www.kleibakkers.nl

Driekoningendwarsstraat 15
6828 EE Arnhem

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,
Als nieuwe voorzitter van Carnavalsvereniging “de Kleibakkers” mag ik met enige
trots u wederom het Pottekiekertje aanbieden zoals u van ons gewent bent. De redactie
heeft haar best gedaan u het nodige leesplezier te bieden en u tevens uit te nodigen
tijdens de dolle dagen naar de optocht te komen kijken en daarna een gezellig drankje
te nuttigen in ons eigen “Baggergat-Huus de Kolk”. Uiteraard bent u alle dagen van
harte welkom want u weet dat het kort bij huus is zodat je er lopend naartoe kunt.
Wij zijn het carnavalsseizoen begonnen op zaterdag 20 november 2010 met de
Pronkzitting onder gezag van Prins Stiwan de Maatmeester en zijn Prinses Evelien.
Gasten waren de Geintrappers en de Blauwe Pony uit Bemmel en zij waren na afloop
bevestigd in de algemeen heersende mening dat de gezelligste Carnaval gevierd wordt
in Haalderen. Respect voor datgene dat in Haalderen wordt gepresteerd was onze
dank. Dat was vooral te danken aan de optredens van onze “Kluuten en Kluutjes” en
de jongens van de Raad van Elf. Bravo namens het bestuur.
Tijdens de Pronk zijn er ook personele zaken aan de orde en ik noemde al mijn
voorzitterschap waardoor Geert Maassen nu vice-voorzitter is geworden. Hans Hubers
heeft het penningmeesterschap overgedragen aan Henri Reijmers en is door drukke
werkzaamheden uit het bestuur moeten treden. Hans heeft de centen meer dan 20 jaar
beheerd waarvoor wij hem veel dank verschuldigd zijn. Hans nogmaals bedankt
namens de Kleibakkers. Dat betekent dat Anja Verhoeven onze nieuwe secretaris is
geworden en het bestuur wenst haar, Henri en Geert veel succes toe in hun nieuwe
functie. Tevens mocht ik Eric Jan Cools als nieuw enthousiast lid van de Raad van Elf
installeren. Eric hartelijk welkom namens het bestuur bij deze club.
Dan beste Kleibakkers wordt de komende carnavalstijd de gemeentesleutel beheerd
door de Kleibakkers. Prins Stiwan en zijn Prinses Evelien zullen deze sleutel
zaterdagmorgen in “de Kolk” in ontvangst nemen van de Burgemeester onder toeziend
oog van alle carnavalsverenigingen uit Lingewaard met hun koninklijk gevolg.
Kleibakkers dit is zeer de moeite waard en mag u eigenlijk niet missen, dus komt
allen!
Kleibakkers ik hoop u geïnspireerd te hebben om mee te doen tijdens de carnaval en
daarom wens u een tot ziens in zaal “de Kolk”.

Henk Joosten,
Voorzitter
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DANIELLE EN MAURICE
MARIAPLEIN 5A
HAALDEREN

 (0481) – 46 31 46
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Beste Kleibakkers,
Bij deze wil ik graag nog een stukje schrijven ter aanvulling van ´t Pottekiekertje
Zoals U wellicht bekent, doen wij als veteranen mag ik wel zeggen elk jaar mee met de
Carnavals Optochten en bouwen naar horen zegge aardige mooie wagens we zijn begonnen
met 2007 Grease en in 2008 met De Starsisters
In 2009 sloegen we slag met de gouden koets.
Erg mooi om te maken en er zat ook erg veel
werk in om het te realiseren, bijv. de
schilderijen aan de zijkanten van de koets
waren ook echte schilderijen met de hand
geschilderd.
Alles was tot in de puntjes afgewerkt zoals de
binnenbekleding perfect in stijl.
Kleding paste er ook helemaal bij, gewoon af.
In 2010 kwamen we met de Veneciaanse
Carnaval gondel door Haalderen gevaren, deze
was gebouwd op ware grootte en was helemaal in balans gemaakt, dat moest ook wel omdat
hij in totaal 11,43 m lang was.
De kleding is allemaal met de hand gemaakt
zoals ook de hoeden, hier hebben de
naaikransjes goed hun best gedaan, en vooral
hun doel bereikt.
Het was wel een Optocht met veel sneeuw en
vooral gladheid en oh ja het was een beetje
frisjes.We zouden het wel op prijs stellen dat als
er weer gladde wegen dreigen te komen met de
optocht dat er dan gestrooid word met zout.
Voorkomen van ongelukken staat ook bij ons
voorop de lijst.
Verder wil ik ook nog graag vertellen namens de Krakelingen dat we nu ook weer de virus
hebben gekregen we zijn weer allemaal besmet, doordat we aan de bouw konden beginnen
en de naaisters zijn aan het naaien geslagen zonder mannen, dus dat komt ook vast weer
goed.
Naar ons beleving gaat het weer erg mooi worden, het belangrijkste is wel dat we met zijn
alle veel plezier hebben met de bouw en de presentatie ervan.
Wij zeggen wel eens tegen elkaar zet een paar gekken bij elkaar en dan kun je verwachten
dat je zoiets krijgt.
We zien er naar uit om weer een mooie Optocht samen te maken dat ieder weer met volle
teugen kan genieten van alle praal wat er in de optocht voorbij komt.
Met Vriendelijke groet, De Krakelingen
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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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NIEUW SECRETARIAAT
Van prinses tot dansgarde-voorzitster tot secretariaat.
In korte lijnen is dit mijn “loopbaan “ binnen de carnavalvereniging.
Tijdens de openbare jaarvergadering, afgelopen jaar in mei, hebben er wat veranderingen binnen
het bestuur plaatsgevonden. Vanaf mei doe ik nu dus het secretariaat.
Na 9 jaar voorzitster van de dansgarde is dit een nieuwe uitdaging!
Ik heb een goede opvolger voor de dansgarde, namelijk Geert Maassen.
Het afgelopen jaar hebben we wederom een goed jaar gehad, maar wat was het koud en glad.
Vooral tijdens de optocht. Helaas was dat de reden dat Eska ons niet muzikaal kon ondersteunen.
Gelukkig weerhield dat de mensen niet om toch met de optocht mee te doen en te komen kijken.
Als vereniging zijn we naar het jubileum van de Kraonige Zwaone geweest en ook naar de
Gentenarren en de Geintrappers.
Tijdens onze gezellige pronkzitting was Bemmel ook goed vertegenwoordigt.
Zowel de Geintrappers als de Blauwe Pony waren te gast bij ons.
EEN DANKWOORD AAN U ALLEN.
Afgelopen jaar was er weer een oliebollenactie van ons. Steeds een groot succes met vele helpende
handen. Bij deze wil ik Henri en Anita Reijmers even extra in het zonnetje zetten.
Zij stellen de ruimte beschikbaar om al deze oliebollen te bakken en hun gastvrijheid is daarbij groot.
Ook is de catering bij hun perfect!
Bij Vincent en Monique van Leeuwen is het startpunt om bij U aan de deur te gaan voor de
oliebollenverkoop en het Pottekiekertje. Als we van deze klussen terug komen staat er voor een ieder
koffie, frisdrank voor de kinderen en wat lekkers klaar. Ook bedank ik graag hun hiervoor.
Tevens dank ik iedereen die tijdens de carnavaldagen met ons carnaval komt vieren, degene die naar
de optocht komen kijken en degene die onze oliebollen hebben gekocht.
Zonder U allen is er geen carnaval.
En … denk ook eens aan onze adverteerders / sponsors en andere vrijwilligers!
Zonder hun is het voor ons onmogelijk om alles georganiseerd te krijgen.
Daardoor heeft U voor de 28ste keer het POTTEKIEKERTJE weer in handen .
Wij wensen U veel plezier met het nieuwe POTTEKIEKERTJE .
En … nogmaals allemaal bedankt
Tot de carnaval in de Kolk.

