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Ik schrijf al heel wat jaartjes in het (mooie) Pottekiekertje. Wederom 
bedankt adverteerders, sponsors en vrijwilligers, zonder jullie was 
het allemaal niet mogelijk geweest. Me voorstellen is denk ik 
voor de carnavallisten onder ons niet nodig. Maar voor iedereen 
die mij niet kent: Ik ben Anja Verhoeven en  in 1999 ben ik met 
mijn man bij de carnaval gekomen als prinsenpaar: prins Geer 
van ’t Millennium en prinses Anja. En nu ben ik voorzitter. Bij deze 
bedank ik ook mijn voorganger Henry van Angeren.
En wie we zeker niet mogen vergeten zijn Geert en Coby Maassen. 
Coby doordat ze Geert regelmatig heeft moeten missen, omdat 
hij zo druk met de carnaval bezig was. Hij heeft in 29 jaar diverse 
functies  binnen het bestuur gehad, ook als voorzitter. En heeft 
veel voor de jeugd en voor de hele vereniging betekend. Altijd 
stond hij ons met raad en daad bij. Gelukkig raken we Geert niet 
helemaal kwijt. Op de achtergrond blijft hij gelukkig nog wel 
betrokken, maar nu als senaatslid.
Doordat er bestuursleden gaan, komen er ook weer plaatsen vrij. 
Hij heeft in diverse dweilorkesten gespeeld, het carnavalsvirus zat 
al bij hem in het bloed. Misschien nog niet bij iedereen bekend: 
onze nieuwe penningmeester, ik heb het dus over Twan Fölker. Ook 
Raad van Elf-lid Roger Vonk, die al heel wat jaren meedraait binnen 
de carnaval, is ons bestuur komen versterken. Het secretariaat, dat 
ik voorheen deed, is ook in goede handen. Dit is overgenomen 
door Renate Laracker. Ik wens ook alle collega-bestuursleden veel 
plezier toe in hun (nieuwe) functies. Tevens hebben we afscheid 
genomen na twee mooie jaren van prinsenpaar Marcus en Renate. 
Gelukkig blijven ze beide bij de vereniging betrokken. Marcus als 
Raad van Elf-lid en Renate bij het bestuur.
Als er een prinsenpaar gaat, komt er ook weer een nieuw 
prinsenpaar. Doordat ik voorzitter ben geworden, zitten Gerie 
(Raad van Elf-lid ) en ik samen met Vincent (president) en Monique 
van Leeuwen in de prinsenkeuzecommissie. Wat leuk en gezellig 
vonden wij om in deze commissie te zitten. En zeker omdat wij 
veertien jaar geleden als oud-prinsenpaar dit ook meegemaakt 
hadden. Er gonsden al heel wat namen door het Baggergat. Maar 
niet die van hen. Enthousiast kwamen ze samen hand in hand op 
het prinsenbal tijdens de onthulling tevoorschijn: prins Erwin en 
prinses Eleny. Ze zagen er schitterend uit! We hebben weer zin in 
de carnaval. U komt toch ook dit feest met ons meevieren in De 
Kolk? De Kleibakkers verwelkomen u van harte.

Anja Verhoeven

De voorzitter

‘U komt toch ook 
dit feest met ons 

meevieren?’
Anja Verhoeven (54) werd Kleibakker toen 
ze in 1999 samen met Geer van het Millenium 
het prinsenpaar vormde. Daarna was ze 
voorzitter van zowel de dansgarde als de 
programmacommissie en bovendien actief 
als commissielid van het Pottekiekertje. Ook 
verzorgde ze het secretariaat, zat ze in de 
programmacommissie en presenteerde ze de 
jeugdmiddagen. Momenteel is ze voorzitter van  

de vereniging. 
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VAN HET PRINSENPAAR

‘Erwin was gelijk 
enthousiast!’

