraat 225 A
6691 ED Gendt
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OPTOCHT 2008
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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
Een man is aan het 't eten en morst een klad mayonnaise op zijn hemd. "Potverdorie", zegt hij, "ik zie er
uit als een varken." "Ja, zegt zijn vrouw, en gesmorst heb je ook al."

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 20 februari 2009:

Sleuteloverdracht

Dit jaar zijn wij uitgenodigd bij C.V. de Narrenpoel in Angeren
Aanvang: 16.00 uur

Zaterdag 21 februari 2009:

Viering in de kerk

Aanvang: 18.00 uur

Zondag 22 februari 2009:
12.00 uur
13.00 uur

Optocht

Aanmelden en nummers afhalen bij De Kolk
Start optocht, de optocht eindigt ook weer bij De Kolk
Daarna feestvieren en de 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

Maandag 23 februari 2009:

Disco

Voor kinderen van 6 t/m 15 jaar, van 19.00 tot 22.00 uur.
Deze avond wordt er geen alcohol geschonken. Gratis entree.

Dinsdag 24 februari 2009:

Daverende jeugd middag

Aanvang 13.30 uur. Einde 17.00 uur.
Entree: € 3,50 (incl. consumptiemunt voor de kinderen).
Lidmaatschapskaart is deze middag niet geldig
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Boven: van links naar rechts
Henri Reijmers
Vincent van Leeuwen
Henk Joosten
Hans Hubers

Secretariaat
Bestuurslid / President
Vice voorzitter
Penningmeester

Onder: van links naar rechts
Hans Demon
Willie Leijser
Anja Verhoeven
Geert Maassen

Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Voorzitter
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Automobielbedrijf

PEELEN – VAN AS
Het adres voor:

 Reparatie in eigen werkplaats, ook
schade-reparaties
 A.P.K. Keuringsstation
 Alle merken nieuwe en gebruikte
auto’s
Langstraat 225
6691 ED Gendt

 (0481) – 42 23 00
www.peelenvanas.nl
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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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V.V.T. 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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TROTS , TROTSER HET TROTST
Zoals u hier boven kunt lezen, zegt het al genoeg!
Trots, trotser het trotst zijn wij met zijn allen op onze dansgarde de Kluutjes.
Van het afgelopen jaar even de hoogtepunten op een rijtje.
Toen vorig jaar het Pottekiekertje uitkwam, wisten wij dit nog niet.
We hebben op dansgala Lingewaard in 2008 de 1ste prijs gewonnen van de publieksjury.
Onze collega-vereniging de Geintrappers organiseren dit gala al jaren. (wat ze erg goed doen)
Een gezellige en unieke gebeurtenis meestal in januari, leuk om te zien en erg leuk om aan mee te
doen.
De week erop stonden wij in de Gelderlander op de pagina “winnaar / verliezer van de week”.
Wij natuurlijk als WINNAAR van de week. Ook stonden wij in de weekkranten en onze site werd
overstroomd met felicitaties. Bij deze nog iedereen BEDANKT namens ons allen.
Kan het nog gekker? Ja dus.
Ieder jaar organiseert onze andere collega-vereniging de Gentenarren het taart bakken bij Adri
Milder. Het prinsenpaar bakt een taart, en geeft die aan iemand waar zij van denken dat ze het
verdienen. Ook altijd een gezellige bijeenkomst.
Dit jaar kregen wij als dansgardecommissie de taart.
Wij werden onthaald bij het prinsenpaar en mochten de taart ontvangen.
Helma, Miranda, Jenny, Renate, Annie en ik waren hier natuurlijk superblij mee en supertrots.
Vandaar de titel van dit artikel: TROTS, TROTSER, HET TROTST.
Gekker kan het haast niet worden, maar het was wel heel erg leuk.
Tot slot: Als u de nieuwe dansen van de garde wilt zien, zie ik u graag met de carnaval in de Kolk.
Alaaf.