Anja Verhoeven
Secretariaat
“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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De familie Sweers had dit jaar hun huis „t mooist versierd en een zeer orginele slogan
verzonnen n.l. “Wij hebben pech. Onze weg is weg” .
Een gedeelte van hun straat, de Pastoor v/d Weijstraat, was n.l. opengebroken i.v.m.
werkzaamheden en daardoor kon de Carnavalsoptocht niet door hun straat rijden.
Gelukkig ziet de straat er inmiddels weer prachtig uit!
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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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Hallo Allemaal
Hier een stukje van jullie Prins en Prinses. De carnaval staat al weer voor de deur.
Wij hebben er al zin in.
Na al het geheimzinnige gedoe van vorig jaar en de hele spannende onthulling.
De geweldige pronkzitting bezoek aan neven verenigingen de Gelderlander taart bakken de sleutel
overdracht, de dolle dagen en de optocht.
Het was allemaal zo nieuw en spannend maar zo super leuk.
Na enkele maanden geen carnaval zijn wij 2 oktober begonnen met het scepter feest voor de
vereniging.
De scepter was Stiwan ook al binnen 10 min kwijt. Dus dat was geregeld feest moest er komen.
Maar wat en hoe.
Nou we zijn met zijn alle met de bus vanaf de klits vertrokken richting Botrop Duitsland.
Daar aangekomen hebben we met zijn alle wat gegeten en gedronken
Daarna zijn er enkele sportievelingen de latten op gegaan en zijn ze aan de eerste ski afdaling
begonnen.
Sommige ook meteen de laatste.
Een enkeling was niet meer van de ski‟s af te slaan maar de meeste hadden het snel gezien en zijn bij
de andere gevoegd in de bar.
Na veel lol en drank terug de bus in en weer naar Haalderen.
Veel lol en gein in de bus maar sommige sliepen even in.
In Haalderen nog een afzakkertje in de klits.
In november begon dan eindelijk het carnaval seizoen weer.
13 november in Gendt geweest op de opening avond en de 20ste in Haalderen onze Pronkzitting die
weer heel geslaagd was en super gezellig.
Zondag de 21 ste de jeugd prinsen wissel.
Waar na het afscheid van prins Stan de nieuwe prins onthuld werd.
Een prins en een prinses een geweldig stel en wat een plaatje.
Wij wensen prins Thijs van de Lagezandse en prinses Daphne dan ook twee hele leuken jaren toe als
het eerste jeugd prinsen paar in Haalderen.
Wij hopen dat jullie het net zo leuk zullen beleven als wij doen.
Nu hebben we nog enkele bezoekjes in het verschiet en ook bij het Lingewaardse dansgala zullen wij
aanwezig zijn om onze dansgarde aan te moedigen.
In maart is de sleutel overdracht in Haalderen waar aansluitend de 4 dolle dagen.
Wij hopen dat jullie allemaal van de partij zijn en dat we weer een gezellig feest gaan beleven.
Tot dan.

Prins Stiwan de Maatmeester en Prinses Evelien.
Lang leve de lol maak de glazen maar weer vol.
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Trots
Even vooraf, waren de oliebollen dit jaar weer lekker? Normaal leveren wij ‘plezier’ in verschillende vormen, maar één keer per jaar zitten wij
in de ‘food’. Waarbij wij overigens zelf wel veel plezier hebben tijdens het bakken en het rondbrengen van de oliebollen. Dit jaar hadden wij ’s
avonds de tweede editie van ons oliebollenfeest, waar zo’n oliebol al niet goed voor is………..
O ja, ik begon met de titel ‘trots’. Dat was inderdaad mijn gevoel toen de zaterdag na ons openingsweekend in november er een grote foto in
stond.
Ons ‘grote’ en ‘kleine’ prinsenpaar met ook weer de ‘grote’ en ‘kleine’ Raad van 11. En wie goed heeft opgelet zag nog enkele bestuursleden.
De jeugd in de nieuwe outfit: super om te zien. Ook dat gaf een trots gevoel! Er is dan wel facebook, twitter, linkedin, hyves etc., maar zo’n
foto in de krant is dan toch ook wel weer leuk.
Benieuwd naar meer foto’s? Kijk op onze website: www.kleibakkers.nl.
Met carnavalsgroet,

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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BLOEMENSHOP

VEJA
Paul Jansen
Winkelcentrum “De Assenburg”
Bemmel
 (0481) – 46 24 83

Kijk ook eens op onze internet-site !

www.bakker-woninginrichting.nl
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Hallo Mensen,
Hierbij een schrijven van de opvolger van Hans Hubers.
Hans Hubers heeft na jaren van trouwe dienst zijn functie als penningmeester
overgedragen aan mij. Daarvoor eerst mijn dank voor zijn inzet in de afgelopen jaren, Hans
bedankt.
Ik ben geen vreemde voor het carnaval want mijn vorige functie in onze vereniging was het
secretariaat en ik wens hierbij mijn opvolgster Anja Verhoeven veel succes bij het uitvoeren
van de taak als secretaris.
Verder zal ik mijn best doen om de functie als penningmeester uit te voeren.
Wat kan ik nu zeggen over dit prille jaar tot nu toe.
Ten eerste zijn we weer blij dat wij als vereniging toch een groot aantal leden hebben die
elk jaar weer trouw komen op onze avonden.
Dit jaar is wel een speciaal jaar omdat de sleuteloverdracht in Haalderen is tijdens het
carnaval, waarbij veel georganiseerd moet worden.
Ook kan ik zeggen dat we een “gezonde”vereniging zijn die ondanks de crisis zijn hoofd
boven water kan houden. Met dank aan de mensen die zich belangeloos inzetten voor de
vereniging.
Verder hoop ik dat iedereen met veel plezier
carnaval komt in ons”Baggergat”

