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Gezond eten en afvallen bij EGA afslankclub van Dorien Vernooij.
Gezond afvallen…..gezond eten……voldoende eten!!!!
Gezond eten….gezond afvallen….. geen pillen of poeders!!!!
Waar????? Wanneer?????? Hoe laat????
Maandag:

Woensdag:

Donderdag:
Vrijdag:

Bemmel van 11.00 tot 12.00 uur
Bemmel van 18.00 tot 19.00 uur
Gendt van 19.30 tot 20.30 uur
Heteren van 21.00 tot 22.00 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

De Kinkel
De Kinkel
De Leemhof
De Bongerd
Leemhof
Onder de Toren
Onder de Toren
De Brink
De Brink
De Bongerd

Loop gewoon eens binnen op een groep bij U in de buurt of
kijk op www.ega-dorienvernooij.nl

U mag ook bellen met Dorien: (0481) 46 14 13
Dorien geeft ook cursus in: Arnhem, Nijmegen, Beuningen,
Groesbeek en Wijchen.
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Inktvis Repro

Helma Hairstyling

Bij Helma Hairstyling kunt u voor alle kappers behandelingen terecht.
Helma werkt met het gerenommeerde merk L‘Oreal. Door dat de kapsalon aan
huis is gevestigd zijn alle behandelingen gunstig geprijsd.
Zo is wassen/knippen/drogen voor dames en heren mogelijk voor € 12,00.
Kinderen worden geknipt vanaf € 8,00.
Voor meer informatie en de prijslijst zie de website

www.helmahairstyling.come2me.nl
Alleen op afspraak
’t Rietland 37, 6681 NA Bemmel

 (0481)
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Beste Kleibakkers,

Als voorzitter van Carnavalsvereniging De Kleibakkers bieden wij u met trots
wederom het Pottekiekertje aan. De redactie heeft haar best gedaan om u het nodige
leesplezier te bieden en tevens nodigen wij u uit om tijdens de dolle dagen naar onze
optocht te komen kijken. De Raad van 11 presenteert dan haar nieuwe wagen, waar de
raadsleden maanden aan gebouwd hebben.
Na de optocht hopen wij u te mogen ontvangen voor een gezellige borrel bij het
‘Baggergat-Huus de Kolk’. Ook hopen wij dat u met zijn allen weer tijdens de dolle
dagen met ons meeviert in het Baggergat.
Het nieuwe carnavalsseizoen zijn wij begonnen op 19 november 2011 met de het
prinsenbal. Eerst was het waardig aftreden van prins Stiwan de Maatmeester en
prinses Evelien, daarna werd ondergetekende als voorzitter van de Kleibakkers
benoemd. En toen was het, na weer een schitterende optreden van onze “Kluuten en
Kluutjes” en het door de Raad van 11 zelf geschreven en gecomponeerde
Kleibakkerslied (copyright Gerie Verhoeven), weer zover: het nieuwe prinsenpaar
werd onthuld, uit de kist kwamen prins Marcus de Fleurige en prinses Renate, zij
zullen de aankomende twee jaar de scepter zwaaien over het Baggergat.
Ook waren op deze avond gastverenigingen aanwezig: de Gentenarren met hun prins
en gevolg, wat later op de avond kwamen ook de Geintrappers uit Bemmel nog
binnenwaaien. Wat een feest hebben we er met zijn allen van gemaakt!
Beste Kleibakkers, ik hoop dat jullie met z’n allen weer meedoen tijdens ons carnaval
in het Baggergat en dat we er weer een groot feest van maken voor jong en oud.
Tot ziens op onze dolle dagen.

Henry van Angeren
Voorzitter
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Driekoningendwarsstraat 15
6828 EE Arnhem
Tel. : 06 – 13 09 42 57
Fax : 026 – 844 61 49
E-mail:
Johnsuppers@hotmail.com