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

Openingstijden:
Ma.
10:30 – 18:00 uur
Di. t/m Do. 8:30 – 18:00 uur
Vr.
8:30 – 20:00 uur
Zat.
8:00 – 16:00 uur
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BLOEMISTERIJ

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

Kamervoort 20
Angeren
 (026) – 325 14 42
Een sluipschutter komt s'avonds thuis na een lange dag op het werk.
Zijn vrouw vraagt: "En schatje, hoe was het op het werk?"
Hij antwoordt: "Ik heb je gemist."

H. Bouwman
Schoenen – Sport

ANGEREN

 (026) – 325 08 80
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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.

www.hoogveldelektra.nl

 (0481) - 42 12 88
fax. (0481) – 42 52 02
Een blinde gaat naar de bakker en vraagt 10 pistolets met maanzaadjes. De volgende dag gaat hij weer naar
de bakker en vraagt nu 100 pistolets met maanzaad. De bakker vind dit raar en vraagt aan de blinde: Eet u
echt zoveel pistolets? Nee, antwoord de man, maar de verhaaltjes die er opstaan vind ik toch zo leuk.

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
Pagina 49

Raad van Elf
(boven: van links naar rechts)

Vincent van Leeuwen
Pascal Nieuwenhuis
Roger Vonk
Walter Fölker
Marcus Laracker
Geert Roelofs
(boven: van links naar rechts)

Jan Brugman
Willie Leijser
Gerie Verhoeven
Geert van Aalten
Ronald de Vries ontbreekt op de foto!
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Een vrouw belt naar de helpdesk en zegt dat haar computer niet meer werkt. De helpdesk vraagt wat er op het
scherm staat, de vrouw antwoord: een bloempot, dat kan toch geen kwaad zeker.
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R.K.V.V. HAVO
Tijdens het carnaval van het afgelopen jaar werd R.K.V.V. HAVO uitgeroepen als
Kleibakker van het Jaar.
Dit is een prijs waar al de vrijwilligers van HAVO trots op mogen en kunnen zijn.
De verkiezing onderstreept dat het vele werk dat door onze vrijwilligers wordt gedaan
binnen de vereniging niet onopgemerkt blijft in Haalderen.
HAVO leeft binnen de gemeenschap van Haalderen, daarom is deze prijs een belangrijk
steuntje in de rug om door te gaan.
Het beeldje heeft ondertussen een mooie plek gekregen in de kantine en dient verder als
extra stimulans voor de vrijwilligers van Havo.
Namens heel HAVO wensen we de carnavalsvereniging veel succes en plezier de komende
periode en dat het carnaval in Haalderen maar weer een groot succes mag worden.

BLOEMENSHOP

VEJA
Paul Jansen
Winkelcentrum “De Assenburg”
Bemmel
 (0481) – 46 24 83
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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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DE TAART
Gebakken in Gendt …….
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Bill Clinton heeft zijn werkster ontslagen. Weet je waarom? Ze wilde niet meer zuigen onder zijn bureau.
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Wagens
3 e prijs
2 e prijs
1 e prijs

Klimaatverandering
Star Sisters
Egypte

Groepen
2 e prijs
1 e prijs

Inboorlingen
Zwembad

Paren
2 e prijs
1 e prijs

Lopend vuurtje
Boer zoekt vrouw

Enkelingen
1 e prijs

n.v.t.

MOOISTE STRAAT: De Halden

(de Haldennarrenlaan)

MOOISTE HUIS: van der Mondeweg 43 (fam Reijmers)
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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 kniezen, 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 allen 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 d’r veur,
dus zuup mar lekker deur!
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Wagens
1 e prijs

De Piejassen

Enkelingen
1 e prijs

Bloemenmeisje

2 e t/m 10 e prijs

B. A . (A team)
Sjonnie
Peter Pan
Tijgertje
Ridder
Koningin
Prinses
Ridder
Piraatje
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Wat leggen we vast op foto?

