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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Beste Kleibakkers,
We zijn er in geslaagd ons Pottekiekertje in een wat compactere vorm te krijgen en daardoor
kunnen we dit blad behouden voor Haalderen. Wij kunnen ons niet veroorloven dat de onkosten
hoger worden dan de inkomsten. Ik moet het daarom ook kort houden!
Het prinsenbal op 14-11-’09 was weer zeer gezellig en spannend. Eerst het afscheid van Prins
Jos en Prinses Inie. De twee jaar zijn weer zeer snel gegaan. Jos en Inie: bedankt voor jullie
gastvrijheid en inzet tijdens jullie optreden bij de Kleibakkers en voor de gemeenschap van
Haalderen. Het was een gezellige tijd, bedankt hiervoor.
Dan toch weer die gespannen verwachting: wie wordt het nieuwe prinsenpaar?
Dit jaar was er iets speciaals voor nodig om alles zo lang mogelijk geheim te houden en dat is
ook weer gelukt door de prinsenkeuzecommissie, die ook vernieuwd is. Na eerst bij de raad van
elf te zijn geïnstalleerd kon Prins Stiwan zijn Prinses Evelien verwelkomen, want onze nieuwe
prins stond nog op het podium als lid van de raad van elf. Prins Stiwan en Prinses Evelien,
welkom bij de Kleibakkers. Ik hoop dat jullie de komende twee jaar ook een gezellige tijd
hebben om nooit meer te vergeten. Carnaval vieren in Haalderen moet blijven bestaan, al kost
het wel veel energie en geld. Zo ook de optocht, het Pottekiekertje, de dansgarde en de
jeugdcarnaval. Maar gelukkig hebben wij veel sponsors die ons van alle kanten steunen.
Hiervoor mijn hartelijke en oprechte dank. Ook de mensen achter de schermen, die bergen
werk verzetten en er is veel werk te doen om alles naar behoren te laten draaien, hartelijk
dank voor jullie inzet.
Nu ga ik afsluiten en hoop ik weer dat op onze avonden en dagen de zaal van zalencentrum De
Kolk te klein zal zijn. Verder wens ik een ieder een gezond 2010 toe en tot ziens op 13-14-1516 februari in zalencentrum De Kolk.

Geert Maassen
Voorzitter
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DANIELLE EN MAURICE
MARIAPLEIN 5A
HAALDEREN

 (0481) – 46 31 46
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Hallo allemaal,
Een terugblik op de afgelopen twee jaren carnaval van ons als prinsenpaar.
Het begon allemaal in de zomer van 2007. Er werd over gepraat, gelachen en
weggewimpeld tot de serieuze vraag kwam of we het echt wilden doen. Na een hoop
getwijfel van de prinses, maar later toch overstag, zijn we er samen aan begonnen.
Alles stiekem, de gehele voorbereiding. Niemand mocht het weten, een heel speciale
tijd, en dan…..
….. de avond van de onthulling. Wat was ik (prinses) zenuwachtig, maar goed, met een
echte prins naast me kwam het allemaal goed. We sprongen uit de doos en alles viel van
ons af. De reactie die kwam was veel verbazing, maar wel heel erg leuk. Het feest kon
beginnen!!
Daarna begonnen we aan de echte carnaval. Er werden karren gemaakt, in één woord
geweldig. Heel erg leuk was ook de sleuteloverdracht en het taartbakken. De taart
hebben we gegeven aan de dansgardecommissie en aan Geert Maassen. Ook gingen we
naar andere vereniging toe. Zo leefde de carnaval in de wintermaanden aardig door en
in de zomer was het wat rustiger.
De twee jaren waren dan ook snel om. Om dit grote feest mogelijk te maken heb je
toch heel wat mensen nodig; dansgardecommissie, jeugdbestuur, raad van elf en het
bestuur. Daarnaast alle mensen die het mogelijk gemaakt hebben om voor een
geweldige optocht te zorgen en daarna samen met ons een goed feest hebben gevierd.
Wij willen dan ook iedereen bedanken die met ons het hebben mogelijk gemaakt om op
twee mooie jaren terug te kijken. Zeer zeker onze kinderen Claudia & Jeff.
Wij wensen het volgende prinsenpaar
veel succes en veel feestplezier toe.
Groet,
Prinsenpaar

Jos & Inie
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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 zevenentwintigste 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.
Mede 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 de verschillende optredens tijdens ons Prinsenbal 14 november j.l met optredens
van de raad van elf en onze dansgarde samen met de prinsengarde.
Maar ook het bezoek van ons aan “De Narrenpoel” tijdens hun pronkzitting op 7 november
j.l met Prins Jos en Prinses Inie.
De tweede oliebollenaktie van de vereniging.
De mooie en weer steeds drukker worden van onze optocht.
Het bezoek aan Gendt met hun avondoptocht.
Het best wel druk bezochte fruhshoppen.
Ook de kindermiddag is altijd weer een happening voor de kinderen met diverse optredens
en traktaties.
Verder zal dit jaar de sleuteloverdracht in Huissen 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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Hierbij een woordje van de mensen die vorig jaar het mooist versierde huis hadden in
Haalderen tijdens het carnaval.
Wij als familie hebben elk jaar de grootste pret om iets origineels te bedenken tijdens het
carnaval voor het versieren van het huis.
En het is elk jaar een uitdaging om iets te maken wat een toevoeging is aan het carnaval.
Daarom hopen wij dat er dit jaar ook mensen zijn die het huis tijdens de carnavalsdagen
willen gaan versieren waardoor het carnaval meer gaat leven in ons dorp.
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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,
Wij als Prinsenpaar 2009-2011 zullen ons eerst even voorstellen.
Stiwan is 38 jaar geleden geboren in Gendt en heeft al 13 jaar een eigen interieurbouwbedrijf in
Bemmel. Evelien is 36 jaar komt uit Malden en is ziekenverzorgster en werkt in Verzorgingshuis
St. Jozef in Gendt. Wij zijn al 14 jaar getrouwd en wonen in Haalderen.
Samen hebben we 3 kinderen. Jeroen van 11 jaar, Daphne van 10 en Patrick is 7.
Wij zijn 2 jaar geleden begonnen met carnaval vieren.
Sinds een jaar heel actief uitstapje met de Kleibakkers waren wij er bij en genoten met volle teugen.
Stiwan was al actief met de jeugdcommissie. In juli werd ons gevraagd of we Prinsenpaar wilde
worden. Stiwan was niet thuis maar ik zij meteen: „ja dat willen wij‟.
Toen begon het allemaal, het geheim houden wat vooral Evelien heel moeilijk vond.
Het begin was in september, we zijn toen kleding gaan passen waar we snel klaar mee waren.
Het tweede pak werd het en de eerste jurk. De onderscheidingen, scepter etc.
Alles was geregeld en de laatste week was heel spannend.
We konden iedereen in Haalderen op het verkeerde spoor zetten.
Stiwan zou toetreden tot de Raad van Elf. Hij heeft de laatste weken hard geoefend voor het
optreden. Ook zat hij de laatste week nog lang aan de bar met mederaadsleden om maar te
speculeren wie de nieuwe prins wordt. De laatste week werd nog besloten dat wij niet samen in de
onthullingswagen zaten maar Evelien alleen.
Stiwan zou tot de laatste minuut op het podium bij de raad van elf blijven zitten om er voor te zorgen
dat niemand het eerder door had. Nou, dat is ook wel gelukt de laatste minuut dacht de Raad van Elf
nog dat het een andere prins werd. Zo hebben we in november al een hele leuke pronkzitting gehad
met leuke optredens van de dansgarde: dat belooft wat voor de carnaval in februari .
Wij hebben er zin in en laten alles over ons heen komen.
Wij gaan er van genieten en hopen u te zien bij CV de Kleibakkers in de Kolk.