Wat een verrassing, zowel voor jullie als voor ons! 
Nooit gedacht: wij als prinsenpaar… Totdat op een 
mooie zomerse woensdagavond de telefoon gaat en 
Erwin opneemt. ‘Hallo, met Vincent van Leeuwen. Ik 
heb een vraag. Wij als prinsenkeuzecommissie van 
De Kleibakkers zouden het erg leuk vinden als jullie 
het nieuwe prinsenpaar worden.’ 

tekst ELENY GERTSEN   foto EVELIEN KAANDORP

»
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Erwin was gelijk enthousiast en toen ik thuis 
kwam van het werk, zei Erwin: ‘Eleny, wat vind 
jij ervan als wij het nieuwe prinsenpaar worden 
met de carnaval?’ Ik was overdonderd en wilde 
graag eerst eens weten wat dit allemaal zou gaan 
inhouden. Snel een avond gepland om bij elkaar 
te komen, wat natuurlijk in het geheim moest 
plaatsvinden. We werden hartelijk ontvangen en 
hebben meteen alles doorgesproken. En werden 
ook steeds enthousiaster…  Het was ook een erg 
gezellige avond. Toen zei Vincent: ‘Volgens mij 
zit hier het nieuwe prinsenpaar.’ Daar hebben we 
gelijk met ons zessen op geproost. Een mooi begin 
van een spannende tijd.

Eerst op vakantie en daarna begonnen wij met 
alle voorbereidingen. Met veel plezier gingen 
we van start. Er moesten een prinsenpak en 
een prinsessenjurk komen. Dit allemaal in het 
geheim, wat alles nog spannender maakte. Er 
werd een mooie broek aangemeten en het pak 
passend gemaakt. Een week later weer op pad 
voor de jurk. Bij het passen van de jurken krijg je 
vanzelf een prinsessengevoel, zo trots en mooi. 
De datum kwam heel snel dichterbij. Er volgden 
nog heel veel fijne prinsenpaaravonden waarop 
we alles bespraken En we leefden allemaal naar de 
onthulling toe.

De onthulling 
Zaterdag 23 november 2013. Erwin is ‘s ochtends 
met Lars naar het voetbalveld. Het gesprek van de 
dag: wie wordt het nieuwe prinsenpaar? Er wordt 
wat afgespeculeerd, veel namen komen voorbij. 
De spanning wordt steeds groter. ‘s Middags 

even onder de zonnebank, de kapster komt en de 
kinderen zijn weggebracht. De tijd kruipt voorbij 
en wij kunnen nergens anders meer aan denken. 
En dan rijdt de auto voor: op naar De Kolk waar 
de onthulling gaat plaatsvinden. Erwin wordt in 
het prinsenpak gehesen, de kist waar wij in gaan 
staat al klaar. Met bonkende hartjes stappen wij in 
en worden naar binnen gereden. De  president is 
al aan het woord, de spanning stijgt en dan gaat 
de deur open en stappen wij, prins Erwin van 
Zottendaal en prinses Eleny, eruit… Wauw! Dit had 
niemand van ons verwacht.
 
Wat er dan met je gebeurt is geweldig.  Als eerste 
krijgt prins Erwin een scepter, handschoenen, 
een steek en heel lange veren. Nu is hij een 
echte prins. Beide ontvangen we de huisorde en 
dan champagne... Proost! Wauw, wat geweldig 
allemaal. Prins Erwin leest de proclamatie voor en 
onthult ons motto.

Niet lallen maar carnavallen!
Dan volgen er vele felicitaties en intussen is de 
familie gebeld. Samen met opa en oma komen Jari 
en Lars binnen. Oh, wat heerlijk om die te kunnen 
zien. De muziek start en dan de openingsdans: het 
is feest! En voor we het in de gaten hebben, wordt 
alweer het laatste liedje gespeeld. We sluiten 
de avond af op de dansvloer samen met alle 
Kleibakkers eromheen. Dit was onze eerste avond 
als prinsenpaar, een avond om nooit te vergeten! 

We hebben er veel zin in om samen met alle 
mensen uit het Baggergat er twee heel zotte en 
gezellige carnavalsjaren van te maken. Alaaf!