Gespecialiseerd in het spuiten van
bestaande keukens en meubelen

info@kaandorpinterieurbouw.nl
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De Jeugdprins
Hallo Kleibakkers van Haalderen,
Het eerste carnavalsjaar als jeugdprins van het Baggergat is voorbij gevlogen.
En wat hebben we het leuk gehad!
Voor de carnaval begon zijn we met alle (jeugd)prinsen uit Gelderland op de foto gegaan.
Tijdens de carnaval hadden we een druk programma en erg speciaal was de jeugdsleuteloverdracht
bij ons in het Baggergat door burgemeester De Vries.
De carnaval begon op vrijdag, we zijn naar drie scholen geweest, dat was superleuk. Eerst naar
basisschool ’t Pänneke waar wij in de carnavalsviering naar vele optredens hebben gekeken. Daarna
zelfs in een kindercarnavalstoet met muziek en wagen door de straten van Haalderen.
Er stonden veel ouders te kijken. Geweldig was dat.
Daarna naar de Provedentia in Gendt samen met prins Stiwan de Maatmeester en prinses Evelien.
Daar vierde mijn school, De Vonkenmorgen, carnaval. Nadat meester Erik en juf Claartje een
onderscheiding van ons hadden gekregen, volgde een grote polonaise. Toen naar de school van
prinses Daphne in Bemmel. Ook daar vierden ze carnaval. Om 15:30 uur begon de sleuteloverdracht
in Haalderen en kwamen alle jeugdprinsen uit Lingewaard met vereniging naar de Kolk.
Ik kreeg toen van burgemeester De Vries de sleutel van Haalderen en was ik ‘de baas’ van het
Baggergat, hahaha.
Zondags volgde de grote carnavalsoptocht door Haalderen. De optocht was erg mooi.
Op maandag waren we vrij en konden we onszelf verkleden. Ik ben met mijn ouders mee wezen
frühshoppen met als afsluiting de jeugddisco met veel kinderen uit Haalderen, maar ook uit andere
dorpen. We hebben gedanst, gehost en we konden ook karaoke. Dinsdagmiddag begon de
jeugdmiddag. Het was erg druk. Veel mooi verklede kinderen in de polonaise en optredens van De
Kluutjes. We hebben de remmen losgegooid. En moe dat ik was, na al die dagen hossen en feesten.
In juli zijn we met de jeugdcommissie en raadsleden naar de Spelerij geweest in Dieren. We hebben
er een leuke dag gehad met de jongens. Bedankt hiervoor!
In november stond de pronkzitting voor volwassenen en de jeugd op het programma. Ik mocht
tijdens de grote prinsenwissel ook aanwezig zijn. Ik zat samen met prinses Daphne op het podium
toen als grote verrassing mijn ouders onthuld werden als prins Marcus de Fleurige en prinses Renate.
Ik wist helemaal van niets, ze hadden alles geheim gehouden. Mijn zusje Vera en ik hebben helemaal
niets gemerkt. Ik ben supertrots en vind het erg speciaal dat ik samen met mijn vader tijdens het
carnaval 2012 ‘de baas’ ben van het Baggergat. We hebben er nu al zin in!
Komen jullie ook samen met ons carnaval vieren?
Dan gooien we samen alle remmen los!!!
Groetjes,
Prins Thijs van de Lage Zandse
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Geachte inwoners,
Zoals jullie weten wordt er elk jaar 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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Het 29e Pottekiekertje
Wat een mooi, maar druk carnavalsjaar hebben we weer achter ons gelaten. Mooi was het weer en
druk door de (jeugd)sleuteloverdrachten die we dit jaar in Haalderen vierden bij de Kolk.
Er is weer veel gebeurd: we hebben afscheid genomen van het prinsenpaar Stiwan en Evelien. Wat
een plezier hebben we met hen gehad. Gelukkig blijven ze actief binnen onze vereniging. Leuk!
En ook was er het afscheid van voorzitter Henk Joosten. Henk, nog bedankt voor alles.
Dus we hebben een nieuwe voorzitter en dat is Henry van Angeren geworden. Henry draait al weer
een aantal maanden mee met ons. En we zijn ook erg blij met Henry. Henry, succes!
En dan komt er een nieuw prinsenpaar. Veel mensen denken dat wij als bestuur weten wie het wordt.
Maar nee, dat weet alleen de prinsenkeuzecommissie. En ze houden hun mond dicht tegen ons. Wat
een verrassing ! Ook voor ons dus.
Marcus is al jaren een actief lid van de Raad van 11 en Renate traint al jaren de dansgarde.
Trainsters komen en trainsters gaan, maar Renate blijft er voor gaan. Ook Vera, hun dochter, danst al
jaren mee met de dansgarde.
En om het nog adelijker te maken: Thijs, hun zoon, is de jeugdprins. Erg uniek dat vader en zoon
beiden prins zijn, dat maak je zelden tot nooit mee! Ze hebben er onder andere de Gelderlander mee
gehaald.
Wat je ook zelden meemaakt is dat we nog een prins in Haalderen hebben wonen. De prins van de
Gentenarren woont bij ons op de Halden. Volgens de Gentenarren is het Gendt West waar ze wonen.
Nu zijn wij al gewend dat we geannexeerd worden. De Essenpas hoorde bij Haalderen en nu ineens
bij Bemmel. President Vincent maakte tijdens de oergezellige prinsenwissel er ook een mooi verhaal
bij toen de Gentenarren bij ons op bezoek waren. Over in de hol van de leeuw gesproken. Gelukkig
kon Gendt er ook de humor van inzien.
Afgelopen jaar zijn we op bezoek geweest bij de Blauwe Pony en ook naar de Narrenpoel zijn we
geweest. Twee gezellige avondjes. Ook zijn we naar de Waskniepers geweest tijdens hun goed
bezochte eerste Halfvastenbal. Altijd gezellig bij de dames.
Henry en Marloes hadden ook gelijk de première om het nieuw prinsenpaar mee te mogen
begeleiden als prinsenkeuzecommissie. Ook is Marloes nieuw lid van de jeugdcommissie.
Vanaf vorig jaar is ook Sylvia lid van de jeugdcommissie. Altijd druk op de achtergrond met het
mede in elkaar zetten van het Pottekiekertje. En nu wat meer op de voorgrond.
Mede dankzij haar, de adverteerders en vele anderen is dit het 29e Pottekiekertje dat u leest.
Rest mij u een onvergetelijke carnaval 2012 toe te wensen.
Graag tot ziens in onze feestburcht De Kolk.

Anja Verhoeven
Secretariaat CV 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
 info@hendriksenklomp.nl
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ZALENCENTRUM

’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
Pagina 10

 (0481) 46 13 97

De onthulling van ons nieuwe prinsenpaar. Prins Marcus de Fleurige en prinses Renate
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Beste mensen uit het Baggergat,
Hier zijn wij dan, het nieuwe prinsenpaar 2011-2013.
Prins Marcus de Fleurige en prinses Renate.
Voor de Kleibakkers die ons nog niet (zo goed) kennen, stellen wij ons even voor.
Marcus is een geboren en getogen Haalderse, terwijl Renate officieel uit Bemmel komt maar
meer dan de helft van haar leven al in Haalderen woont. Wij hebben twee kinderen, prins Thijs
van de Lage Zandse en Vera, zij danst al vijf jaar bij de Kluutjes. Marcus is al twintig jaar lid
van de Raad van 11 en Renate traint al dertien jaar de Kluutjes. Zoals u leest, zijn wij een echt
carnavalsgezin.
Hoe het begon
De dag dat jeugdprins Stan de Sprinter uit zijn trimschoen onthuld werd, was de dag dat onze
zoon Thijs zich aanmeldde als jeugdprins bij de jeugdcommissie. Vanaf dat moment begon het
ook bij ons te kriebelen…stel je eens voor….vader en zoon allebei prins…
En toen werd Thijs prins. Wat een geweldige beleving was dat voor hem, maar ook voor ons als
supertrotse ouders. Toen stond het besluit van Marcus vast: ‘Dat wil ik ook!’
Tijdens een van de vele voorpretmomenten voor de carnavalsdagen hadden we samen met
lieve vrienden bedacht dat Marcus tijdens het frühshoppen op maandag wel als ‘Prins
Maaskantje’ met zijn drie prinsessen (Miranda, Helma en Renate) verkleed kon gaan. Onder het
motto “Niemand komt aan Prins Maaskantje” konden wij al een beetje proefdraaien en de schijn
een beetje hooghouden. Nadat de laatste noten van carnaval 2011 op dinsdagavond
wegklonken, meldden wij ons aan bij de voorzitter. Op 18 mei werden wij verwacht bij de
prinsenkeuzecommissie en was het definitief: wij werden het nieuwe prinsenpaar.
Tijdens vele stiekeme afspraakjes werden de voorbereidingen getroffen. De kleding werd
uitgezocht en de scepter en onderscheiding ontworpen. De naam werd bedacht, één ding stond
al vast, de orchidee is ons kenmerk. Marcus kweekt al jaren orchideeën, dat is zijn passie. Het
trainen en het zoveel mogelijk begeleiden van de Kluutjes kan voor Renate gewoon doorgaan.
Renate zou Jenny vragen om hulp bij de officiële gelegenheden van de Kluutjes, dus ook
geregeld.
We hebben de proclamatie geschreven en niet te vergeten het scenario bedacht hoe wij onthuld
zouden worden. Dat was een lastige als je allebei erg verweven bent binnen de vereniging.
Uiteindelijk zou Marcus zogenaamd ziek zijn en Renate stiekem wegglippen tijdens de
lotenverkoop. Na een paar ontzettende spannende minuten in de onthullingwagen en het samen
aftellen van tien naar nul, ging de wagen open en wij waren binnen!
We hebben ontzettend veel felicitaties, kaarten en bloemen ontvangen, waarvoor wij iedereen
willen bedanken. Het was voor ons een zeer bijzondere avond. Tijdens de jeugdpronkzitting
werden we voor het eerst officieel binnengebracht door onze Kluutjes. Ook dat was erg
speciaal. We hebben genoten van de optredens en het was weer een gezellige middag.
Als u het leuk vindt om te lezen hoe het leven van een prinsenpaar verloopt, dan kunt u dit
lezen in het dagboek van prinsenparen op de website van de Kleibakkers (www.kleibakkers.nl).
We kijken samen erg uit naar de tijd die gaat komen, naar alle leuke gelegenheden waar wij
aan mogen deelnemen. Het prinsentreffen van Gelderland, de taart van een prins uit
Lingewaard maken en schenken aan mensen uit het Baggerga,t maar ook vooral de
carnavalsdagen.
Wij hebben er ontzettend veel zin in om samen met alle mensen uit het Baggergat de optocht
te bewonderen en het carnavalsfeest te vieren bij Zalencentrum De Kolk. We hopen dat jullie
van de partij zijn.
Want ons motto tijdens deze dagen zal zijn:
“SAMEN ZETTEN WE DE BLOEMETJES BUITEN”
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Samen......
Carnaval draait om mensen. Actieve leden in de commissies, de Raad van 11 en het bestuur
die er samen iets moois van maken. Een biertje drinken, maar ook de zaal versieren en
lidmaatschapskaarten rondbrengen. It’s all in the game. Wij hebben afscheid genomen van
Henk Joosten als voorzitter en Henry van Angeren begroet als zijn opvolger. Henry heeft al
laten zien zijn taak uitstekend te vervullen. Fijn dat je ‘ja’ hebt gezegd, Henry!
Mevrouw Berns, langere tijd de oudste inwoonster van ons Baggergat, is helaas in 2011
overleden. Het is een mooie traditie om de oudste en jongste inwoner tijdens de
carnavalsdagen met ons prinsenpaar te bezoeken. U kunt ons helpen in onze zoektocht naar
de nieuwe jongste en oudste inwoner. Vandaar de oproep ergens verderop in dit
Pottekiekertje.
Hoe ziet de carnaval er dit jaar uit? Nat, koud of juist zonnig? Kijkt u gerust in de Enkhuizer
Almanak, want ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat het wederom een mooi en gezellig
feest zal worden. Proost!