Ons motto is :
“Lang leve de lol,maak de glazen maar weer vol”

Veel carnavalsgroeten,

Prins Stiwan
en Prinses Evelien
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Een nieuwe zoektocht……
Misschien wel de belangrijkste zoektocht in het afgelopen jaar was die naar een nieuwe Prins en Prinses.
Vervolgens toch wel hét adrenalinemoment voor vele carnavallisten: wie wordt er gepresenteerd. En als het dan
eenmaal zover is, komt er van alles over het nieuwe Prinsenpaar heen. Onderscheidingen uitreiken, proclamatie
voorlezen etc. En dan nog zoeken naar ‘evenwicht’ in je nieuwe rol…. Ga er maar aan staan! Ik heb
bewondering voor al die (ex) Prinsen en Prinsessen die daar ieder op een eigen manier invulling aan hebben
gegeven.
Als vereniging zijn wij ook regelmatige zoekende. Hoe kunnen wij meer inwoners betrekken bij onze
activiteiten. Onze website kan hierbij een prima rol vervullen. Er is een gastenboek voor anekdotes, ideeën en
opmerkingen. Daarnaast is er een contactformulier waarmee een berichtje naar het bestuur kan worden
gestuurd. En natuurlijk kunt u de bestuursleden persoonlijk benaderen! Wie dat zijn? Zie de website:
www.kleibakkers.nl
Zelf heb ik weer veel zin de aankomende carnavalsdagen. 5 dagen
die eigenlijk alleen maar in het teken staan van die carnaval.
Vanaf het opbouwen van het podium en de sleuteloverdracht op
zaterdag tot het opruimen op woensdag. Traditioneel wordt de
woensdag afgesloten met haringhappen voor het Prinsenpaar,
(jeugd)bestuur en de Raad van 11.
Lekker even napraten zonder ‘programma’ en in
vrijetijdskleding. Het vliegt voorbij!
Kleibakkers, fijne carnavalsdagen 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

BLOEMENSHOP
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VEJA

Paul Jansen
Winkelcentrum “De Assenburg”
Bemmel
 (0481) – 46 24 83
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Beste Kleibakkers,
Ik ben Bjorn van Moerkerk ik zit in leerjaar 1 op het Juniorcollege in Bemmel.
In mijn vrije tijd voetbal ik bij voetbalvereniging HAVO in de D1 in Haalderen.
Mijn hobby’s zijn verder thuis computeren Ds-sen en ik speel graag op de Wii.
Ik heb bij de Kleibakkers een aantal jaren bij de jeugdraad gezeten en de
laatste twee jaar ben ik nog jeugdpresident geweest.
Afgelopen pronkzitting heb ik afscheid genomen als jeugdpresident en mijn
stokje overgedragen aan Max Hubers.
Ik wens Max de komende jaren veel suc6 als nieuwe
jeugdpresident.
ALAAF ALAAF ALAAF.

Bjorn van Moerkerk.

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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Hallo Beste mensen,
Zoals gewoonlijk wil ik weer een stukje schrijven over de Raad van Elf
Om iedereen te laten lezen hoe het jaar voor de Raad van Elf er uit ziet.
Het was weer een zeer gezellig jaar voor de Raad van Elf.
Carnaval was vorig jaar weer een groot feest, nu weer bijna een jaar geleden.
Maar na een lange vakantie was het eindelijk weer zover.
In september zijn wij weer gestart met de voorbereiding van de pronkzitting.
Voor de Raad betekent dat oefenen voor het optreden -elke maandag- en een hoop gezelligheid.
Maar ook het rond gaan met de lidmaatschapskaarten, bezoeken van andere CV verenigingen enz.
In de voorbereiding hebben wij ook zeer ons best gedaan om het aftreden van prins Jos en
prinses Inie tot een waardig afscheid te maken in een kersen kistje met muziek
van het prinsenpaar zelf.
“Haalderen bedankt. Haalderen bedankt Haalderen Haalderen Haalderen bedankt”!!!
Jullie ook bedankt Jos en Inie. Ik hoop jullie wel blijvend te mogen begroeten in de Kolk.
Jullie zijn zeer gezellig.
Maar wij waren ook heel blij dat wij een nieuw raadslid hadden gevonden: Stiwan Kaandorp.
Maar een ½ uur na het installeren waren wij hem ook in de Raad weer kwijt.
Wat bleek? Hij werd ook onze nieuwe Prins, genaamd Stiwan de maatmeester en
Prinses Evelien.
Het geluk voor ons was dat Geert Roelofs, die afgetreden was net van te voren, had gezegd
dat wanneer Stiwan prins zou worden hij weer plaats zou nemen in de Raad van Elf.
Wij waren dus toch weer compleet, incl. onze President die ook bij onze Raad gerekend wordt.
Maar er kan er nog een bij dus bel 0481 – 46 38 31 voor aanmeldingen.
Waar wij ook zeer van genoten hebben is de jeugd onder ons zoals de dansgarde en prinsengarde
die zelfs het hele jaar bezig zijn om er een geweldige presentatie van te maken.
Tevens natuurlijk ook van onze jeugd Raad en Prins met Hofdames.
Ik hoop dit jaar ook iedereen -en meer zelfs- weer te mogen begroeten tijdens de dolle dagen.