Henri Reijmers.
Penningmeester

Beveiliging en Montage

Van de Mondeweg 23, 6685 BK Haalderen
Tel.: (0481) – 45 16 29 Fax: (0481) – 45 08 81
Voor al uw hang- en sluitwerk. Erkend adviseur en leverancier. Politie keurmerk veilig wonen.
Ook voor verbouwingen en renovatie, zonweringen houtbewerking.
Bezoek onze showroom (op afspraak) of kijk op www.ppmontage.nl
Zorg dat ongewenst bezoek er niet in komt en maak vandaag nog een
afspraak voor GRATIS preventief advies.
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Beste kleibakkers,
Ik wil mij graag even voorstellen als het nieuwe Raad van 11 lid en mijn eerste ervaringen met jullie
delen. Vorig jaar met carnaval stond ik met het hele gezin te genieten van de optocht in het
Baggergat. Voor een Bourgondisch opgevoede Hollander getrouwd met een rasechte Fries is en blijft
het een aparte bedoeling carnaval. Maar daar kreeg ik te horen dat de raad van 11 nog wel een 11de
man kon gebruiken. Na enige deliberatie en het nodige enthousiasme vanuit de Raad zelf heb ik dan
het besluit genomen om bij de Raad aan te schuiven. Dit is een beslissing geweest waar ik regelmatig
van heb gedacht “is dit de juiste beslissing”. Maar sinds 11-11-10 is het seizoen dan ook echt
geopend en ben ik er achtergekomen dat dit de juiste beslissing is geweest.
Wat een feest, ik heb van mijn leven nog niet zoveel geklapt. En wat een mooie start.
We begonnen rustig, met een bezoek aan de buren (Gentenarren). En dan eindelijk na lang oefenen
konden we eindelijk op de pronkzitting los. Tijdens het oefenen had ik nooit verwacht dat deze 'erg
gezellige' ploeg ongeregeld zo iets leuks kon neerzetten. Deze dagen zijn een mooi voorproefje
geweest voor het echte werk Carnaval 2011.
Ik verheug mij erop.

Groeten,

Eric Jan Cools
Alias: De Haalderse Heino
Raad van Elf
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Dansgarde De kluutjes

DE KLUUTJES :

Boven (vlnr)
Lissa Reijmers
Mirna Reijmers
Sylvana Hoogmoed
Britta Reijmers
Jacky Janssen
Marloes Hubers

Midden (vlnr)
Denise Coenders
Anouk Weijers
Puck Lentjes
Fleur Hubers
Filou Abbink
Jessie Vermasen
Vera Laracker
Nienke Weijers
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Onder (vlnr)
Inge Maassen
Quincy Alofs
Demi Plönes
Romy Sweers
Sterre Laracker
Lianne Maassen

Raad van Elf

Van links naar rechts
Lars van Leeuwen
Sander Peperkamp
Stijn Laracker
Jari Verwaayen
Mike Verhoeven
Max Hubers (president)
Daphne Kaandorp (prinses)
Thijs Laracker (prins)

Bram Rutjes
Stan Stappershoef
Hjalmar van Roden
Tom Sweers
Nick Brugman
Sem Laracker
Jari Gertsen
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AFSCHEID
Hans Hubers, bijna een kwart eeuw Kleibakker.
Klinkt lekker heavy, zo‟n titel boven dit schrijfsel, niet? Maar ja, je wilt toch graag dat iets gelezen
wordt als je iets schrijft. En na jaren steeds geschreven te hebben dat het financieel redelijk goed gaat
met de carnavalsvereniging –waar ik op een bepaald moment maar met deze herhaling ben gestoptis dit eens weer wat anders.
Het was in 1987, toen destijds buurman Frank Peperkamp nog prins was, dat ik gevraagd werd door
mijn toenmalige overbuurman en bestuurslid Bernard Reijmers om bij de carnavalsvereniging te
komen als lid van de Raad van Elf. Na even aan het idee te wennen dacht ik “waarom niet”? Dat zou
best eens een goede zet kunnen zijn om me wat bekender in het dorp te maken want ik was toen
halverwege 20-er en net begonnen als beheerder van de Centrale Volksbank, dat een paar jaar later
bekender werd als CVBbank (en ja hoor, dat werd al snel de Carnavalsbank). Destijds zat Willy
Leyser ook nog bij de raad. Geert Maassen en huidige voorzitter Henk Joosten zaten toen al in het
bestuur. Al snel nam ik het stokje over van vertrekkende Henk Joosten als penningmeester. Ik heb
me altijd als een zuinige bestuurder opgesteld en net gedaan of de carnaval mijn „bedrijfje‟ was.
Volgens mij heeft dat ook geresulteerd in een blijvend financieel gezonde vereniging. Na honderd
jaar te zijn weggeweest is Henk trouwens weer teruggekomen. Kortom, zo zoetjesaan ben ik ook een
o.l. geworden en kies ik nu voor wat meer vrijheid tijdens de carnaval. Dit wordt ook gevoed door
o.a. mijn drukke bezigheden rondom mijn onderneming en de uit de kluiten gewassen Skodahobby.
Als voorzitter van Skodaclub Nederland en mijn Tsjechische bezigheden ben ik genoodzaakt keuzes
te maken. Gelukkig kan ik terugkijken op een mooi carnavalsverleden. Optredens als AC/DC in de
Blauwe Pan met Geert Roelofs en samen met Hans Demon als Jan & Jan (Metallica) zal ik nooit
vergeten. Ook de bemoeienissen rondom het boekje en het foto‟s maken en niet te vergeten de
bezoekjes aan de oudste en de jongste zijn leuke herinneringen.
Als laatste wil ik alle Kleibakkers voor deze mooie tijd bedanken!

Hans Hubers

Pagina 24

Pagina 25

Beste kleibakkers
Twee jaar geleden werd ik gevraagd als
jeugdprins van de kleibakkers en nu zit mijn
tijd er al weer op. Ik heb het erg naar de zin
gehad. Prins Thijs heeft mijn prinsentaak over
genomen samen met prinses Daphne en ik
heb er alle vertrouwen in dat het hen super
goed gaat lukken. Zelf blijf ik nog 1 jaar in de
raad van 11 feesten en daarna zal ik ook daar
mee moeten stoppen omdat ik dan naar de
brugklas ga. Dit betekend niet dat ik stop met
carnavallen, want dat vind ik veel te leuk.
Ik wil graag iedereen bedanken die deze
afgelopen 2 jaar voor mij een feestje hebben
gemaakt.
in februari allemaal.
Groetjes van oud Prins Stan de Sprinter

Alaaf Alaaf Alaaf
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Verhuurbedrijf
van tafels, stoelen,
springkussens
en overige
partybenodigdheden

Lintsen Verhuur
Langstraat 38
Gendt

 (0481) – 42 43 80
www.lintsen-verhuur.nl
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Terugblik van “De Jongste Kleibakker 2010 Stijn Rikken”
Het is alweer bijna een jaar geleden…ik, Stijn Rikken op dat moment de jongste Kleibakker van Haalderen
blik even terug naar 15 februari 2010. Ik kreeg die ochtend hoog bezoek. Prins Stiwan de Maatmeester,
Prinses Evelien en afgevaardigden van de Raad van Elf kwamen bij ons op visite. Ikkuh, geboren op 11
februari was dus 4 dagen jong, maar had al wel zin in een feestje… Laat maar komen…ik heb niet elke dag de
kans om bij een prinses in de armen te liggen....hiihih. Daar droomt toch ieder klein ventje van….