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

Pagina 15

1e prijs

Pagina 16

Pagina 17

Hallo mensen,
Hierbij een verslag van mijn eerste jaar als penningmeester van onze vereniging.
Vorig jaar heb ik deze taak op me genomen en dat was meteen een jaar waarbij de
vereniging vol in de belangstelling stond vanwege de sleuteloverdracht die in ons
“Baggergat” werd gehouden.
Deze activiteiten hebben veel van onze vrijwilligers geëist. Zij hebben zich dan ook met hart
en ziel voor de vereniging ingezet, daarvoor willen we onze dank uitspreken. Het was dan
ook een prima verlopen sleuteloverdracht waar iedereen van de gemeente met veel plezier
op terug kan kijken.
Daarnaast is onze oliebollenactie een vast punt op onze agenda geworden, die ook weer
afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.
Op 30 december hebben we weer ongeveer vierduizend oliebollen gebakken die ook
dezelfde dag werden rondgebracht.
Deze activiteit vond plaats in de omgetoverde oliebollenkraam aan de Van der Mondeweg
43 in Haalderen.
Ook hebben we dit jaar afscheid genomen van prins Stiwan met zijn prinses Evelien en
hebben een waardige opvolger gekregen namelijk prins Markus met zijn prinses Renate.
Prins Stiwan en prinses Evelien, bedankt voor de fijne jaren en we wensen prins Markus
met zijn prinses Renate veel plezier tijdens hun tweejarige periode.
We hopen u ook dan te zien tijdens de dolle dagen in ons “Baggergat”
Penningmeester
Henri Reijmers

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
Ook wij als Raad van Elf willen jullie een beetje opwarmen voor ons nieuwe carnavalsseizoen.
Het afgelopen jaar hebben wij weer heel wat gezelligheid meegemaakt.
Het leukste is natuurlijk de carnavalsdagen: vier dagen feesten met dorpsgenoten.
Het is wel druk, maar als het afgelopen is, hebben wij alweer heimwee naar elkaar.
Daarom doen wij ook andere feestjes samen.
Zoals de meifeesten, af en toe een keer een bruiloft of een verjaardag of we maken zelf een feestje.
Gezelligheid kent geen grenzen (je leeft ten slotte maar één keer is ons motto).
Daarom wordt onze groep ook steeds groter als Raad van 12.
We hadden er al dertien, maar Henry van Angeren heeft de taak van voorzitter op zich genomen.
Maar hij blijft tegelijk nog wel onderdeel van ons uitmaken.
Ook zijn wij weer verrast met een nieuw prinsenpaar, wij ruilen in dit geval van prins Stiwan naar
raadslid en andersom van raadslid tot prins Marcus.
Verder wil ik iedereen bedanken voor het afnemen van onze oliebollen, zeer lekker.
Waar wij heel druk mee zijn geweest, maar ook dat gebeurt met veel plezier.
En maken ook hier weer een mooie dag.
Ook gaan we regelmatig op bezoek bij bevriende carnaval verenigingen in de gemeente Lingewaard.
Dit jaar zijn ook wij heel erg druk met het bouwen van een nieuwe Raad van 11-wagen.
Ik hoop dan ook dat er veel mensen komen kijken naar de optocht en donateur willen worden.
Tot dan!
Groetjes van de Raad
Willie Leijser

OPROEP
Denk jij te weten wie de oudste inwoner/inwoonster is van ons Baggergat?
Meld ‘t bij Josephien Veens, tel. (0481) 46 31 55
Ook als je weet waar binnenkort een baby geboren kan worden, kun je dit
melden! Dan dit dan bij Coby Maassen, tel. (0481) 46 41 33
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pottebakkerij@ambachthaalderen.nl
Openingstijden:
Ma. t/m vrij 8:30 tot 12:00 uur en 12:30 uur tot 17:00 uur
Za. 10:00 uur tot 16:00 uur
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Dansgarde De kluutjes – Deel 1
Hallo, ik ben Inge Maassen.
Ik ben 7 jaar en zit in groep 4.
Ik zit nu 3 jaar bij de dansgarde.
Ik vind het heel leuk om te doen.
Mijn hobby’s zijn: dansen en knutselen.
Naam: Britt Weijers
Leeftijd: 7
Mijn hobby’s:
Dansen en make-up
Tekenen
Ik zit 1 jaar op de dansgarde
Ik vind het leuk
Hoi, ik ben Lianne Maassen
Ik ben 9 jaar en zit in groep 5.
Ik zit nu al 3 jaar bij de dansgarde.
Ik vind de gardedans en de showdans leuk om te doen.
Mijn hobby’s zijn: dansen, knutselen en tekenen.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Romy Sweers, en ik ben 8 jaar.
Sinds vorig jaar zit ik bij de dansgarde en ik vind het super leuk en gezellig.
Ik hou van dansen, paarden en van mijn 3 cavia’s Gijsje, Dolfje en Kruimeltje.
Naam: Brigit Weijers
Leeftijd: 7
Mijn hobby’s:
Dansen en make-up en lekkere geurtjes op doen
Ik zit 1 jaar op de dansgarde
Ik vind het leuk.
Ik ben Demi Plönes. Mijn leeftijd is 10 jaar en zit voor het 2de
jaar bij de dansgarde.
Heb 1 broertje die heet Sem.
Als hobby heb ik zelf thuis duifjes net als mijn opa, ik zit bij
de gidsen en schilder heel graag met mijn oma.
Hoi, ik ben Quincy Alofs.
Ik ben 8 jaar
Mijn hobby’s zijn dansen en de gidsen.
Carnaval vind ik altijd heel leuk, dan kunnen we lekker dansen, hossen
en swingen.
Hoi, ik ben Anne Artz en ik ben 8 jaar
Ik zit bij de dansgarde de kluutjes en het is erg leuk.
Dit was mijn eerste jaar bij de dansgarde en het was ook nog mijn
eerste optreden.
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Raad van Elf