De Raad van Elf
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DE KLUUTJES :
Achterste rij VLNR (prinsengarde):
Lesley Paul-Mandy v. Aalten-Sharon Reijmers-Mirna Reijmers-Britta Reijmers-Marloes Hubers
Rij in het midden VLNR (prinsengarde):
Jacky Janssen-Annick v. Moerkerk-Lissa Reijmers-Sylvana Hoogmoed
Voorste rij VLNR (garde): Anouk Weijers-Puck Lentjes-Fleur Hubers-Sterre Laracker-Denise
Coenders-Lianne Maassen-Jessie Vermaassen zij zit bij de prinsengarde
Zittend VLNR (garde): Vera Laracker-Filou Abbink-Inge Maasssen
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Achterste rij VLNR: Nick Brugman, Mike Verhoeven, Thijs Laracker, Jeroen Kaandorp,
Stijn Laracker, Sem Laracker, Sander Peperkamp en Lars v. Leeuwen.
Voorste rij VLNR: hofdame Daphne Kaandorp, Prins Stan de Sprinter, hofdame Gijsje
Hendriks, president Max en Bram Rutjes (raadslid).
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AFSCHEID
Per 15-11-2009 (jeugdpronkzitting) ben ik gestopt als lid van de jeugdcommissie van
cv de Kleibakkers.
Ik had dat al enige tijd geleden bedacht en aangegeven. Van de andere commissieleden hoorde ik
dan: och blijf toch nog, wij vinden het niet erg dat je lichamelijk niet zoveel meer kunt, maar blijf
erbij want je bent nog zo nuttig.
De waardering die ik ontving doet me wel goed, maar ik beschouw alles wat ik gedaan heb toch als
de gewoonste zaak van de wereld. Ik vind het trouwens nogal beperkt wat ik deed; bovendien waren
het activiteiten die ik met plezier deed en waar ik enorm van kon genieten, zelfs zittend in een
rolstoel en dat geldt eigenlijk voor alles wat ik bij de carnavalsvereniging heb gedaan.
Het heeft ons van alles opgeleverd: een hele groep kennissen/vrienden met wie we gezellig kunnen
feesten en genieten. Ik denk met plezier terug aan het gezellige geouwehoer met koffie en bier erbij
bij ons in de keuken als de podiumspullen en ander materiaal bij ons op de zolder in de schuur was
opgeborgen. En ook aan de keren dat de jaarlijkse barbecue voor de groten en voor de jeugd bij ons
in de tuin en schuur werden gehouden; geweldig vonden we dat.
Door fysiek ongemak werd het de laatste jaren steeds zwaarder, ook al werd er maar met mate een
beroep op mij gedaan. Ik besef trouwens dat ik het zo‟n tijd heb kunnen volhouden dankzij heel veel
steun van Mirjam, die bijsprong als het op typen en computerwerk aankwam. Ook de kinderen
hebben mij bij het uitwerken van verslagen regelmatig geholpen.
Op een gegeven moment vond ik toch de tijd gekomen om er een punt achter te zetten. Het is goed
geweest. Ik hoop en verwacht dat de vereniging blijft zorgen, dat er in Haalderen carnaval gevierd
kan worden. En ik wens allen die bij de organisatie betrokken zijn, met name de jeugdcommissie,
daarbij heel veel succes.
Iedereen heel erg bedankt.

Herman Wigman
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Hallo,
Ik ben Max Hubers en woon in Haalderen.Twee jaar geleden vroeg mijn tante Marion of ik het leuk
zou vinden om bij de raad van elf te komen en dat leek mij heel spannend. Toen was Daro nog de
prins en werd Björn de nieuwe president. Een jaar later werd er een nieuwe prins gekozen en dat is
Stan. Dit jaar moest er weer een nieuwe president komen. Dat werd mij in oktober gevraagd. Daar
moest ik eerst even over nadenken want ik wist niet precies wat ik dan allemaal zou moeten doen.
In november ben ik toen afgetreden als raadslid en teruggekomen als de nieuwe president.
Niemand wist dat totdat we ons moesten omkleden. Dit vond ik best wel spannend. Ook moest ik al
een woordje doen. Ik zit op ‟t Panneke en vind dat best wel leuk. In februari hebben wij carnaval op
school. Dan komen de prins, de hofdames en ik als president op school. Ook moeten we op een
wagen staan met de optocht. De prins, de president en de hofdames staan dan het hoogst.
Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
Nog wat weetjes over mezelf:
* Ik woon op Klein Baal met mijn vader, moeder en 2 zussen.
* We hebben een hond Floortje, „n konijn Tijgertje, „n hamster Vlokje,
de vissen Goudje en
Spikkel en nog een boel vogels.
* 17 Februari word ik 11 jaar. Dat is één dag na de carnaval.
* Mijn hobby is tafeltennis. Ik ga 2 keer in de week trainen in Gendt bij
Getave.
* Ik kijk graag naar voetbal maar speel het niet meer zelf, alleen achter
het huis of op school.

President Max
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Verhuur bedrijf van tafels, stoelen
en overige party benodigdheden
Nu ook springkussens – Sarah & Abraham
Langstraat 38
Gendt

 (0481) – 42 43 80
www.lintsen-verhuur.nl
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Aankondiging! Wie wordt de Jongste Kleibakker van Haalderen 2010?
Zoals jullie weten brengen we elk jaar een bezoek aan de Jongste Kleibakker
van Haalderen tijdens het carnaval.
Voor ons is dit altijd een moeilijke opgave omdat Haalderen de laatste jaren
steeds groter wordt.
Daarom willen wij graag weten of jullie iemand kennen die zwanger is en net
voor het carnaval is uitgerekend geef het dan door aan een van onze
bestuursleden die vermeld staan in de commissielijst.
Wij kunnen dan tijdens het carnaval de Jongste Kleibakker vereren met een
bezoek van onze prins met prinses met gevolg.
Het is een heel bijzonder fenomeen: tenslotte er kunnen maar weinig kinderen
zeggen dat ze de Jongste Kleibakker zijn geweest van Haalderen.
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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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Nieuwe JEUGD-prins
Hallo Kleibakkers.
Nou, dit was me even een gezellig jaar. Veel te doen en veel te beleven in Haalderen.
In november werd ik jeugdprins van Haalderen en heb ik aardig wat mee gemaakt.
In januari zijn we naar de Gelderlander geweest waar een prinsentref was.
Er liepen daar alleen maar prinsen, prinsessen, hofnarren en presidenten rond en het was er een reuze
feest voor groot en klein. Er was ook een dweilorkest bij en iedereen had plezier.
We hebben in februari een super gezellige carnaval gehad met grote en kleine mensen.
Ook zijn we bij verschillende verenigingen op bezoek geweest en zijn daar lekker aan het hossen
geweest. In november is president Björn afgetreden en hebben we een nieuwe president gekregen,
president Max. Hij zal de taak voor de komende 2 jaar van Björn over nemen.
Ikzelf heb nog een jaar te gaan als Prins en heb daar ook heel erg veel zin in en kijk daar erg naar uit.
Een beetje zenuwen zijn er nog wel, maar dat is gezond. Ik hoop dan ook dat iedereen 14 februari in
de optocht mee gaat lopen in zijn gekste pak en dat het ook op de jeugdmiddag en avond een
spektakel gaat worden.
Ik heb er zin in en ik hoop jullie ook.
En denk aan mijn motto…………………………..LEVE DE LOL!!!!!!!!!!!!!
Tot dan.
ALAAF ALAAF ALAAF