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

Jeugddisco !

Proclamatie
Prins Stan de Sprinter
Ten eerste
Jeugdprins zijn vind ik fijn,
Dus maken we met zijn allen veel gein
ALAAF ALAAF ALAAF
Ten tweede
Feesten doen we samen.
Samen met de jeugdraad en hofdame
ALAAF ALAAF ALAAF
Ten derde
De kluutjes zijn er altijd bij
Dat maakt ons allemaal weer blij
ALAAF ALAAF ALAAF
Ten vierde
Al heb je een hoed, steek of pet
Samen maken we ook dit jaar weer pret
ALAAF ALAAF ALAAF
Ten vijfde
De jeugdcommissie doet voor ons hun best
Dus dan zorgen wij voor de rest
ALAAF ALAAF ALAAF

Ten zesde
Met chips, limonade en gezellige muziek
Gaan we op de discoavond karaoken, da‟s uniek
ALAAF ALAAF ALAAF
Ten zevende
Hossen samen met grote en kleine mensen
Wat zou een jeugdprins zich nog meer kunnen
wensen
ALAAF ALAAF ALAAF
Ten achtste
Gek verkleden is erg leuk
Daarom liggen we vaak in een deuk.
ALAAF ALAAF ALAAF
Ten negende
In de polonaise en lekker dansen
Daarvoor krijgen we allemaal veel kansen.
ALAAF ALAAF ALAAF
Ten tiende
Ook tijdens de optocht gaan we uit ons dak.
En vragen we alle jeugd om mee te lopen in hun
gekste pak.
ALAAF ALAAF ALAAF
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Programma 2009
ZATERDAG 21 FEBRUARI
Zaterdag 21 februari worden de dolle dagen gestart met de sleuteloverdracht. Deze keer in Gendt.
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 22 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 wordt ook het startgeld voor de wagens (met motor!) 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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Erik zit voor de televisie. “Een goeie wedstrijd” zegt hij, “alleen jammer dat de goals ontbreken.”
Zegt zijn vrouw: “Ben je blind? Er staan er toch 2?”

Pagina 61

MAANDAG 23 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 van het Baggergat?
Daarna frühshoppen.
13.00 uur
14.30 uur
16.00 uur

: Start frühshoppen bij café De Klits.
: Frühshoppen bij de Tichel.
: Te gast bij de Kolk met discotheek

DINSDAG 24 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 2009.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.
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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
Uw auto is overbeladen zegt de agent. Ik moet uw rijbewijs in beslag nemen.
Hoe kan dat nou? zegt Piet. Dat ding weegt nog geen half ons.

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING
Auto- en
motorrijschool
Ruim 70% eerste
keer geslaagd!

DOLF FLINTROP
Europalaan 31
6691 CH Gendt
 (0481) – 42 19 34
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Verzorging van uw
Administratie.
Aangifte inkomstenbelasting.
Aangifte vennootschapsbelasting.
Advisering in Financieringen en het
opzetten van ondernemingen.
{Rechtsvormen}
"Mijn oma is net een dagblad", zegt Peter tegen vriendje Dylan."Hoezo, vertelt ze dan zoveel nieuwtjes?
"Dat niet, maar ze verschijnt dagelijks!"

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
Een man laat zijn kaartje aan de conducteur zien. Conducteur: "Maar meneer dat is een kinderkaartje!"
Man: "Dat klopt, kunt u nagaan hoe lang de trein vertraging heeft."
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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
Twee dieven hebben een bank beroofd. Als ze thuis komen, zegt een dief: "Kom we gaan ons geld tellen dat we
gestolen hebben." De andere dief: "Nee dat hoeft niet, we lezen het morgen wel in de krant!"