Van links naar rechts: Lars van Leeuwen (President), Daphne Kaandorp (prinses), Thijs Laracker (prins)
en Sem Laracker (adjudant)
Tom Sweers, Bram Rutjes, Jesse Cools, Sander Peperkamp, Jari Gertsen en Jari Verwaayen
Bryan Brugman, Patrick Kaandorp
Nick Brugman en Rik Weijers
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Dansgarde De kluutjes – Deel 2
Mijn naam is Selena Arnts, ik ben pas 6 jaar geworden.
Dit is het eerste jaar dat ik bij de dansgarde zit.
Mijn grootste hobby is dansen dus dat komt goed van pas bij de kluutjes.
Ik vind het heel erg leuk.
Ik kijk er iedere keer naar uit om te gaan trainen en het eerste optreden vond
ik ook super leuk om te doen.
Hallo allemaal,
Ik ben Sterre Laracker. Ik ben 7 jaar.
Ik vind het heel leuk bij de dansgarde.
En ik vind het ook leuk dat tante Renate en ome Marcus
prinsenpaar zijn.
Ik vind het ook heel erg leuk dat mijn broer adjudant is.
Naam: Imke van Leeuwen
Leeftijd: 6 jaar
Ik vind het erg leuk bij de dansgarde. In maart ben ik erbij gekomen. Ik
verheug me er iedere week weer op om te mogen gaan trainen. Het carnaval
vieren zit in het bloed, want mijn vader is president en mijn broer Lars is
jeugd president. Hopelijk komen jullie allemaal kijken naar ons optreden in
februari.
Hallo allemaal,
Ik ben Filou Abbink, ik ben 8 jaar.
Mijn hobby’s zijn natuurlijk de dansgarde, jazz, modern, ballet en zumba.
Tot ziens
Naam: Anouk Weijers
Leeftijd:10
Mijn hobby’s:
Dansen en turnen
Ik zit al 2 jaar bij de dansgarde.
Dit jaar ben ik naar de prinsengarde gegaan.
Ik hou van hondjes en paarden.
Naam: Nienke Weijers
Leeftijd: 10
Lievelingskleur: roze en paars
Lievelingsdier: duif, konijn, eens, giraf, olifant en dolfijn.
Lievelingsboek: lena lijstje en hoe overleef ik…
Wil later: kapper worden of visagisten of tekenares.
Ik ben Vera Laracker en ben 10 jaar.
Ik dans al 5 jaar bij de Kluutjes en ik vind het ontzettend leuk.
Mijn hobby’s zijn: spelen, dansen, koken/taarten bakken en knutselen.
Ik vind het erg leuk en speciaal dat mijn vader en moeder prins en prinses
zijn en mijn broer prins, maar ik blijf lekker dansen!
Jammer vind ik wel dat ik met carnaval niet samen met mijn moeder ons met
carnaval gek kunnen verkleden.
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Dansgarde De kluutjes – Deel 3
Ik ben Denise Coenders
Ik ben 10 jaar
Ik zit al 3 jaar onder de dansgarde
Ik zit bij de prinsengarde
Maar dit jaar stop ik met dansen.
Ik vind het ook wel weer jammer om weg te gaan.
Hallo,
Ik ben Nienke Lentjes, ik ben 12 jaar oud.
Ik zit op HAVO op Notre Dame in Ubbergen.
Dit is weer mijn eerste jaar op de dansgarde.
Ik heb al wel lang gedanst bij de kluutjes.
En ik wens iedereen een fijne Carnaval.
Ik ben Jacky Jansen, ik ben 12 jaar en ik woon in Haalderen.
Ik zit op het OBC Junior in Bemmel dit is mijn eerste jaar.
Ik zit nu 7 jaar bij de dansgarde en het is super leuk/ gezellig met alle meiden
vooral met carnaval & pronkzitting, de trainsters zijn ook super aardig.
Naam: Lissa Reijmers
Leeftijd: 14 jaar
Ik zit op het OBC Junior in Bemmel in de 2de klas. Ik zit al zeker 8 jaar bij de
dansgarde, en ik vind het nog steeds heel erg leuk. Ook ieder jaar doen we
mee met dansgala Lingewaard en dat vind ik erg leuk om te doen. Ik zit ook
nog op de gidsen.

Naam: Sylvana Hoogmoed
Leeftijd: 13 jaar
Ik zit op het OBC Junior in Bemmel. Ik zit in het 2de jaar en doe HAVO/VWO.
Dit is mijn 7de jaar op de dansgarde en ik vind het nog steeds erg leuk!
Mijn hobby’s zijn: tekenen, afspreken met vriendinnen, dansen en nog veel meer dingetjes.
Ik vind de carnaval altijd heel erg leuk, en als het dan weer afgelopen is, vind ik het altijd zo jammer
dat je weer zo lang op carnaval moet wachten.
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Bakker – montage
Dakbedekking – lood en zink werken.
Goten reparatie en reinigingen.
Installatietechniek en timmerwerken.
Boeiboord bekleding.
Gecertificeerd voor het aanbrengen valbeveiliging.

van der Mondenweg 25A, Haalderen
kbdmontage@gmail.com
Tel: 06 – 54 92 13 58

Wij wensen u hele fijne carnavals dagen toe!

Verhu u rbed rijf
van tafels, stoelen,
sp ringku ssens
en overige
p artybenod igd hed en

Lintsen Verhuur
Langstraat 38
Gend t

 (0481) – 42 43 80
w w w .lint sen-v erhuur.nl
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Terugblik van “De Jongste Kleibakker 2011 Ramses Blankenheym”
Wij (Noud Blankenheym en Mariska van Klaveren) willen de prins en de prinses
en hun gevolg bedanken.
Blij verrast waren we met het koninklijk bezoek en hun attenties.
Onze jongste zoon Ramses (21 -02-2011) werd namelijk benoemd tot jongste
Kleibakker.
Het heeft Ramses blijkbaar goed gedaan, want inmiddels is hij 10 maanden en 10,5
kilo, dus hij groeit als kool. We vinden het erg leuk om te beleven dat een klein dorp
als Haalderen (waar wij nieuwkomers zijn) zo hecht is in zijn
tradities en een heel actief verenigingsleven heeft.