Prins Stan de Sprinter

Pagina 30

Pagina 31

JEUGDCARNAVAL
Het jeugdcarnaval begon op vrijdagmorgen 20 februari met een mooie en gezellige viering op basisschool ‟t Pänneke.
De gymzaal was prachtig versierd. Prins Stan, president Bjorn en hofdame Daphne (hofdame Gijsje lag i.v.m. een
gebroken arm in het ziekenhuis) kwamen op de butenmars en onder begeleiding van de garde, in de gymzaal. De garde
liet een mooie showdans zien.
Om 15.30 uur vertrokken we (jeugdcommissie en Prins met zijn gevolg) vanaf school, met een aantal auto‟s richting
Angeren, waar de sleuteloverdracht voor de jeugd plaats vond.
De prinsengarde liet met een geweldige gardedans zien, waar Haalderen als klein dorp groot in is.
Op zaterdagavond was er de viering in de kerk. De Prins, president, hofdame en de raad van elf, waren allen in ornaat.
Op zondag kon men weer genieten van de steeds langer wordende optocht in Haalderen. Hofdame Gijsje stond ondanks
een gebroken arm op de wagen van de jeugdprins.
Ze zwaaide zelfs met een arm naar de toeschouwers die langs de kant van de weg stonden.
Het viel de jeugdcommissie ook dit jaar weer op dat er vele, prachtig verkleedde kinderen, langs de kant van de weg
stonden. We hopen dat die kinderen in februari mee willen doen met de optocht.
De disco op maandagavond (alcohol vrij) was voor de jeugd van 6 t/m 15 jaar, weer een succes.
De karaoke is nu een vast onderdeel van deze avond. De opkomst was groot en de winnaars van de karaoke gingen allen
met een zak snoep of een mooie medaille naar huis.
De jeugdmiddag op dinsdag was ook weer geslaagd. De zaal was goed gevuld en iedereen genoot van de optredens van
de dansgarde. Natuurlijk vond er ook weer de jurering van de mooist verkleedde kinderen plaats. Alle kinderen kregen
uiteindelijk een prijsje.
Als afsluiting van het seizoen 2008-2009, zijn we op zondag 28 juni met de jeugdleden naar De Spelerij in Dieren
geweest. Het weer was goed. De kinderen genoten volop. De een zocht wat vaker het water op, en de ander ging lekker
knutselen. Vele kustwerkjes gingen er aan het eind van de dag mee naar huis. Dit alles is echt voor herhaling vatbaar.
De jeugdpronkzitting vond plaats op zondagmiddag 15 november 2009 om 13.30 uur in feestzaal De Kolk. De zaal was
mede door de jeugdraden met prins en prinses uit Angeren en Doornenburg, aardig gevuld. Zij zorgden samen met onze
raad van elf, prins Stan, president Bjorn en de hofdames Daphne en Gijsje, voor de nodige sfeer. De hofdames zagen er
deze middag prachtig uit. Zij droegen een jurk die door de trainster van de dansgarde, Renate Laracker, was gemaakt. De
garde liet een mooie gardedans zien. De prinsengarde liet naast de gardedans ook een geweldige showdans zien.
Wij (jeugdcommissie) wensen de dansgarde veel succes toe op zondag 7 februari 2010.
Op deze dag doen ze weer mee met het dansgala in Bemmel. Op deze zondagmiddag werd er afscheid genomen van drie
raadsleden, Dylan Meurs, Djamie Gertsen en Max Hubers. President Bjorn nam ook afscheid. Even later werden er vier
nieuwe raadsleden geinstalleerd, Sander Peperkamp, Lars van Leeuwen, Sem Laracker en Bram Rutjes. Zodoende
bestaat de raad van elf in het nieuwe seizoen gelukkig weer (vorig jaar tien) uit elf raadsleden. Max Hubers is voor de
komende twee jaar de nieuwe president van Haalderen.
Voor Prins Stan de Sprinter is dit het tweede jaar dat hij jeugdprins mag zijn van het dorp Haalderen.
Na 26 jaar lid te zijn geweest van de jeugdcommissie, nam Herman Wigman afscheid.
Ondanks de lichamelijke achteruitgang ging Herman nog vele jaren door met het werk voor de jeugdcommissie. Helaas
was dan toch het moment gekomen dat Herman, ondanks zijn wil en doorzettingsvermogen, moest stoppen. De
jeugdcommissie kon Herman niet zo maar laten gaan. Een persoon die zo lang en zo veel voor het carnavalsgebeuren in
Haalderen had betekend, verdiende een waardig afscheid. Marion Hubers had namens de jeugdcommissie een mooi
stukje in elkaar gezet. Herman kreeg ook een verjaardagskalender waarin vele foto‟s stonden die tijdens de
carnavalsdagen waren gemaakt. Ook zijn vrouw Mirjam Grotenhuis werd even in het zonnetje gezet. Zonder de steun
van Mirjam had Herman niet zo lang door kunnen gaan. Zij heeft ook bij ziekte van de gastvrouw Marion Hubers een
aantal keren de jeugdmiddag gepresenteerd. Niet alleen de jeugdcommissie nam afscheid van dit paar. Alle aanwezigen
kwamen persoonlijk nog even afscheid nemen waarbij menig traantje weggepinkt moest worden. Gelukkig stond Sandy
van Ingen al klaar om de jeugdcommissie te versterken. Zij werd later als commissielid geinstalleerd.
Het kersverse prinsenpaar prins Stiwan de Maatmeester en prinses Evelien bezocht ook de jeugdmiddag van
Carnavalsvereniging De Kleibakkers. Zij zullen de komende twee jaar de scepter zwaaien in het Baggergat. Zoon Jeroen
zit bij de jeugdraad en dochter Daphne is een van de twee hofdames.
De jeugdcommissie kijkt terug op een zeer geslaagde pronkzitting. Het was weer een ouderwets gezellige middag.
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

Tankstation MILDER B.V.
Galgendaal 6 - Gendt
 Tel. 0481 – 42 22 80
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