Daarnaast zijn die heren ook heel interessant, die pluk/kwast op zo‟n hoofddeksel en wat te denken van al die
veren… Ik wilde ze al pakken, maar bedacht me op tijd….Laat ik me maar netjes gedragen… Ik heb die
ochtend ook heel wijs mijn mond en ogen dicht gehouden. Alleen stilletjes gelegen en alles aangehoord… Ik
hoop niet dat ze dachten dat ik dronken was ofzo…
Pa en ma hadden de koffie klaar staan en de muisjes ontbraken natuurlijk ook niet… Het was een heel
gezellige drukte en ik mocht verschillende keren met het paar op de foto. De heren waren goed bij geest en
hadden oogwaarschijnlijk weinig last van de vorige carnavalsavond… Het waren dus echte getrainde
drinkers…Na de bakje koffie en voor een enkeling een glaasje water….kon Papa toch een aantal flessen bier
openen… Wat smaakt er nu beter als een carnavalsbiertje samen met beschuit met muisjes….
Ik heb naast de leuke herinnering en de foto‟s ook leuke cadeaus en een van klei gemaakte onderscheiding
gekregen. Deze heb ik geregeld aan mijn visite getoond en heb met veel trots de titel jongste kleibakker 2010
gedragen.
Ik wens mijn opvolger veel plezier toe tijdens het komende bezoek en wens alle carnavallisten een geweldige
carnaval. Ik kan niet anders dan afsluiten met de woorden: “Lang leve de lol, maak de glazen maar weer vol”
Alaaf…Alaaf…Alaaf,
Stijn Rikken
(met een beetje hulp van Papa)
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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
 (0481) - 46 20 67
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Nieuwe JEUGD Prinsenpaar
Hallo Kleibakkers van Haalderen,
Hier zijn wij dan, het nieuwe jeugd Prinsenpaar van het Baggergat van 2010 tot en met 2011. Voor
degene die ons niet kent zullen wij ons even voorstellen:
Ik ben Thijs Laracker, 10 jaar en ik woon mijn hele leven al in Haalderen. Ik ga in Gendt naar
school. Mijn hobby‟s zijn Scouting, Tennis en gamen achter de PC, Nintendo of Wii.
En ik mag mij tijdens de Carnavals dagen “Prins Thijs van de Lage Zandse” noemen.
Ik ben blij dat ik de nieuwe jeugdprins van Haalderen mag zijn de aankomende 2 jaar.
Ik ben Daphne Kaandorp, 11 jaar en ook ik ben in Haalderen geboren. Ik ga in Bemmel naar school.
Mijn grote hobby is mijn verzorgpony “Joep”, ik zwem graag en houd van knutselen. Ik heb
ontzettend veel zin in de aankomende 2 carnavalsjaren als prinses.
Afgelopen tijd was een spannende periode, het was allemaal één groot geheim. Daphne bleef alleen
over als hofdame en wilde eigenlijk graag „prinses‟ worden. Toen bleek dat Daphne een echte
jeugdprinses zou worden, was het helemaal speciaal. In Haalderen was er nog nooit een
jeugdprinsenpaar geweest.
Renate, de moeder van Thijs, wilde voor ons een mooi nieuw prinsenpak en prinsessenjurk maken,
we mochten zelf vertellen hoe wij er wilde zien, dan zou zij het ontwerpen.
In de zomervakantie zijn wij samen met Anita van de jeugdcommissie en Evelien , de moeder van
Daphne, op pad gegaan om stof te kopen. Omdat de jeugdraad en de jeugdprins een nieuwe steek
zouden krijgen mochten wij samen de kleuren van het prinsenpak en de prinsessenjurk uitkiezen.
Echt super!
Toen de maanden voorbij gingen en het november werd vonden wij het echt spannend worden. De
laatste dagen konden we het bijna niet voor ons houden Er werd wel gesproken dat ik jeugdprins zou
worden maar wij zeiden lekker niets…
Tijdens de onthulling zaten wij samen in een grote kartonnen doos die was omgebouwd als
tennisveld met 2 grote tennisrackets. Toen we eenmaal onthult waren, werden we verder aangekleed
met handschoenen, steek en scepter. Daarna werd de prinsennaam onthult en was ik officieel Prins
Thijs van de Lage Zandse, genoemd naar de straat waar ik woon en Daphne jeugdprinses.
Toen werden wij door heel veel mensen gefeliciteerd, ouders, familie, vriendjes, raadsleden ect. te
veel om op te noemen. Gelukkig werd er daarna ook nog gehost. Konden we even lekker lol maken.
En ineens was het tijd. Moe maar voldaan was de middag al weer voorbij en was ik officieel
jeugdprins en Daphne jeugdprinses .
Wij kijken nu al uit naar de Carnaval met als speciaal moment de “Sleuteloverdracht van de jeugd”
op vrijdag 4 maart 2011.
Daarom willen wij aan alle kinderen uit Haalderen vragen:
“Kom je ook vrijdag 4 maart 2011 naar de Sleuteloverdracht”?
Het is een leuke middag waar alle jeugdprinsen met de raadsleden van alle dorpen uit de gemeente
Lingewaard van Burgemeester De Vries de gemeentesleutel krijgen overgedragen. Er zijn dan leuke
optredens verzorgd door alle gemeentedorpen.
En natuurlijk zijn er nog meer leuke jeugdactiviteiten waarop wij graag samen met jullie feest willen
vieren. Op maandagavond de jeugddisco en natuurlijk dinsdag met de carnaval de jeugdmiddag.
Wij hopen dat het één groot feest gaat worden want mijn motto met de carnaval zal zijn:
`MET CARNAVAL GOOIEN WIJ ALLE REMMEN LOS!!!´