Familie Blankenheym
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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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Prinsenpaar 2009 - 2011
De twee afgelopen jaren waren in één woord geweldig.
Het voelt dan ook heel warm als je zo’n mooi afscheid en zulke mooie woorden krijgt.
De raad die ons op bijzondere wijze het veld doen laten verlaten.
We hebben erg mooie en leuke herinneringen van de twee mooie prinsenjaren.
Veel vrienden waar je op terug kunt vallen, ook in minder leuke tijden.
Hierbij wil ik dan ook alle raadsleden, het bestuur, de kleikluten, de dansgarde, de jeugdraad,
prins Thijs en prinses Daphne en iedereen die met ons meegefeest heeft, bedanken voor de
hele leuke tijd.
Wij wensen prins Marcus en prinses Renate dan ook veel plezier in het Baggergat voor
de komende twee jaar.
We hopen in de volgende jaren nog veel carnavalplezier met jullie allemaal te mogen meemaken.
Tot februari in De Kolk.

Groeten Stiwan en Evelien
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Hallo Kleibakkers,

Nieuw bij de Jeugdcommissie…

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Marloes van Angeren en ben sinds vorig
jaar betrokken bij de jeugdcommissie. Hoe ben ik daar terechtgekomen? Nou, omdat mijn man
Henry bij de Raad van 11 werd geïnstalleerd en er bij de jeugdcommissie een plekje vrij kwam, heb
ik direct ja gezegd, vooral omdat Henry en ik ook bij het kinderdorp Haalderen al jaren betrokken
zijn. En ja, het plezier wat kinderen je kunnen geven tijdens deze dagen is heel erg leuk.
Ik heb in het eerste jaar dat ik bij de jeugdcommissie ben al heel veel leuke dingen mogen
meemaken: de sleuteloverdracht en met de kinderen door Haalderen in de optocht, een dagje uit met
de jeugdraad, het bezoeken van het dansgala waar onze meiden het fantastisch hebben gedaan.
Henry heeft wel heel snel carrière gemaakt bij de Kleibakkers, van Raad van 11 werd hij gevraagd
om de functie van voorzitter te gaan vervullen. Na kort overleg hebben wij daar samen ja op gezegd,
wat ook voor mij een leuke bijkomstigheid heeft gekregen: wij mochten toetreden tot de
prinsencommissie, nou dit was heel erg leuk en spannend om te doen.
Zo, nu wens ik jullie allemaal, zowel jong als oud, heel veel plezier toe
op het komend carnaval en we hopen dat we met de jeugd er weer heel
leuke dagen van kunnen maken.
Met carnavals groet,
Marloes van Angeren

Hallo allen,
Ook ik ben, net als Marloes (van hierboven), sinds vorig jaar betrokken bij de Jeugdcommissie.
Bij de carnavalsvereniging was ik al een “bekende” omdat ik al sinds 2002 betrokken ben bij
het maken van dit Pottekiekertje.
Vanaf mijn eerste betrokkenheid bij de carnavalsvereniging heb ik altijd bewondering gehad
voor de vele vrijwilligers die de carnavalsvereniging van ons kleine dorp rijk is.
Ik wilde dan ook wel mijn steentje bijdragen ondanks mijn drukke fulltime baan.
Toen men mij in 2010 vroeg voor de jeugdcommissie heb ik dan ook enthousiast gereageerd.
Voor wie mij nog niet kent: Ik ben geboren en getogen in Haalderen en woon daar dan ook samen
met Vincent en onze twee dochters Kim (6 jaar) en Ilse (5 jaar).
Belangrijk vind ik dat alle kinderen uit Haalderen datgene meekrijgen wat ikzelf ook meegemaakt
heb, namelijk leuke carnavalsoptochten waar je zelf aan deel kunt nemen, gezellige
carnavalsmiddagen speciaal voor de jeugd, spannende disco’s enz.
Dus kom allemaal met de carnaval naar de optocht kijken
of doe gewoon mee!
En … beleef veel plezier bij de Kolk.
Sylvia van Loon

De jeugdcommissie wenst iedereen fijne carnavalsdagen toe.
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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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Carnaval bij basisschool ‘t Pänneke
Terugblik
Carnaval op het Pänneke 2010.
We hosten eerst door de school. Daarna hebben we hebben we carnaval
gevierd in de gymzaal.
We hadden hoog bezoek van prins Thijs en prinses Daphne. Ook president
Max was van de partij.
Alle groepen traden op. En niet minder dan Vincent van Leeuwen, de
president van de carnavalsvereniging, kondigde de optredens aan.
Ieder jaar verrast de dansgarde ons met een optreden.
Dat was ook vorig jaar zo.
Daarna hebben we in optocht door Haalderen gelopen. Het was droog en mooi
weer.
De meeste mensen in Haalderen wisten niet dat er een optocht was. Jammer,
anders hadden we vast meer bekijks gehad.
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Kleibakkerslied
Ien dit durpke doar zien ze um stoan.
Ien dit durpke doar zien ze um goan.
Ut is een beste kel kuy van upoan kuy van upoan kuy van upoan.
Haaldere fur altied.
Van uut ver verleden klinkt dit lied.
Wie zien kleibakkers wie zien van erste uur
Wie goan fur ons klein durpke deur ut vuur

Ien dit durpke zien ze um soms oak goan.
Hij is de weg kwiet kan niet verder goan.
Van de drank kuj niet zao van upoan, nie van upoan, nie van upoan.
Haaldere fur altied.
Als ie zo is dan maar liever niet.
Wie zien kleibakkers wie zien van erste uur
Wie goan fur ons klein durpke deur ut vuur
Wie zien kleibakkers
Wie zien kleibakkers wie zien van erste uur
Wie zien kleibakkers
Wie zien kleibakkers wie zien van erste uur

Ien dit durpke zien um nog steeds stoan.
Is er iets te doen geet ie veuroan.
Toch een beste kel, kuy van upoan kuy van upoan kuy van upoan.
Bagergat fur altied.
Durom hier nou dit Kleibakkers lied
Wie zien kleibakkers wie zien van erste uur
Wie goan fur ons klein durpke deur ut vuur

Dit lied is gecomponeerd door:
Gerie Verhoeven

Wie zien kleibakkers
Wie zien kleibakkers wie zien van erste uur
Wie zien kleibakkers wie zien van erste uur
Wie goan fur ons klein durpke deur ut vuur
Wie zien kleibakkers wie zien van erste uur
Wie goan fur ons klein durpke deur ut vuur
Wie zien kleibakkers wie zien van erste uur
Wie goan fur ons klein durpke deur ut vuur