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
Pagina 66

Als het personeel met elkaar uitgaat na het werk, praten ze over voetbal of basketbal. Als het middenkader met
elkaar uitgaat na het werk, praten ze over tennis of basebal. Als het topmanagement met elkaar uitgaat na het werk,
heeft men het over golf. Conclusie: des te hoger in de organisatie je zit, des te kleiner zijn je ballen...

Timmerfabriek en Interieurbouw

“De Kroon” B.V.

Willem Alexanderstraat 16
6691 EE Gendt
 (0481) – 42 12 18
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Onze oudste Kleibakker!

Ook in 2008 was Leida Berns – Linsen
weer de oudste Kleibakker van ons dorp.
Wij feliciteren haar hiermee van harte.
Hopelijk is ze ook dit jaar weer
van de partij !
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Dorpshuis
De Tichel
Haalderen
 (0481) – 46 44 09

Beheer en medewerkers
wensen u fijne caravalsdagen toe

Een verdachte moet voor de rechter verschijnen. En de rechter zegt tegen de man: “Ik lees hier dat u behalve
geld ook horloges, juwelen en gouden sieraden hebt gestolen?”
“Ja, dat klopt” antwoord de verdachte, “mijn vader heeft altijd verteld dat geld alleen niet gelukkig maakt!”

WWW.HANJANSSEN.NL

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud
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Sierbestrating

(van links naar rechts)







Hans Demon
Anita Reijmers
Stiwan Kaandorp
Marion Hubers
Geert Maassen

(op de voorgrond)

Herman Wigman
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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
Er lopen twee ambtenaren over straat. Trapt er eentje een slak dood. Zegt de tweede: 'Waarom doe je dat nou
weer? Is toch helemaal nergens voor nodig!' Antwoordt de eerste: 'Hij liep me al de hele dag voor de voeten.'

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 2008 / 2009
DAGELIJKS BESTUUR:

GEERT MAASSEN 464133
HENRI REIJMERS 464798

HANS HUBERS 464855
HENK JOOSTEN

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
STIWAN KAANDORP
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 RAAD VAN ELF
BESTUUR

BOEKJE:

SYLVIA VAN LOON
HENRI REIJMERS

HANS HUBERS
WILLY LEIJSER

TECHNISCHE COMMISSIE:

HANS HUBERS

HANS DEMON

DANSGARDE:

HELMA LEYSER

ANJA VERHOEVEN
MIRANDA BRUGMAN

TRAINSTERS DANSGARDE:

RENATE LARACKER

JENNY LEYSER

PRINSENKEUZE:

GEERT & COBY MAASSEN

PERRY & JOSEPHIEN VEENS

SENAAT:

PERRY VEENS

VERVOER PRINSENPAAR:

HANS HUBERS

FOTO'S:

HANS & MARION HUBERS

RAAD VAN ELF:

WILLY LEYSER
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GEERT MAASSEN

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

Bemmel:
Martin van Asten
D.A.Z. Rolluiken
VEJA
REWE
Slagerij Huisman
Reka Autoschadebedrijf
Bongers speelgoed
Coiffeur Daniëlle
Piet Derks
Wissing sport
Albert Heijn
Elst:
Autoschade Elst BV
Auto Stuart

Gendt:
Leenders
Autobedrijf Peelen – van As
Hans Hoogveld
Gulf - Peelen
RM Deuren
Adri Milder
De Gent
Spoeltmanbouw
Welkoop
Winkelcentrum Julianahof
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

Huissen:
Van Dalen
Profile Ouwerling, fietsspecialist
Kapsalon Hendriksen
Alustaal
Angeren:
Bloemisterij Maasen
Kees v. ’t Hullenaar
Bouwman Schoenen-sport
Oosterhout:
P. Karteris
Kapsalon Haarbalans (junior)
Ressen:
J. van Wijk
Fruitbedrijf de Woerdt
WIDO

Doornenburg:
VOS
Auto Rijnhoeve

Arnhem:
J.S.S. Steigerbouw
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