Pagina 30

ONZE OPTOCHT
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JEUGDCARNAVAL
Het was voor Stan Stappershoef het tweede en laatste jaar dat hij Prins Stan de Sprinter van Haalderen
kon zijn.
Op vrijdagmorgen 12 februari 2010 begonnen we op basisschool 't Pänneke en 's middags gingen
we met z'n allen naar Huissen waar voor het eerst in de geschiedenis de sleuteloverdracht plaats
vond. Voor het optreden zorgde de prinsengarde en het optreden was weer een lust voor het oog.
In maart 2011 vindt de sleuteloverdracht ook in Haalderen voor het eerst plaats.
De jeugdcommissie zorgt samen met de gemeente Lingewaard voor de organisatie.
De mooie optocht op zondag mocht er ook zijn.
We zien echter nog te veel jeugd langs de kant van de weg staan die we liever bij ons in de
optocht hadden gezien. In maart lopen jullie gezellig met ons mee en maak je nog kans om een
mooie prijs te winnen.
De karaoke op maandagavond was weer geslaagd. De vele kinderen genoten volop. Prins Stiwan
en Prinses Evelien zorgden door hun aanwezigheid voor nog meer gezelligheid.
De jeugdmiddag op dinsdag was weer berengezellig. De prinsengarde en garde lieten weer
een mooie gardedans en showdans zien.
De pronkzitting was op 21 november 2010. We kregen ook bezoek van het jeugdprinsenpaar
met de Raad van Elf uit Huissen. Een week later zijn we 's avonds naar de jeugdpronkzitting in
Huissen geweest. De avond zag er totaal anders uit in vergelijking met die van ons maar was
toch leuk om eens een keer mee te maken.
Het woord "Pronkzitting" werd echt eer aangedaan want de gehele raad van elf en president
kwamen de zaal binnen met een nieuwe cape en steek in de kleur bordeauxrood.
Het is tevens de kleur van de vereniging. De twee makers van al die mooie capen werden
even later in het zonnetje gezet, Renate Laracker en haar moeder Annie Wismans.
Dankzij de vele sponsors en Stichting Bemmel-Haalderen konden er ook nog mooie
steken aangeschaft worden.
Tijdens de pronkzitting hebben we afscheid genomen van Prins Stan de Sprinter. Na het
afscheidswoord kregen de raadsleden, de meisjes van de dansgarde, de hofdames en de
president nog een aardigheidje. Prins Stan heeft de afgelopen twee jaar goed laten zien
hoe de jeugd in Haalderen carnaval moet vieren. Niet blijven zitten maar de vloer op en
veel lol maken. We hebben ook afscheid genomen van onze altijd dansende en vrolijke
hofdame Gijsje Hendriks.
Ook voor de raadsleden Jordy Schluter, Jeroen Kaandorp en Thijs Laracker was het de
laatste keer als raadslid van de jeugdraad. Helaas moesten we al na een jaar afscheid
nemen van ons commissielid Sandy van Ingen.
Het hoogtepunt van deze middag was de bekendmaking en installatie van Thijs Laracker als
Prins Thijs van de Lage Zandse. Hij kwam uit een mooie doos tevoorschijn met twee
tennisrackets erop. De Prins kwam echter niet alleen. Hij was in het gezelschap van een
mooie Prinses, Daphne Kaandorp. Voor het eerst heeft Haalderen dus nu ook bij de jeugd
een Prinsenpaar.
De kleding van het Prinsenpaar is ook gemaakt door de moeder van de Prins, Renate Laracker.
Jari Gerdsen, Tom Sweers, Jari Verwaaijen en Stan Stappershoef zorgden ervoor dat de Raad
van Elf weer compleet is.
Met het nieuwe Prinsenpaar Prins Thijs en Prinses Daphne, President Max en de Raad van Elf
kunnen we met vertrouwen de komende dagen tegemoet zien.
De jeugdcommissie wenst 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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Oliebollen

Oliebollen

Oliebollen

Ook dit jaar hebben we weer een oliebollen-actie gehouden.
Op zaterdag 18 december zijn veel leden van de vereniging weer langs
(bijna) alle deuren van Haalderen gegaan om een bestelling op te nemen.
En, net als vorig jaar, hebben we op 30 december 2010 meer dan
drieduizend oliebollen gebakken welke dezelfde dag ook weer
rondgebracht zijn.
Met deze actie hopen we zo onze vereniging financieel
gezond te houden om vele activiteiten tijdens de
carnavalsdagen te bekostigen.
Namens de vereniging BEDANKT!
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Hallo Kleibakkers,
Vanaf september ben ik betrokken bij het voorbereiden voor het seizoen 2010-2011 van de
Dansgarde. Voorstellen is volgens mij overbodig, want iedereen die een beetje bij de carnaval
betrokken is, kent mij inmiddels wel.
De gardecommissie, de trainster en de meiden natuurlijk moeten bergen werk verzetten, voor de
garde en de showdans, om alles op tijd klaar te krijgen en goed te laten verlopen. Het opmaken en
het verkleden, geweldig dames zoals dat allemaal gaat! Applaus!
Het is toch knap om meisjes die nog nooit gedanst hebben in een korte tijd zo staan te dansen alsof
zij het al jaren doen, knap hoor.
Onze Dansgarde bestaat uit de
Prinsengarde, met 7 meiden
Garde, met 13 meiden
Voor al deze meiden moet garde kleding worden gemaakt of aangepast, en ook de showkleding
wordt zelf gemaakt, dat allemaal door de dames van de garde commissie en de trainsters! Top
dames, ga er maar aan staan. Bedankt, ook namens de meiden!
U komt toch ook kijken naar onze meiden op 5-6-7-8 maart!
Tot ziens op de carnavalsdagen in Zalencentrum de Kolk.
Geert Maassen
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WEDUWE LID OUD KLEIBAKKERSGENOOTSCHAP DOET GEHEIM UIT DE DOEKEN

„Het verhaal moet nu eens verteld worden‟
HAALDEREN – Carnavalsvereniging De Kleibakkers bestaat al veel langer dan bijna dertig
jaar. Dat zegt althans Anna Jansen-Verbeek in een e-mail die ze naar secretaris Anja
Verhoeven stuurde. Na de Tweede Wereldoorlog zou er een geheim Kleibakkersgenootschap
zijn opgericht. „Er is nooit ruchtbaarheid aan gegeven, maar nu kan het geen kwaad meer.‟
De vergeten geschiedenis van De Kleibakkers kwam na ruim zestig jaar door toeval weer aan het
licht. “Mijn moeder is pas naar een verzorgingshuis verhuisd. Met de familie hebben we dit
aangegrepen om meteen een grote opruiming te organiseren. Tussen allerlei oude papieren vonden
we enkele documenten waar uw vereniging denk ik wel belangstelling voor heeft”, schreef Anna.
Inmiddels is de vereniging in het bezit van een oude lidmaatschapskaart.
Anna: “In mijn beleving (ik was toen amper tien jaar) ging alles met de nodige geheimzinnigheid
gepaard en dat maakte me natuurlijk nog nieuwsgieriger. Maar op vragen werd altijd ontwijkend
geantwoord. Nu kan het geen kwaad meer. Volgens mijn moeder is er kort na de Tweede
Wereldoorlog een genootschap opgericht door elf mannen uit Haalderen om de ellende van de jaren
ervoor te doen vergeten. Mijn vader Jan Verbeek was één van hen en schoof zichzelf naar voren om
de eerste prins te worden.”
Dat is er echter nooit van gekomen. Volgens Anna is het onduidelijk waarom. “Juist hierover blijft
mijn moeder zwijgen. Wel is het genootschap nog enkele jaren bijeengekomen. In 1952 zijn we naar
Utrecht verhuisd en daarna is er nooit meer over gesproken.”
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Frühshoppen
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Programma Jeugd
Vrijdag 4 maart 2011: Sleuteloverdracht
Dit jaar is deze unieke gebeurtenis bij ons in Haalderen. Alle jeugdprinsen en gevolgen van de
gemeente Lingewaard zijn hierbij aanwezig. En de burgermeester reikt de sleutels uit aan de
jeugdprinsen. Aanvang: 15.30 uur in zaal de Kolk.