Tanken met uw:
- Pinpas
- Travelcard
- Eurocard
- Multi Tank Card
Doe ook mee met onze TOTAL-spaaractie
en spaar voor leuke cadeau-artikelen !
Uw RENAULT-bedrijfswagendealer
Regio Arnhem-Nijmegen
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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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C.V. de Kleibakkers bakt oliebollen voor …
Haalderen
D.m.v. onder andere het ophalen van oud ijzer en het bakken van oliebollen
(nu voor de tweede keer) probeert de Carnavalsvereniging uit Haalderen zich
financieël gezond te houden.
Op deze manier kan de vereniging zelf, de vele activiteiten die ze voor de
carnavalsdagen organiseren, bekostigen.
Woensdagochtend, 30 december 2009, werden de eerste oliebollen al
zeer vroeg gebakken.
Als je 3000 oliebollen moet bakken, dan moet je natuurlijk wel op tijd beginnen!
De laatste oliebollen werden om 18.00 uur gebakken.
Gelukkig maken vele handen licht werk.
De bestuursleden bakten ook dit jaar weer zelf de oliebollen.
Door een aantal dames en kinderen werden ze netjes in een zakje gedaan.
De leden van de raad van Elf zorgden, met een aantal dames, voor de verspreiding
van de lekkere en vaak nog warme oliebollen, desgewenst met of zonder krenten.
Door een prima samenwerking kon deze prestatie worden geleverd.
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Roger Vonk
Beroep: Kleibakker
Hobby: Vuurtje stoken in de oven van de steenfabriek
Is één van de nieuwe van de afgelopen jaren.
Heeft op maandag voor de Prinsonthulling nog tot in de
nacht met Stiwan (!) zitten te bazelen wie nu de nieuwe
Prins zou worden.
Is dus zeer betrokken bij de vereniging……

Geert van Aalten
Beroep: Kleibakker
Hobby: Kabels leggen en aan elkaar knopen
Heeft het jeugdcarnaval hoog in ‟t vaandel staan en is
apetrots op dochter Mandy die als „devil‟ schitterde in de
showdans van de Prinsengarde. Zijn twee rechterhandjes
komen goed van pas bij het bouwen van de wagen en het
podium.

Marcus Laracker

Ronald de Vries

Beroep: Kleibakker
Hobby: De bloemetjes buiten zetten
Een van de langstzittende Raadsleden, die weet al „t een
en ander‟ hoe het er aan toe gaat bij De Kleibakkers.
Ook een vrolijke gast, is aan het eind van de avond erg
overtuigd van zijn eigen verhalen.
Heeft een hekel aan fietsen maar knalt graag met zijn
shopper door de Betuwe.

Jan Brugman
Beroep: Kleibakker
Hobby: Timmert er lustig op los
Ook een ex-Prins (de Schutter). Was daarna niet te
houwen om in de Raad te komen en is daar enorm in
zijn element. Handige kerel. Is berucht als
biermeester……….waarom eigenlijk?

Beroep: Kleibakker
Hobby: Vrachtwagenchauffeur bij de „groene‟ Maters

op een blauwe “VBI-auto”. Ook een buitenbeentje
qua woonplaats, dat wordt dus fietsen voor een
biertje. Woont hij nu in Oosterhout of Nijmegen, ik
weet het zo langzamerhand niet meer. Werd besmet
via schoonpa Perrie Veens, de vorige President.

Willie Leijser
Beroep: Kleibakker
Hobby: Iets met sleuven
Houdt de jongens van de Raad in ‟t gareel en is
verantwoordelijk voor de portemonnee van de Raad.
Een héél, héél belangrijke taak. Is een manusje van
alles en kan heel mooi Hazes nadoen.
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Walter Fölker
Beroep: Kleibakker
Hobby: sleutelen aan trekkers en alles met wielen/techniek
Een ex-Prins (d‟n Schuiver). ‟t Baggergat heeft zijn hart
gestolen, zelfs na zijn verhuizing naar ‟t Keujesgat bleef hij
bij De Kleibakkers tot ongenoegen van onze vrienden van
De Narrenpoel. En daar geniet hij van!!! Scheurt graag
rond in zijn Eendjes en 2CV.

Geert Roelofs
Beroep: Kleibakker
Hobby: bootjes bouwen
Loopt als langste mee in de Raad en kan dus gerust de
Nestor van de Raad worden genoemd. Zit in de
verlenging nadat Stiwan onverwacht de Raad verliet om
Prins van de Kleibakkers te worden. Is niet veel op de
dansvloer te zien.

Gerie Verhoeven
Beroep: Kleibakker
Hobby: Huismeester in een studentencomplex
Milleniumprins bij De Kleibakkers en kwam daarna in de
Raad. Werd daarmee trendsetter voor de meeste van de
Prinsen die daarna kwamen. Handig met de muziek voor
de optredens van de Raad. Is de rust zelve en kan enorm
genieten van een sigaartje.

Pascal Nieuwenhuis
Beroep: Kleibakker
Hobby: chauffeur
De man van de muziek(installatie) op de wagen bij de
optocht. Is net getrouwd en is genomineerd voor de papa
van de jongste inwoner van ‟t Baggergat met de
carnavalsdagen.

Vincent van Leeuwen
Stiwan Kaandorp
Beroep: Kleibakker
Beroep
:
Kleibakker
Hobby: durft het tegenwoordig bijna niet meer te
Hobby: Druk baasje
zeggen: bankier
Zit
maar kort bij de Kleibakkers maar heeft al
Sinds een jaar of vier President van De Kleibakkers
diverse takken op zijn naam
maar bleef voor de gezelligheid ook bij de Raad. Is
Zit bij de jeugd en zat bij de raad een halfuur en is
bij de Raadsleden bekend om zijn handschoenen bij
nu prins carnaval.
het opbouwen van het podium. Rommelt ook wat met
de website.
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OPTOCHT 2009
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Aannemer Grondverzet

J. van Wijk VOF
Tevens een Milieustraat voor afval
Verhuur van Atlaskranen en kippers / shovel
Levering van zand, grind,
grond en puin
Stationsweg 26a, Nijmegen
Tel. 024 – 34 82 723
Mobiel 06 – 54 90 75 48

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 12 februari 2010:

Sleuteloverdracht

Dit jaar zijn wij uitgenodigd bij de jeugdcarnavalsvereniging in Huissen.
Aanvang: 16.00 uur

Zondag 14 februari 2010:
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 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 15 februari 2010:

Disco

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

Dinsdag 16 februari 2010:

Daverende jeugdmiddag

Aanvang 13.30 uur. Einde 17.00 uur.
Zaal open om 13.00 uur
Entree € 3,50 (incl. consumptiemunt voor de kinderen).
lidmaatschapskaart is deze middag niet geldig.
Deze middag is rookvrij!
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Boven: van links naar rechts
Henri Reijmers
Secretariaat
Vincent van Leeuwen
Bestuurslid / President
Henk Joosten Vice voorzitter
Hans Hubers Penningmeester

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

Bestuurslid
Voorzitter

Proclamatie
1. We gaan er met carnaval flink tegen aan.
Jong geleerd is oud gedaan.