In het kort...
Erwin Gertsen (41) is een geboren en getogen Haaldernaar. Hij zat in de 
allereerste jeugdraad van De Kleibakkers. Erwin werkt als uitvoerder bij 
Spoeltman in Gendt. Zijn hobby’s zijn vissen en tennis.

Eleny Gertsen (41) komt uit Gendt, maar woont al zeventien jaar in 
Haalderen. Ze gaat graag naar musicals, winkelt met veel plezier en doet 
het liefst leuke dingen met haar gezin. Erwin ontmoette ze tijdens de 
carnaval in Huissen.

Inmiddels zijn er twee kinderen: Jari (12) en Lars (10). Lars is sinds kort 
actief als jeugdraadslid. Het gezin geniet van het leven en gaat graag op 
vakantie naar zonnige oorden.

Van links naar rechts: 
Lars, Eleny, Erwin en 
Jari.
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Op de jaarvergadering in mei is Anja Verhoeven op voordracht 
van het bestuur gekozen tot onze nieuwe voorzitter. Tijdens de 
prinsonthulling in november noemde ik het al, Anja begon bij 
De Kleibakkers al op een hoogtepunt als prinses in 1999. En na 
jaren als actief bestuurslid in verschillende hoedanigheden nu 
een nieuwe rol als voorzitter. Anja, nogmaals vanuit deze kant 
heel veel succes in je nieuwe rol. Deze is je op het lijf geschreven!  
Mijn steun is er zeker ook voor Twan Fölker en Roger Vonk als 
nieuwe bestuursleden. Maar ja, zo werkt het dan, dat is iets voor 
de voorzitter als ‘chef de equipe’ om te benoemen. Ben ik toch al 
een beetje in overtreding…
Ja, dan ons nieuwe prinsenpaar. Er is wederom weer veel 
gespeculeerd over wie er dit keer als prins en prinses tevoorschijn 
zouden komen. Bij de paardenraces ligt het percentage ‘goed 
gegokt’ hoger dan bij de prinsonthulling! Prins Erwin van 
Zottendaal en prinses Eleny waren er niet minder zenuwachtig 
om voor de onthulling, maar zijn inmiddels al lekker ingeburgerd. 
Heeft u hun dagboek op de website al gelezen? Dit dagboek is 
op de voorpagina van de website aan te klikken. Dat kan ook nog 
voor de inmiddels afgetreden prins Marcus de Fleurige en zijn 
prinses Renate. Ga hiervoor naar het tabblad ‘prinsenpaar’ op de 
website waar al onze oud-prinsen en -prinsessen te vinden zijn. 
Wie weet leest u nog smeuïge details bij hun belevenissen. Nog 
wat weetjes:

•	 Prins Erwin en prinses Eleny zijn het zestiende prinsenpaar 
van De Kleibakkers

•	 De Kleibakkers bestaan in 2016 33 jaar. Dit jaar starten wij met 
de eerste voorbereidingen voor dit feest!

•	 In november werd onze website (www.kleibakkers.nl) zo’n 
vijfduizend keer bezocht

•	 We hebben in december weer een kleine drieduizend 
oliebollen van superieure kwaliteit gebakken

•	 De Raad van Elf heeft in de kerstvakantie hard gewerkt aan het 
opknappen van de jeugdwagen voor de carnavalsoptocht. 
Klasse mannen!

Een carnavalsgroet! 

Vincent van Leeuwen

De president

‘In 2016 bestaat 
onze vereniging 

33 jaar!’
Vincent van Leeuwen (43) sloot zich in 1997 
bij de vereniging aan als lid van de Raad van 
Elf. Zes jaar later werd hij er de voorzitter van 
en trad tevens toe tot het hoofdbestuur. Kort 
daarna nam hij de rol van president op zich. 
Daarnaast is hij sinds 2013 als vice-voorzitter de 

rechterhand van Anja.
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Het secretariaat

Van dansgarde naar prinses en tussentijds even penningmeester, 
maar dan nu toch echt met volle overgave het secretariaat. In korte 
lijnen is dit mijn loopbaan binnen de carnavalsvereniging. Tijdens 
de algemene ledenvergadering, afgelopen keer in mei, hebben 
er wat veranderingen binnen het bestuur plaatsgevonden. 
Sindsdien mag ik het secretariaat beheren.