Zondag 6 maart 2011: Optocht
12.00 uur
13.00 uur

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 7 maart 2011: 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 8 maart 2011: Daverende jeugdmiddag
Aanvang 13.30 uur. Einde 17.00 uur.
Zaal open om 13.00 uur
Entree € 3,50
lidmaatschapskaart is deze middag niet geldig.
Deze middag is rookvrij!
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Achter
Henk Joosten
Henri Reijmers
Geert Maassen
Vincent van Leeuwen

(voorzitter)
(penningmeester)
(bestuurslid)
(bestuurslid)

Voor
Hans Demon
Willie Leijser
Anja Verhoeven

(bestuurslid)
(bestuurslid)
(secretaris)
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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, Melkvart, Pastoor v/d Weijstraat, Lange Morgenstraat, Notenboomstraat,
Huchtstraat, Biezenkampstraat, 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 beste carnavallisten,
Al weer een dansjaar voorbij…
Even terugblikken naar het afgelopen jaar.
Na leuke, gezellige maar zeer koude carnavalsdagen hebben wij met pijn in ons hart afscheid
genomen van 4 Kluutjes. Want laten we eerlijk zijn, gemiddeld 10 jaar dansen bij de Kluutjes is toch
een hele tijd! Mandy, Annick, Sharon en Lesley nogmaals bedankt voor jullie inzet en bijdrage de
afgelopen jaren.
Maar zoals het altijd gaat, gaan er meisjes en komen er nieuwe meisjes. Na de Carnaval zijn Nienke
Weijers, Demi Plönes, Romy Sweers en Quincy Alofs bij de Kluutjes komen dansen. En zo hebben
we de gezellige meiden groep weer compleet met 7 meiden bij de Prinsengarde en 13 meiden bij de
Garde.
Na de Carnaval heeft de Prinsengarde nog mee gedaan aan het danstoernooi in Oosterhout, zij
hebben daar de 3e prijs gehaald.
Maar als een nieuw carnavalsseizoen begint, worden er ook nieuwe ideeën geboren over welke
showdansen, gardemuziek, showdansmuziek, kleding en pasjes. Dat is altijd een leuke tijd. De meest
spannende ideeën komen op tafel totdat we uiteindelijk samen een beslissing nemen. Dan wordt het
maanden oefenen, oefenen en oefenen. De Garde traint voor de gardedans, de Prinsengarde voor de
gardedans en showdans. Als het dan eindelijk november is, tonen alle Kluutjes vol trots de dansen
waarvoor zij maanden getraind hebben. Leuk is dan te zien hoe de meiden hiervan genieten en wij
achter de schermen vol trots staan te kijken hoe zij hun beste beentje omhoog gooien. Voor de
nieuwe meisjes is alles nieuw, zij hebben ontzettend genoten van het dansen, de mooie gardekleding,
de hakschoentjes en de mooie make-up. Na de pronkzitting in november is het voor de Garde tijd om
in de Showdans de puntjes op de “i” te zetten.
Deze dans moet klaar zijn voor 23 januari 2011 als zij meedoen aan het jaarlijkse dansgala
Lingewaard in Bemmel.
Maar het „speciale‟ van de aankomende carnavalsdagen in 2011 is toch wel dat de
(jeugd)sleuteloverdracht dit jaar in Haalderen bij zalencentrum „De Kolk‟ plaats vind.
Dat hebben weinig Kluutjes nog maar mee gemaakt omdat dit maar 1 x in de 7 jaar voorkomt.
Tijdens de sleuteloverdracht van de jeugd, dansen alle Kluutjes samen één showdans. Dus met
twintig meiden, dat is toch wel bijzonder.
Verder is het tijdens de carnavalsdagen dus genieten van het dansen, zondags op de Prinsenwagen
tijdens de carnavalsoptocht, de jeugddisco op maandag en als laatste dinsdags de jeugdmiddag en
avond. Daarna zijn de meiden helemaal uitgeput van het feesten.
Maar moe en voldaan starten zij een week na de carnaval weer met nieuwe ideeën en dansen.
Kortom, als Kluutje verveel je je nooit!
Groeten,
Renate Laracker
Trainster “de Kluutjes”

Renate

Jenny

Per 1 januari 2011 is Mirna Reijmers
gestart als trainster. (vervangster van Jenny Leijser)
Mirna
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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)

22 45 06 38

Fax. (0481) 42 27 99
E-mail r.mahler@hetnet.nl

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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Beste Kleibakkers,
Dit keer een kort stukje van mij, nu als vicevoorzitter, want zoals jullie allemaal wel zullen weten,
hebben we op onze jaarvergadering diverse stokjes overgedragen. Mensen bedankt voor de hulp en
het vertrouwen al die jaren.
Nieuwe voorzitter Henk Joosten,
Henk, ik hoop dat je het met net zoveel plezier en gezelligheid kunt doen als ik al die jaren. Het was
echt een leuke tijd die ik niet had willen missen! Succes!
Onze penningmeester Hans Hubers gaf aan te stoppen, omdat het met zijn werk en hobby niet meer
te combineren was. Hans we zullen je missen, ook zeker je humor, maar bedankt voor al die jaren
inzet voor de Kleibakkers!
Nieuwe penningmeester Henri Reijmers, van secretaris naar penningmeester, een hele verandering
en uitdaging. Veel succes in je nieuwe functie!
Nieuwe secretaris Anja Verhoeven, ook een hele verandering, van voorzitster van de Dansgarde naar
secretaris. Ook jij veel succes!
Zo was alles weer rond, op het voorzitterschap van de Dansgarde na. Door mijn verandering van
functie kreeg ik wat meer vrije tijd en werd mij gevraagd of ik die functie zolang op mij wilde nemen
tot er een goede gegadigde zich aandient. Dus bij deze, wil je deze uitdaging aan, meld je aan!
Geert Maassen
Vice-voorzitter