7. Als de muziek zich laat horen blijf niet staan,
Dan knallen we met zijn allen en gaan er tegen aan.

2.We vinden het fijn.
Dat de Haalderense Carnaval bij de kolk
mag zijn.
3. Met al dat feesten en gezelligheid.
Denk wel aan de veiligheid.

8. Tijdens de carnaval gaan we niet lijnen
De kilo’s zullen met al dat hossen vanzelf verdwijnen.

4. Bij de kolk maken ze de glazen lekker vol.
Daarom hebben de Kleibakkers zoveel lol.

10. Dat er met de carnaval maar veel muziek mag klinken.
Zodat we er samen op mogen drinken.

5. Als we flink aan het feesten en drinken gaan.
Laat dan de auto thuis staan.

11. Wij wensen jullie veel plezier.
Maar hou er rekening mee, jullie prins lust ook bier.

9. Wat ons betreft kunnen we gaan feesten.
Maar gedraag je niet als beesten.

6. Samen feesten met groot en klein.
Wat zal het weer gezellig zijn.
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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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Hallo carnavallisten!
Het carnavalsseizoen is weer in alle hevigheid losgebarsten. Ook bij ons, de Kleibakkers.
Het prinsenbal is al weer ruim twee maanden geleden.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Jos en Inie.
Met Jos en Inie hebben we veel plezier gehad.
Wij als dansgarde kijken ook met veel plezier op die tijd terug.
We mochten van hun ook de taart in ontvangst nemen als commissie van de dansgarde.
Toch een kroon (steek) op ons werk.
Maar als er een prinsenpaar komt ………komt er ook een nieuw prinsenpaar!!
En wat voor een prinsenpaar ………!.
Waardige opvolgers. Namelijk Stiwan en Evelien.
Stiwan is al een poosje bij het jeugdbestuur. Hun kinderen zijn ook actief bij de jeugdcarnaval.
We gaan weer een leuke tijd tegemoet met Stiwan en Evelien, ook een prachtig prinsenpaar
om te zien.
Wij als dansgarde zijn het hele jaar druk met voorbereidingen voor het prinsenbal en voor de
carnaval. En dat kun je ook wel zien.
Tijdens het prinsenbal had de garde weer een prachtige gardedans. Er zijn veel nieuwe meisjes
bijgekomen. Toch knap van de trainsters om toch onervaren meisjes tot zo grote hoogte te krijgen.
Met de carnaval laten ze ook de nieuwe showdans zien.
Nieuwsgierig geworden? Dan moet u maar zelf komen kijken tijdens de carnavalsdagen.
De prinsengarde krijgt steeds meer ervaring. Deze groep meisjes trainen al jaren met elkaar.
Dat kun je ook wel zien. Natuurlijk hebben ze ook weer met een nieuwe gardedans.
De showdans was weer perfect. Het word steeds spectaculairder .
Heeft U „t nog niet gezien?
U heeft nog de kans om te komen kijken tijdens een van de carnavalsdagen.
Ook kunt u komen kijken tijdens het dansgala Lingewaard in Bemmel op zondag 7 februari.
Wederom doen we mee. Altijd leuk om mee te doen en om te kijken naar onze „concurrenten‟.
We hopen natuurlijk weer hoge ogen te gooien.
Tot een van de dagen,