Het audiobestand van dit lied is te downloaden van de site van de Kleibakkers.
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De dansgarde
Hallo!
Ik ben Britta Reijmers. Ik ben zestien jaar oud. Ik zit sinds een paar maanden bij de
dansgardecommisie. Ik heb zelf tien jaar onder de dansgarde gezeten. Dat heb ik altijd al met heel
veel plezier gedaan. Toen ik stopte bij de dansgarde mocht ik bij de dansgardecommissie.
Dat leek mij superleuk om te doen en kwam er toen bij. Ik hoop dat ik dit nog jaren kan volhouden.
Groetjes Britta

Hallo,
Ik ben Mirna Reijmers. Ik ben 17 jaar oud. Ik ben dit jaar voor het eerst trainster van de dansgarde. Dit doe ik
met veel plezier samen met Renate Laracker. Ik heb zelf 11 jaar met veel plezier gedanst bij de dansgarde.
Toen Renate me vroeg om samen te gaan trainen geven, wilde ik dat gelijk heel graag. Ik ben toen gestopt
met dansen en ben gaan training geven. Het trainen van de 20 meiden wordt alleen maar leuker. ik hoop dat
ik dit nog heel lang kan doen. En …. er dan natuurlijk van elk jaar een top jaar van te maken!

Groetjes Mirna
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in Haalderen
Zondagavond 19 februari 20.30 uur
vanaf 16 jaar in zalencentrum de Kolk.
CV de Kleibakkers presenteert:

LINGEKLEI BLACK EN WHITE PARTY

Showcase Discoshow
D j Edwin
Artiesten: Hugo Peeters
en John van Anholt
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Entrée:

5,-
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Dealer van SYM, KYMCO,
BETA en DERBI
Leverancier van alle A-merken
scooters o.a. Piaggio, Peugeot, etc.

Kom
en maak een
proefrit.
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Programma Jeugd
Vrijdag 17 februari 2012:
Basisschool ‘t Pänneke
Eerst op school carnaval vieren en om 11.00 uur start de optocht door Haalderen.

Sleuteloverdracht
Dit jaar is deze unieke gebeurtenis bij de Riensplitsers in Doornenburg. Alle jeugdprinsen en
gevolgen van de gemeente Lingewaard zijn hierbij aanwezig. De burgermeester reikt de sleutels uit
aan de jeugdprinsen. Aanvang: 15.30 uur in zaal Schuttersgebouw.

Zondag 19 februari 2012: 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 optochtroute zie elders in dit blad

Maandag 20 februari 2012: Disco
Voor kinderen van 6 t/m 15 jaar, van 17.30 tot en met 20.30 uur uur.
Gratis entree.
Tijdens de jeugddisco gaan de “grote carnavalsleden”verder in de Reigerzaal/cafe bij de Kolk zolang
de disco duurt. Sluit u gezellig bij ons aan?

Dinsdag 21 februari 2012: 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.
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Achter
Vincent van Leeuwen
Geert Maassen
Henry van Angeren

(president)
(vice voorzitter)
(voorzitterr)

Henri Reijmers

(penningmeester)

Voor
Anja Verhoeven

(secretaris)

Willie Leijser
Hans Demon

(bestuurslid)
(bestuurslid)
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Automobielbedrijf

PEELEN – VAN AS
Het adres voor:

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

 (0481) – 42 23 00
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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Tel. (024) – 34 88 000
Fax. (024) – 34 88 009
Bij calamiteiten
(06) – 53545310
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DOE MIEN ER ERS MAR EEN
Begin januari.
Het nieuwe jaar is begonnen, het carnavalsgevoel begint te kriebelen.
De eerste maandag van het nieuwe jaar is traditioneel de dag dat wij de eerste keer bij elkaar komen
om voorbereidingen te treffen voor het naderende carnaval.
Dan trekken Lies en Tinus Sweers, Jose en Ton van Kerkhof en Irna en Koos Spanbroek richting
Oude Wei naar Lenie en Chris Disveld.
Daar hebben we namelijk ons vergaderhome. Hier worden de ideeën geboren en uitgewerkt.
De eerste maandagen zijn om een beetje af te tasten. Wat heb jij en wat heb jij..
Dan is het van: Doe mien er ers mar een.
Soms komt er in het begin ook niks uit en zien we mekaar een week later weer.
We hebben wel eens op zo'n ideeëloze maandagavond potjes met grond gevuld voor Chris in de
corridor.
En daarna is het dan weer van: Doe mien er ers mar een
Maar als op een gegeven moment die borrel begint te werken, komen de brains tot explosie.
Ideeën te over.
Het gekozen plan moet wel een plaatselijk karakter hebben. We willen het liefst iets doen of
uitbeelden waar Haalderen al eens een keer de publiciteit mee heeft gehaald.
Het moet bekend zijn en aanslaan wanneer we in de optocht langslopen.
Als dan op een keer de kogel door de kerk is, gaan we ervoor.
Wat hebben we nodig, wat doe jij en wat doen we aan. Want de kleding maken we altijd zelf.
Maar…
Doe mien er ers mar een.
Er wordt in die periode wat gelachen en afgeouwehoerd. Niet voor niets wordt wel een gezegd:
De voorbereiding is mooier dan de première.
Als op een gegeven moment de zaak staat, wordt er afgesproken voor de dag van de optocht.
Dan is s ‘morgens de samenkomst rond half elf. Beginnen met koffie en daarna:
Nemen we er ers nog een.
Na de borrel wordt het tijd voor soep en broodjes.
Na deze geneugten is het omkleden en richting optocht.
Na de optocht is het opfrissen en op naar de Kolk. Daar is het van:
Laten we er ers nog maar een nemen. Daarna is het gezamenlijk eten en nemen
we afscheid van elkaar.
Tot van de zomer voor de gezamenlijke barbecue.
Dan nemen we er ers nog een.
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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.
gesloten
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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De Jeugdprinses
Afgelopen jaar was de carnaval erg leuk.
Ik was na twee jaar hofdame voor het eerst een prinses.
Samen met mijn moeder, dat was heel erg leuk, twee prinsessen in huis.
Wat soms wel erg druk was.
Nu het laatste jaar voor mij als prinses.
Dit gaan we samen met prins Thijs weer allemaal beleven.
Voor Thijs is het bijzonder, omdat zijn vader nu prins is en zijn moeder prinses.
Wij gaan er een keigoeie carnaval van maken en hopen jullie dan ook allemaal te zien in de Kolk.
Ik heb er weer zin in.