H. Bouwman
Schoenen – Sport
ANGEREN Tel. 026–3250880
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Dartvereniging
D.V.P.Haalderen
Alles is begonnen met het organiseren van een feestavond voor een groep vrienden.
Het idee hierachter was dat je met weinig middelen best een leuk feestje kunt bouwen.
Dit was zo‟n succes dat dit een jaarlijkse traditie werd. Op één van deze avonden werd er een
darttoernooi gehouden. Het darten vonden sommige zo leuk dat ze dit vaker wilde doen.
Met een klein groepje zijn zij roulerend bij elkaar gaan darten.
Op een verjaardag kwam het idee om een dartvereniging te starten. Als eerste werden mensen
benaderd om een bestuur te vormen. Dit waren John (secretaris) en André (penningmeester) de
Wijse, Marcel en Markus Laracker, Wilbert Wismans, Pascal Nieuwenhuis en René Abbink
(voorzitter). Hierna werd er een locatie gezocht om te kunnen darten.
Als eerste werd hiervoor het bestuur van de Tichel benaderd. Zij waren ons zeer behulpzaam en we
hebben er samen voor gekozen om op donderdag daar te gaan darten.
Om leden te werven werd er in het kerkblaadje een oproep gezet met de vraag of er meer mensen
waren die zin hadden om een pijltje te gooien. Daar kwamen veel leuke reacties op.
Men kon zich op een donderdag in maart 2003 komen inschrijven. Deze eerste dag telde 18
inschrijvingen.
We zijn gestart met een laddercompetitie. Dit was voor een start leuk, maar we kwamen er achter dat
dit niet voldoende was. Samen met alle leden hebben we besloten om een onderlinge competitie te
houden met elke week een onderling toernooi. De spelvarianten waren: 501, 301, 170 en Tac-Tics.
Hiervan is op een gegeven moment alleen Tac-Tics afgevallen. Elke week kan je 1,2 of 3 punten
winnen. Tijdens het dartseizoen wordt er tevens een invitatietoernooi en het clubkampioenschap met
aansluitend de jaarlijkse feestavond gehouden. Tijdens deze feestavond worden de prijzen uitgedeeld
van de winnaars in de donderdagavondcompetitie en het clubkampioenschap.
Ook is er wat wisseling in het bestuur geweest. Zo is Twan Wagener voorzitter geworden, Frank van
Vlaanderen wedstrijd secretaris, Richard Piels materialenman en Han van Heumen verzorgd de site.
Als dartvereniging waren we erg vereerd genomineerd te zijn voor “Kleibakker 2010”.
Gezien de hechte vereniging was het bestuur blij dat zij samen met de aanwezige leden en aanhang
de prijs “Kleibakker 2010” in ontvangst kon nemen.
Er zijn nu 46 leden die genieten van een heerlijk avondje uit.
Interesse om te darten? Kom dan gerust eens langs op een donderdagavond!
Voor meer informatie,
zie onze site: http://www.dvp-haalderen.onzevereniging.nl/

John de Wijse
Secretaris dartvereniging
De Vliegende Pijl Haalderen
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De Jeugd President
Hallo allemaal,
Ik president max wil iedereen een fijne carnaval wensen.
Er is de afgelopen periode veel gebeurd.
in november hebben we kennis kunnen maken met onze nieuwe
prins en prinses. De nieuwe kleding ziet er prachtig uit en ook.
Ook de raad van elf heeft mooie capes gekregen.
De komende tijd zullen weer druk worden.
Met verschillende evermenten bijv.sleuteloverdracht in HAALDEREN,
de optocht, jeugdmiddag.
Dit zal voor mij het laatste jaar zijn.
Ik stop dan met een goed gevoel.
Gr. Max

Hoe ga jij met carnaval? Nou ik ga als badkuip.
En was dat moeilijk? Nee hoor, ik laat me elke dag vollopen.
Ik verkleed me tijdens de carnaval als lucifer!
Hoe dan? Ik ga helemaal naakt en een rode kop krijg ik vanzelf

Komt een dronken man in een muziekwinkel en zegt “Ik wil die rode Trompet en witte harmonica”
Zegt de eigenaar: De brandblusser kun je krijgen, maar van de radiator blijf je af.
Mientje is bij Oma op bezoek en vraagt: "Oma, mag ik op de piano spelen?" "Zeker, meisje", zegt Oma.
Even later komt Mientje huilend thuis. "Wat is er?" vraagt haar moeder. "Ik mocht van Oma op de piano
spelen, maar ik ben er afgevallen!"
Twee oenen lopen door de stad, als de ene opeens een spiegel vindt. Hij pakt hem op, kijkt erin en zegt:
"Dat is toevallig, die persoon ken ik. Ik heb haar beslist eerder gezien." De andere oen pakt de spiegel,
kijkt er ook in en zegt: "Natuurlijk ken je die persoon. Dat ben ik!"
Een student komt bij een lampenwinkel werken. Zijn baas vraagt of hij op zolder lampen wil halen.
De student zegt: "Ja hoor, dat doe ik wel even". Als hij weer beneden komt zonder lampen vraagt zijn
baas: "Waarom heb je geen lampen meegenomen?". Zegt de student: " Er stond op de doos:
hallo geen lampen".
Een man komt bij de dokter en de dokter zegt: "Nou, het gaat gelukkig alweer wat beter met uw hoest."
"Ja," zegt de man, " ik heb ook de hele nacht liggen oefenen!"
Een man komt een Belg tegen met een varken op zijn rug.
Zegt de man: “Gewonnen op de kermis? Ja, zegt het varken.

Pagina 54

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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U bent van harte welkom bij
Profile Ouwerling
de fietsspecialist voor
Lingewaard en omgeving.
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Wagens
1 e prijs Venitaanse carnaval : Krakelingen
2 e prijs Ov Chip kaart : CV Kiek um gaon
3 e prijs Kasteel
Aanmoedigingsprijs : DrankBar

Groepen
1 e prijs Valentijn Girls
2 e prijs Dar

Paren
1 e prijs Radio Haalderen

Enkelingen
1 e prijs Haremdame

MOOISTE HUIS: Pastoor v/d Weijstraat 7 : Pech onze weg is weg
MOOISTE STRAAT: De Halden

(de Narrenlaan)
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Aanmoediging : Hogezandsestraat t' zand hufke
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Wagens
1 e prijs
2 e prijs
3 e prijs

Flower power
Vuvuzela
De Piejassen
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Karaoke
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Programma 2011
ZATERDAG 5 MAART
Volgens traditie worden de dolle dagen gestart met de sleuteloverdracht.
Dit is op zaterdagmorgen en deze keer is het bij ons in Haalderen.
9.45 uur

: Alle carnavalsverenigingen van de gemeente Lingewaard verzamelen zich
bij de Tichel.
10.30 uur : In optocht vetrekken we met zijn allen via de Kolkweg naar feestzaal de Kolk.
11.00 uur : Sleuteloverdracht door de burgermeester aan alle Prinsen van gemeente Lingewaard.
Hierbij zullen diverse optredens van verschillende carnavalsverenigingen zijn.
Natuurlijk bent U ook van harte welkom om deze unieke gebeurtenis te aanschouwen
in zaal de Kolk.