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

H. Bouwman
Schoenen – Sport

ANGEREN

 (026) – 325 08 80
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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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Marion Hubers
Op zaterdagavond 21 februari 2009 om ongeveer 21.30 uur, had ik zoals gewoonlijk weer mijn
fotocamera in de hand waarmee ik een aantal foto's wilde maken van De Grootste Kleibakker
uit Haalderen. Hans (mijn man) en ik maken al jaren de foto's voor Carnavalsvereniging "De
Kleibakkers".
Geert Maassen (voorzitter) kondigt altijd met een opsomming van activiteiten De Grootste
Kleibakker aan. Ik was intussen op het podium van de muziek gaan zitten.
Het viel me al gelijk op dat de eerste vrijwilligerswerkzaamheden die Geert noemde, ook van mij
konden zijn. Natuurlijk kunnen meerdere mensen dat werk doen dus dat was gewoon toeval.
Niet veel later kwam ik er achter dat hetgeen Geert vertelde alleen nog op mij kon slaan.
Ik voelde me steeds warmer worden en ik zat ook niet meer rustig. Keken ze al naar mij?
Ik durfde zelf niet meer te kijken. Hoor ik nu straks mijn naam? Ja hoor! “Marion Hubers, Grootste
Kleibakker van Haalderen”,hoorde ik Geert nog zeggen.
Op dat moment flitst er van alles door je heen. Mijn dochters Marloes en Fleur hielden me in de zaal
op (zitten allebei bij de dansgarde) en samen liep ik met hen naar voren.
Nu werden een paar dingen me ook veel duidelijker. Normaal praten we ook even tijdens de
vergadering van de jeugdcommissie over wie dit jaar eventueel De Grootste Kleibakker zou kunnen
worden. Nu was dat heel anders. Het leek wel of ze bewust dit onderwerp niet wilde aansnijden.
Ook thuis werd er weinig over dit alles gepraat. Hans wist het al (zit in het bestuur) hij heeft het
goed verborgen kunnen houden. Maar waarom ik nu gekozen werd, was me nog niet duidelijk, zelfs
niet na de lange inleiding van Geert.
Het is toch heel normaal om iets (was intussen wel een waslijst van activiteiten is geworden)
voor je dorp te doen. Je kunt wel altijd nee zeggen en vinden dat een ander het maar eens moet doen.
Maar als je het met liefde en veel plezier doet en je krijgt er ook nog waardering voor, dan gaat het
allemaal veel gemakkelijker. Je wordt ook eerder gevraagd voor iets en dan denk je, ach laat ik het
maar doen.
We begonnen met het carnavalsgebeuren in 1985 toen we in Haalderen aan Het Mariaplein kwamen
te wonen. De carnavalsvereniging (in dit geval Bernard Reijmers) had ons al snel gevonden. Hans
begon met een kleine CVB-bank thuis (aanbouw) en dan heb je een ideale penningmeester voor De
Kleibakkers. De vrouwen (raadsleden en bestuursleden) zorgden voor een mooi optreden tijdens de
pronkzitting. De pret tijdens ‟t oefenen van een act was altijd nog leuker dan het optreden in de zaal.
Het werkte ook op de lachspieren.
In de loop der jaren heb ik veel raads- en bestuursleden zien komen en gaan.
In november 1996 heb ik de taak van Jan ten Westenend overgenomen. Hij was de presentator van de
jeugdmiddag. In februari 2010 presenteer ik dus voor het vijftiende jaar de jeugdmiddag. Ik doe het
nog steeds met veel plezier. De samenstelling van de jeugdcommissie is nog wel eens veranderd.
Op dit moment zitten er allemaal enthousiaste mensen in de jeugdcommissie. Samen proberen we elk
jaar weer een mooi programma voor de jeugd te organiseren.
Na 10 jaar aan het Mariaplein gewoond te hebben, verhuisden we in 1995 naar de Kolkweg. De bank
groeide en een groter gebouw was noodzakelijk geworden.
Toen ons oudste kind naar de basisschool ging, kreeg ik er wat vrijwilligerswerk bij. Ik werd
verkeersouder van „t Pänneke en ik ging vele foto‟s van allerlei activiteiten maken. Omdat ik dat
gewoon leuk vond en nog steeds vind. Ik stuur de foto‟s dan vaak op naar de krant met daarbij een
leuke tekst. Ik heb ook een paar jaar bij Platform Haalderen gezeten. Als verkeersouder vond ik het
heel normaal om de belangen van de kinderen uit Haalderen te behartigen.
Op dit moment ben ik nog steeds verkeersouder maar ik doe het wel samen met Annita Rutjes.
We zijn nu al een aantal jaren bezig met het vergroten van de verkeersveiligheid van de Haalderse
jeugd. We hebben de laatste maanden al een aantal gesprekken met de provincie gehad betreffende
de Van der Mondeweg. Gelukkig weten we nu al dat er in 2010 iets gedaan wordt met deze weg al is
het niet hetgeen wat we eigenlijk wilden.
We organiseren ook om de twee jaar De Nationale Straatspeeldag. Dan heb je nog het Schriftelijk
Verkeersexamen en het Praktisch (fiets) Verkeersexamen, de fietskeuring etc..
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Annita en ik blijven voorlopig nog verkeersouder maar over drie jaar zit ons jongste kind in groep 8 en
dan hebben we opvolgers nodig. Dus ouders van ‟t Pänneke, denk er maar vast over na of het iets is
voor jullie. Zo zijn er nog een aantal dingen die ik voor Haalderen doe, maar het is niet nodig om die
ook allemaal de revue te laten passeren.
Ik liep dus samen met mijn dochters naar voren en kreeg later de onderscheiding, een mooi beeldje en
een prachtige bos bloemen. Marloes en Fleur konden het nog niet geloven. Mama De Grootste
Kleibakker van Haalderen! Na de foto‟s kwamen er vele mensen uit de zaal mij feliciteren.
Je weet dan gewoon niet wat je overkomt. Ik heb me niet, zo als vele anderen dat wel konden, kunnen
voorbereiden op het krijgen van deze onderscheiding. Ik ben er heel blij mee en het beeldje hangt nu
in de woonkamer aan de wand. Ik kreeg later (de dagen na de carnaval) nog vele felicitaties van
mensen uit Haalderen. Iemand van de redactie van De Gelderlander heeft me ook nog thuis opgezocht
en een interview afgenomen. Er werd ook nog een mooie foto gemaakt. Ik heb dus ook nog met het
beeldje en een mooi verhaal in de krant gestaan. Ik wil iedereen bedanken voor deze mooie prijs!
De komende jaren wil ik (als mijn chronische ziekte dat toe laat) zeker nog bij de jeugdcommissie
blijven. Als ik de kinderen op de jeugdmiddag of op de maandagavond (karaoke) zie zingen, hossen
en lachen, dan geniet ik ook en kan voor mij de middag of avond al niet meer stuk.
Hans (Demon) en ik kijken elkaar dan vaak aan en de blik zegt al genoeg. Het loopt weer fantastisch.
Je krijgt dit alleen maar voor elkaar als je van te voren met de jeugdcommissie een weloverwogen
programma maakt. De maanden voor februari of maart worden met vele vergaderingen en allerlei
andere activiteiten, goed gevuld. We –de jeugdcommissie- doen het allemaal met veel plezier.
Ik wens iedereen in en buiten Haalderen, een gezellig carnavalsfeest toe.

Marion Hubers

DE TAART
Een geweldige verrassing!
Je moet het echt meemaken om het te ervaren. Dat „stelletje ongeregeld‟ uit Haalderen! Ik was zeer verbaasd!
Hoe kom je op het idee om ons de taart te geven!?
En de manier waarop! Ik wist van niks, zelfs toen wij bij bakkerij Milder in Gendt stonden, niks in de gaten!
Niemand in mijn nabijheid vroeg waar die taart heen moest, zelfs niet toen Prins Jos en Prinses Inie de taart
aan het opmaken waren had ik nog niks in de gaten. Ik dacht dat Prins Jos en Prinses Inie later wel zouden
zeggen waar wij naar toe moesten.
Toen vroeg President Tino van de Gentenarren aan de prinsen waar de taart voor bestemd was. Haalderen
kwam als laatste. Ik had nog niks in de gaten (slaperd). Uiteindelijk kwam Haalderen aan de beurt en toen
vertelde Prins Jos en Prinses Inie aan wie ze hem gaven en ook nog dat hij hem echt verdiend had!
Thuis wisten ze alles al, ook de kinderen en kleinkinderen; alles was al geregeld. Toen wij thuis aankwamen
was dat echt een verrassing.
Het is echt een eer om op deze manier te worden bedankt door het prinsenpaar.
Jos en Inie, wij voelen ons zeer vereerd dat jullie aan ons gedacht hebben, bedankt!
Geert en Coby
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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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Wagens
1 e prijs
2 e prijs
3 e prijs

Beursverloop /Amerika te koop
Gouden Koets
Swaffel Airlines

Groepen
1 e prijs
2 e prijs

Crisis
Sneeuwkoningin

Paren
1 e prijs
2 e prijs

Voedselbank
Saw

Enkelingen
1 e prijs
2 e prijs
3 e prijs

Vogelverschrikker
Japanse Vrouw
Moeder Melkmeisje

MOOISTE STRAAT: De Halden

(de Narrenlaan)

MOOISTE HUIS: van der Mondeweg 43 (fam Reijmers) “ALOHA”
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Wagens
1 e prijs
2 e prijs
3 e prijs

Gypsies
Pinquins
De Piejassen

Enkelingen
1 e prijs
2 e prijs
3 e prijs

Discomeisje
Elvis
Winnie de Poeh
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Jong geleerd …
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Programma 2010
ZATERDAG 13 FEBRUARI
Zaterdag 13 februari worden de dolle dagen gestart met de sleuteloverdracht.
Dit is op zaterdagmorgen, deze keer in Huissen.