Groeten Daphne

H. Bouwman
Schoenen – Sport
ANGEREN Tel. 026–3250880
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I PURE Huidverzorgingssalon

Ingrid Laracker
De Halden 16 Haalderen

i-pure2011@hotmail.com
06 - 83247922

Fijne carnavalsdagen
www.I-Pure.nl

Vooral u klussen groot of klein
Moet u bij Theo Coenders zijn!
Grote Geer 7 Haalderen, Tel. (0481) 46 58 95 / 06 53 53 35 56
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www.bouwbedrijfcoenders.nl

Mijn naam is Eline Mahler en jullie kennen mij vast wel van het project Eline voor Kenia.
In 2009 ben ik met dit project gestart met als doel zoveel mogelijk geld inzamelen voor een
weeshuis in Kenia.
Januari 2011 ben ik samen met mijn broer naar Kenia geweest om met het opgehaalde geld de
kinderen blij te maken. We zijn begonnen met het bouwen van een recreatie/eetruimte en we
hebben tafels en bankjes voor ze gemaakt.
In totaal 8 tafels en 16 bankjes, die we de kleuren rood wit, blauw hebben gegeven.
Naast het bouwen en timmeren was er ook tijd om spelletjes te doen. De kinderen hebben erg
genoten van de pannenkoeken het koekhappen en de stoelendans.
De 4 weken gingen te snel voorbij! We hebben het daar geweldig gehad. Met veel mooie
herinneringen gingen we terug naar huis.
Eenmaal thuis stond al snel de carnaval voor de deur. Net als ieder jaar ging ik zaterdagavond naar
de Kolk om carnaval te gaan vieren. Het was al snel gezellig en ik had niet gehoord wat er allemaal
werd gezegd. Opeens werd er tegen me gezegd dat ik naar voren moest komen en Anja kwam me
ophalen. Ik snapte er niets van en wist niet wat er aan de hand was. Nietsvermoedend stond ik voor
in de zaal en werd er een verhaal verteld over wat ik in Kenia had gedaan. Ik dacht; oh wat leuk dat
ze even iets vertellen over mijn project. Nog steeds had ik niets door.
Pas toen ik de Kleibakker in mijn handen kreeg, viel het kwartje.
Na de foto’s, champagne en alle felicitaties begon het pas echt door te dringen dat ik grootste
Kleibakker van 2010 was.
Ik had nooit verwacht dat ik ooit grootste Kleibakker zou worden en ben dan ook supertrots!
De Kleibakker heeft een mooi plekje gekregen in mijn huis!
Bedankt dat jullie mij hebben gekozen als grootste Kleibakker 2010!

Eline Mahler
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De Jeugdpresident
Hallo allemaal,
Mijn naam is Lars van Leeuwen. Ik ben 10 jaar. Met de pronkzitting ben ik afgetreden als
raadslid en teruggekomen als president. Mijn vader Vincent is ook president en daarom
leek het mij ook leuk. Toen ik aftrad vroegen de andere raadsleden ook al “waarom ga je
weg?”. Ik zei toen “ik vind het niet meer leuk”. Daarna kwam ik op als president, veel
mensen waren verbaasd. Ik hoop dat ik de komende 2 jaar heel leuk ga vinden.
3 x Alaaf!
President Lars

Nieuw .. een Adjudant
Sinds de pronkzitting ben ik adjudant. Ik ben 10 jaar en mijn hobby’s zijn voetbal en tennis.
Ik vind het heel erg leuk dat ik adjudant ben en helemaal omdat mijn neef Thijs jeugdprins
is en mijn oom en tante prins en prinses zijn en mijn zusje bij de dansgarde zit.
Ik heb erg veel zin in de carnaval en ik hoop dat jullie allemaal mee komen feesten.
Tot dan!
Adjudant Sem
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U bent van harte welkom bij
Profile Ouwerling
de fietsspecialist voor
Lingewaard en omgeving.
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Wagens
1e
2e
3e
4e
5e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

Droomvlucht
Toy Story
Hypotheken
New Kids
Trouwtaart

Groepen
1 e prijs
2 e prijs

Strooibeleid Gemeente
Heksen

Paren
1 e prijs

Hans en Marion

Mooiste Huis
1 e prijs
2 e prijs
3 e prijs

Pastoor v.d. Weijstraat 7
Huchtstraat 45
Halden 14

Mooiste Straat
1 e prijs
2 e prijs
3 e prijs

Zottendael (Grote Geer)
De Haldennarrenlaan (De Halden)
't Zandhöfke (Hoge Zandsestraat)

Pagina 58

Wagens
1 e prijs
2 e prijs

Men in black
De Piejassen

Groepen
1 e prijs
2 e prijs

Peijnenburg happen
Heksen

Paren
1 e prijs
2 e prijs

Botswagen
70's

Enkelingen
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

Pipi Langkous
New Kids
Piraat
Chinees
Officier
Disco fee
Scheidsrechter

Fruhshoppen 2011
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Programma 2012
ZATERDAG 18 FEBRUARI
Volgens traditie worden de dolle dagen gestart met de sleuteloverdracht.
Dit is op zaterdagmorgen en deze keer is het in Doornenburg.
11.00 uur : Sleuteloverdracht door de burgermeester aan alle prinsen van gemeente Lingewaard.
Hierbij zullen diverse optredens van verschillende carnavalsverenigingen zijn.

CARNAVALSBAL zaal de Kolk
Een gezellige avond zoals u gewend bent met o.a. :
Optreden dansgarde de Kluutjes
Huldiging de grootste Kleibakker rond 21.30 uur.
ZAAL OPEN
AANVANG
ENTREE

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 19 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 zoals u van ons gewend bent.
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.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Op ZONDAGAVOND vanaf 20.30 uur in zaal de KOLK, voor iedereen vanaf 16 jaar!
LINGEKLEI : BLACK en WHITE PARTY
SHOWCASE met DJ EDWIN
Met artiesten HUGO PEETERS en JOHN van ANHOLT
Entree: € 5,-
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MAANDAG 20 FEBRUARI

Frühshoppen
Vandaag gaan prins Marcus, prinses Renate, 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
17.30 uur

: Start Frühshoppen bij de Tichel.
: Frühshoppen bij café de Klits.
: Zijn wij bij de Kolk in cafe/Reigerzaal
: Tijdens en zolang de jeugddisco is gaan wij door in cafe/ Reigerzaal.
Kom er gezellig allemaal bij, iedereen is van harte welkom.

DINSDAG 21 FEBRUARI
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. We maken er met zijn allen een onvergetelijke laatste avond van.
ZAAL OPEN
AANVANG
ENTREE

:
:
:
:

19.30 uur
20.11 uur
Niet-leden € 7,50
Leden op vertoon van lidmaatschapskaart vrij entree.
24.00 uur gaan de steken af en met treurmuziek nemen we afscheid
van een hopelijk onvergetelijke carnaval 2012.