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 6 MAART

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?
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Ook hier worden prijzen voor uitgereikt.
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MAANDAG 7 MAART

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 8 MAART
De laatste avond alweer, wat gaan die dagen snel voorbij!
Natuurlijk treedt de garde weer op en kunnen we 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 2011.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.
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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 & Fruitbedrijf De Woerdt
Woerdsestraat 4
6684 DL Ressen
elefoon
Kijk ook eens op internet !
www.dewoerdt.nl
info@dewoerdt.nl
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Transportbedrijf Derks
Karstraat 21-23
6680 AA Bemmel
T 0481 – 46 12 98
F 0481 – 46 46 70
I info@derksbemmel.nl
www.derksbemmel.nl
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Raalt 1a – 6691 XA – Gendt
0481-425432 – stoffenrijk@hotmail.com

Deco Boxes

ruim 15 soorten

Twee complete
doosjes
om zelf een
origineel
cadeau van te
maken

sokkenwol
in ruim 35
kleuren
Stoffen,
slabbertjes,
kruikzakken,
dekentjes
van onder andere
Woezel en Pip,
Nijntje en Winney de
Pooh voor de

Leuke en lieve
geschenken
Engeltjes, vallende
sterren,
droomtoverbeer en
nog veel meer...

Containerverhuur
...Wij wensen u een

baby- of
kinderkamer

gezellige carnaval!

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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Onze oudste Kleibakker!

Op carnavalsmaandag ging het bestuur van de
Kleibakkers met Prins Stiwan en Prinses Evelien op
bezoek bij mevrouw Berns.
Zij is geboren op 15-3-1916 en was daarmee de
oudste inwoonster van Haalderen.
Met een bloemetje en een beeldje van de Pottenbakkerij
kwam de carnavalsvereniging binnen.
Er werd onder het genot van een kopje koffie
gezellig gepraat.
Natuurlijk werd er veel gesproken over die goede oude tijd.

Pagina 71

Dorpshuis
De Tichel
Haalderen
 (0481) – 46 44 09

Beheer en medewerkers
wensen u fijne caravalsdagen toe

WWW.HANJANSSEN.NL

 Ontwerp  Aanleg  Onderhoud  Sierbestrating
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(boven: van links naar rechts)

 Hans Demon
 Stiwan Kaandorp
 Geert Maassen
(onder: van links naar rechts)

 Anita Reijmers
 Marion Hubers
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De gelegenheid voor feesten en partijen
(tot 60 personen)

Openingstijden:
Zondag t/m donderdag
Vrijdag en zaterdag

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

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

PIZZERIA – GRILLROOM – CAFETARIA

Haalderen
Van der Mondeweg 28 – Haalderen
Tel. (0481) – 46 18 09






PIZZAS
PASTAS
SCHOTELS
SHOARMA
BROODJES
 SNACKS

DINSDAG t/m DONDERDAG Gezinszak friet € 8,00
(met 4 frikandellen, kroketten of bami/nasi naar keuze)
WOENSDAG - PIZZADAG Alle pizza‟s € 6,00
DONDERDAG - SHOARMADAG Elke shoarmaschotel kost dan slechts € 7,00
(geldt alleen voor de schotels 38 t/m 42)
Deze akties zijn alleen geldig bij zelf afhalen !
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DE TAART
Voor … Café ‚De Klits‛

In 2010 ging de taart namens het prinsenpaar naar
Mathieu Demon eigenaar van de Klits .
Mathieu zorgde ervoor dat er in Haalderen, ondanks dat er niet op de
Kolk geschaatst kon worden, toch ijsplezier was.
Hij legde in het dorp een prachtige ijsbaan aan.
Deze taart kreeg hij dus voor het schaatsplezier waaraan
jong & oud veel plezier beleefde.
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Haalderen:
Zalen-centrum “De Kolk”
Het Ambacht
Dorpshuis de Tichel
EGA Dorien Vernooij
SNS Regio Bank
D & M Haarmode
Bakker wooninrichting
Maquette studio Stens
Kaandorp Interieurbouw
Hendriksen / Klomp
M. Schouten
Cafetaria Moos
Café “De Klits”
Pizzeria – Grillroom – Cafetaria Haalderen
DERO
P&P

Bemmel:
Martin van Asten
Albert Heijn
VEJA
Curves
Slagerij Huisman
Reka Autoschadebedrijf
Bongers speelgoed
Coiffeur Daniëlle
Piet Derks
Elst:
Autoschade Elst BV
Auto Stuart
Klaasen ijzerhandel
Ewijk:
Audique
J. van Wijk

Gendt:
Leenders
Autobedrijf Peelen – van As
Hoveniersbedrijf Han Janssen
Hnas Hoogveld
RM Deuren
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

Nijmegen:
Kapsalon Haarbalans (junior)
CSS Nederland
Huissen:
Profile Ouwerling, fietsspecialist
Kapsalon Hendriksen
Alustaal
Van Dalen
Angeren:
Agrotechniek Oosterink
Bouwman Schoenen-sport
Oosterhout:
P. Karteris
Ressen:
Fruitbedrijf de Woerdt
WIDO

Doornenburg:
VOS
Auto Rijnhoeve

Arnhem:
J.S.S. Steigerbouw

Zevenaar:
PaX Ramen en Deuren

Herveld:
Aannemersbedrijf TBB
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COMMISSIELIJST

SEIZOEN 2010 / 2011
DAGELIJKS BESTUUR:

HENRI REIJMERS 464798
ANJA VERHOEVEN 463937

HENK JOOSTEN 451645

BESTUURSLEDEN:

WILLY LEYSER
VINCENT VAN LEEUWEN

HANS DEMON 465318
GEERT MAASSEN 464133

JEUGDCOMMISSIE:

GEERT MAASSEN 464133
MIEKE KLEEFMAN
MARLOES VAN ANGEREN

ANITA REIJMERS 464798
STIWAN KAANDORP
HANS DEMON 465318

PROGRAMMACOMMISIE:

JOSEPHIEN VEENS 463155
MIRANDA BRUGMAN 465194
GERIE VERHOEVEN

COBY MAASSEN 464133
ANJA VERHOEVEN
ANITA REIJMERS

PUBLICITEIT/WEBSITE:

ANJA VERHOEVEN
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
ANJA VERHOEVEN

HANS DEMON
WILLY LEIJSER

MUZIEK COMMISSIE:

HENRI REIJMERS

HANS DEMON

DANSGARDE:

HELMA LEYSER
MIRANDA BRUGMAN

GEERT MAASSEN

TRAINSTERS DANSGARDE:

RENATE LARACKER

JENNY LEYSER
MIRNA REIJMERS

PRINSENKEUZE:

VINCENT & MONIQUE V. LEEUWEN

HENK & RIA JOOSTEN

SENAAT:

PERRY VEENS

VERVOER PRINSENPAAR:

RIA JOOSTEN

FOTO'S:

HENK JOOSTEN

RAAD VAN ELF:

WILLY LEYSER
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