CARNAVALSBAL zaal de Kolk
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 € 7,50
Leden op vertoon van lidmaatschapskaart, vrij entree

ZONDAG 14 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 live muziek.
Nummers moeten bij de Kolk ingeleverd worden.
Hier wordt 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 15 FEBRUARI

Frühshoppen
Vandaag gaan Prins Stiwan, Prinses Evelien, President 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
14.30 uur
16.00 uur

: Start Frühshoppen bij de Tichel.
: Frühshoppen bij café De Klits.
: Zijn wij bij de Kolk met discotheek

DINSDAG 16 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 € 5,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 2010.

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
Bemmelseweg 71-B, Elst (0481) – 46 39 01

KLAASSEN
IJZERHANDEL

Voltweg 7, 6662 PT Elst (Gld.)

 (0481) 37 12 39
Vakwerk van:
 Hekwerk
 Inrijpoorten
 Tuinlantaarns
 Ramen
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A

Z

van der Mondeweg 36-a
6685 BP Haalderen
Tel: 0481 – 45 11 74
Fax: 0481 – 43 46 41
E-mail: info@dero-haalderen.nl
DERO

DERO V.O.F is een administratie- en adviesbureau waarbij de dienstverlening met name is
gericht op het midden- en kleinbedrijf (Starters, Zzp‟s) en particulieren
Werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren zijn:
advies bij het opzetten van een onderneming
advies bij het aangaan van financieringen
verwerken van de administratie
loonadministratie
aangifte loon- en omzetbelasting
aangifte inkomstenbelasting
aangifte vennootschapsbelasting
samenstellen van jaarrekeningen
Eerste kennismakingsgesprek en advies is gratis en het spreekt voor zich dat wij onze diensten tegen
concurrerende tarieven aan u zullen aanbieden.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.dero-haalderen.nl

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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Peelen Gulf

Langstraat 225 A
6691 ED Gendt

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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Timmerfabriek en Interieurbouw

“De Kroon” B.V.

Willem Alexanderstraat 16
6691 EE Gendt
 (0481) – 42 12 18
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Onze oudste Kleibakker!
Beste Kleibakkers,
Ik ben de oudste inwoonster van Haalderen, Het Baggergat, en dus ook
de oudste Kleibakker! Vroeger vierde ik graag carnaval samen met Thé
en hadden we altijd veel lol. Met vrienden gingen we altijd gek verkleed
op pad. Vorig jaar ben ik op zaterdagavond naar de carnaval geweest. Ik
heb toen samen met de jury de mooist verklede carnavallist gekozen en
enorm genoten van de optredens van de dansgarde. Ik vond het heel leuk
om daarbij aanwezig te zijn. Aangezien mijn leeftijd zal dit misschien
niet vaak meer voorkomen, maar ik vond het wel een supergezellige
avond! Ik vind het ook heel fijn en gezellig dat de Kleibakkers bij mij op
bezoek komen. Komend jaar wordt dit alweer de 5e keer en zal ik het 3e
prinsenpaar ontvangen. Het is een gezellig uurtje samen om de tafel met
een kopje koffie en een borreltje. Wat babbelen en lachen, dan vliegt de
tijd voorbij. Ik hoop dit, ondanks mijn gezondheid, nog veel vaker
mogen meemaken.
Hierbij wens ik jullie hele fijne en gezellige carnavalsdagen toe!
Hartelijke groeten en natuurlijk Alaaf Alaaf,

Leida Berns
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Dorpshuis
De Tichel
Haalderen
 (0481) – 46 44 09

Beheer en medewerkers
wensen u fijne caravalsdagen toe

WWW.HANJANSSEN.NL

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud
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Sierbestrating

(van links naar rechts)








Hans Demon
Marion Hubers
Stiwan Kaandorp
Anita Reijmers
Geert Maassen
Sandy v. Ingen
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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 2009 / 2010
DAGELIJKS BESTUUR:

GEERT MAASSEN 464133
HENRI REIJMERS 464798

HANS HUBERS 464855
HENK JOOSTEN 451645

BESTUURSLEDEN:

WILLY LEYSER
VINCENT VAN LEEUWEN

HANS DEMON 465318
ANJA VERHOEVEN 463937

JEUGDCOMMISSIE:

GEERT MAASSEN 464133
MARION HUBERS 464855
SANDY VAN INGEN

ANITA REIJMERS 464798
STIWAN KAANDORP
HANS DEMON 465318

PROGRAMMACOMMISIE:

JOSEPHIEN VEENS 463155
MIRANDA BRUGMAN 465194
GERI VERHOEVEN

COBY MAASSEN 464133
ANJA VERHOEVEN 463937

PUBLICITEIT/WEBSITE:

HENRI REIJMERS
WILLY LEYSER

VINCENT VAN LEEUWEN
WILLEM BOSMA

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
HANS DEMON 465318

MUZIEK COMMISSIE:

HANS HUBERS

HANS DEMON

DANSGARDE:

HELMA LEYSER

ANJA VERHOEVEN
MIRANDA BRUGMAN

TRAINSTERS DANSGARDE:

RENATE LARACKER

JENNY LEYSER

PRINSENKEUZE:

GEERT & COBY MAASSEN
VINCENT & MONIQUE V. LEEUWEN

PERRY & JOSEPHIEN VEENS
HENK & RIA JOOSTEN

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
Kaandorp Interieurbouw
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
Albert Heijn
VEJA
REWE
Slagerij Huisman
Reka Autoschadebedrijf
Bongers speelgoed
Coiffeur Daniëlle
Piet Derks
Wissing sport

Gendt:
Leenders
Autobedrijf Peelen – van As
Hoveniersbedrijf Han Janssen
Gulf - Peelen
RM Deuren

Ewijk:
Audique
J. van Wijk

Adri Milder
De Gent
Spoeltmanbouw
Welkoop
Winkelcentrum Julianahof
Tankstation Milder (galgendaal)
Bemaco
De Kroon timmerfabriek
Lintsen verhuur
Home Garden Shop
Wiecherink
Tankstation W.F. Milder (dorpsstraat)
Hoveniersbedrijf Han Janssen

Huissen:
Van Dalen
Profile Ouwerling, fietsspecialist
Kapsalon Hendriksen
Alustaal

Elst:
Autoschade Elst BV
Auto Stuart
Klaasen ijzerhandel
D.A.Z. Rolluiken

Nijmegen:
Kapsalon Haarbalans (junior)

Angeren:
Bloemisterij Maasen
Agrotechniek Oosterink
Bouwman Schoenen-sport
Oosterhout:
P. Karteris
Ressen:
WIDO
Fruitbedrijf de Woerdt

Doornenburg:
VOS
Auto Rijnhoeve

Arnhem:
J.S.S. Steigerbouw
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