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
Telefoon
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

Het Pottekiekertje is mede mogelijk gemaakt door:

Inktvis Repro
Lodderhoeksestraat 15, 6687 LR Angeren
Telefoon: (026) 711 38 17
www.inktvisrepro.nl
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Raalt 1a – 6691 XA – Gendt
0481-425432 – stoffenrijk@hotmail.com
Vanaf februari 2012 een mooie collectie

modestoffen,
patronen en voorbeelden van
created in X-land

Stoffen, slabbertjes, kruikzakken, dekentjes van
onder andere Woezel en Pip, Nijntje en
Winney de Pooh voor de

baby- of kinderkamer

Ruime sortering sokkenwol
Diverse soorten

brei- en haakgaren
vanaf € 0,99
Regelmatig worden er verschillende
workshops gegeven.

Naast garen, ritsen, bandjes, kantjes en heel veel
hobby-artikelen ook leuke en lieve geschenken
voor groot en klein...

...Wij wensen u een
gezellige carnaval!

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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Onze oudste Kleibakker!
In het jaar 2011 is helaas onze oudste
Kleibakker ons ontvallen op 95-jarige leeftijd.
Onze prinsen en prinsessen hebben de
afgelopen jaren altijd genoten van de
bezoekjes aan mevrouw Berns.
Ook mevrouw Berns zelf genoot elk jaar weer
opnieuw zichtbaar van deze bijzondere
bezoekjes.
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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  Sierbestrating
Pagina 69

(boven: van links naar rechts)






Hans Demon
Sylvia van Loon
Stiwan Kaandorp
Geert Maassen

(onder: van links naar rechts)

 Anita Reijmers
 Marloes van Angeren
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De gelegenheid voor feesten en partijen
(tot 160 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

De taart voor de Raad van 11, met veel plezier hebben wij hem ontvangen en opgesmuld.
Voor al het werk wat ze verrichten voor onze vereniging, we kunnen niet zonder deze mannen.
prins Stiwan en prinses Evelien, bedankt.

Hallo beste mensen,
Ik heb dit jaar mogen ervaren om de Orde
van de Vlinder te ontvangen van onze
burgemeester Harry de Vries op aangeven van
Carnavalsvereniging De Kleibakkers.
Wat een verrassing, wel leuk.
Ik zie dit ook wel als een blijk van waardering,
maar wat ik gedaan heb en nog steeds doe is
met veel plezier.
Maar ook voor ons dorp Haalderen, want
zonder vrijwilligers komt er niets van de
grond, dus blijf ik voorlopig actief. Kleibakkers
nog hartelijk bedankt voor de nominatie.
Willie Leijser
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Inschrijfformulier optocht
Wil je meedoen met de optocht van De Kleibakkers in Haalderen? Vul dan het inschrijfformulier in
en neem het mee naar de inschrijving op de zondag tijdens carnaval tussen 12.00 en 13.00 uur in De
Kolk. Het formulier is te downloaden van de website (www.kleibakkers.nl). Om organisatorische en
administratieve redenen kunnen we alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling nemen.
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Website De Kleibakkers
Carnavalsvereniging De Kleibakkers beschikt sinds vijf jaar over een eigen website, die inmiddels is
uitgegroeid tot een volwaardig portaal voor alles wat met onze vereniging te maken heeft. Je kunt er terecht
voor het laatste nieuws, een grote verzameling foto’s en de altijd actuele agenda. Daarnaast vind je meer
informatie over de jeugd, de dansgarde en natuurlijk onze prinsenparen. Het huidige prinsenpaar houdt een
eigen dagboek bij en op het moment wordt er gewerkt aan een serie portretten van eerdere prinsen die bij
de Kleibakkers de scepter hebben gezwaaid. Al met al de moeite waard om eens een kijkje te nemen.

www.kleibakkers.nl
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Haalderen:
Zalen-centrum “De Kolk”
Het Ambacht
Dorpshuis de Tichel
EGA Dorien Vernooij
RegioBank
Wheels2Drive
Bakker wooninrichting
Maquette studio Stens
Kaandorp Interieurbouw
Hendriksen / Klomp
M. Schouten Tuinmachines
Roel Schouten dienstverlening
Café “De Klits”
Pizzeria – Grillroom – Cafetaria Haalderen
DERO
P&P
Bakker montage
Haarmony
MHS - Muziek
I Pure Huidverzorgingssalon
Bouwbedrijf Theo Coenders
Drive in show Eventz

Bemmel:
Martin van Asten
Albert Heijn
VEJA
Curves
Slagerij Huisman
Reka Autoschadebedrijf
Bongers speelgoed
Helma Hairstyling
Derks Transportbedrijf
Elst:
Autoschade Elst BV
Auto Stuart
Ewijk:
Audique
Doornenburg:
VOS
Auto Rijnhoeve
Huissen:
Profile Ouwerling, fietsspecialist
Kapsalon Hendriksen
Alustaal

Gendt:
Leenders
Autobedrijf Peelen – van As
Hoveniersbedrijf Han Janssen
Hans Hoogveld
RM Deuren
De Gent
Spoeltmanbouw
Welkoop
Winkelcentrum Julianahof
Tankstation Milder (galgendaal)
‘t Stoffenrijk
De Kroon timmerfabriek
Lintsen verhuur
Home Garden Shop
Wiecherink
Tankstation W.F. Milder (dorpsstraat)

Angeren:
Bouwman Schoenen-sport
Agrotechniek Oosterink
Oosterhout:
P. Karteris
Ressen:
Landwinkel de Woerdt
WIDO
Arnhem:
J.S.S. Steigerbouw

Pagina 77

COMMISSIELIJST

SEIZOEN 2011 / 2012
DAGELIJKS BESTUUR:

HENRY VAN ANGEREN
HENRI REIJMERS 464798

ANJA VERHOEVEN 463937

BESTUURSLEDEN:

WILLY LEYSER
VINCENT VAN LEEUWEN

HANS DEMON 465318
GEERT MAASSEN 464133

JEUGDCOMMISSIE:

GEERT MAASSEN 464133
SYLVIA VAN LOON
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

PUBLICITEIT/WEBSITE:

ANJA VERHOEVEN
WILLY LEYSER

VINCENT VAN LEEUWEN
WILLEM BOSMA

OPTOCHTCOMMISSIE:

WILLY LEYSER

HENRI REIJMERS

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
WILLEM BOSMA

HANS DEMON
WILLY LEIJSER
ANJA VERHOEVEN 463937

MUZIEK COMMISSIE:

HENRI REIJMERS

HANS DEMON

DANSGARDE:

HELMA LEYSER
BRITTA REIJMERS

GEERT MAASSEN
MIRANDA BRUGMAN

TRAINSTERS DANSGARDE:

RENATE LARACKER

MIRNA REIJMERS

PRINSENKEUZE:

VINCENT & MONIQUE V. LEEUWEN

HENRY & MARLOES VAN
ANGEREN

SENAAT:

PERRY VEENS

VERVOER PRINSENPAAR:

VINCENT VAN LEEUWEN

HENRY VAN ANGEREN

FOTO'S:

EVELIEN KAANDORP

HANS KLEEFMAN

RAAD VAN ELF:

WILLY LEYSER
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