Na vijftien jaar trainster van de dansgarde en twee fantastische 
prinsessenjaren is dit een nieuwe uitdaging! Wel blijf ik de 
dansgarde een warm hart toedragen als voorzitter van de 
dansgardecommissie. Hier heb ik ontzettend veel zin in. Mooi om 
te zien hoe de nieuwe trainsters er hun eigen draai aan geven.

Het afgelopen jaar hebben we wederom een goed jaar gehad, 
maar wat was het koud. Vooral tijdens de optocht. Gelukkig 
weerhield dat de mensen niet om toch mee te doen en/of te komen 
kijken. Als vereniging zijn we bij de pronkzitting in Doornenbrug 
geweest. In december hebben we de receptie bezocht van het 
44-jarig bestaan van de Riensplitsers in Doornenburg. Tijdens  de 
onthulling van ons nieuwe prinsenpaar waren de verenigingen 
uit Bemmel en Angeren aanwezig. Ook dit was een fantastische 
avond.

Nu even een dankwoord aan onze Kleibakkers uit Haalderen. 
Afgelopen jaar organiseerden we weer een oliebollenactie. 
Steeds weer een groot succes met vele helpende handen. De 
hele vereniging helpt hierin mee. Mooi om te zien hoe groot en 
klein samen op pad gaan. Haalderse mensen bedankt voor uw 
steun en vertrouwen in onze lekkernij! Wij doen het graag voor 
u. Tevens dank ik iedereen die tijdens de carnavaldagen met ons 
carnaval komt vieren en iedereen die naar de optocht komt kijken. 
Zonder u allen is er geen carnaval. En… denk ook eens aan onze 
adverteerders/sponsors en andere vrijwilligers! Zonder hen is het 
voor ons onmogelijk om alles georganiseerd te krijgen. Daardoor 
heeft u voor de eenendertigste keer weer een Pottekiekertje in 
handen. Wij wensen u veel (lees)plezier en zien u graag terug op 
1,2,3 of 4 maart tijdens de carnaval in De Kolk.

Renate Laracker

‘Het afgelopen 
jaar was alwéér 

een goed jaar’
Renate Laracker (44) startte in 1998 als trainster 
van de dansgarde en is sindsdien steeds actief 
gebleven voor de vereniging. De periode 2011-
2013 vormde ze met Marcus de Fleurige het 
vijftiende prinsenpaar. Na kort penningmeester 
geweest te zijn, zit ze sinds de laatste algemene 

vergadering op het secretariaat.



Rijbewijs B

Rijbewijs BE

Opfriscursus

Theorieles

www.hendriksenklomp.nl

André Hendriksen

06 54 22 88 60

Info@hendriksenklomp.nl
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We zijn alweer toe aan de eenendertigste editie 
van ons Pottekiekertje. Als Raad van Elf hebben 
we ons nieuwe optreden erop zitten tijdens het 
prinsenbal (helaas moest Geert van Aalten afhaken 
door een blessure). Ik heb een foto bijgevoegd, 
zodat iedereen kan zien hoe gek en gezellig wij 
zijn ook tijdens de carnavalsdagen.

Zeer verast waren we met ons nieuwe prinsenpaar, 
een geweldig stel, nogmaals van harte welkom. 
We zijn zeer blij met deze nieuwe aanwinst, ook 
voor onze vereniging. We hopen dan ook dat 
steeds meer mensen een keer komen kijken hoe 
een carnavalsavond verloopt. Bezoek eens onze 
website voor de foto’s (www.kleibakkers.nl). 
Helaas is Peter Wismans opgestapt, maar daarvoor 
hebben we ook weer ons ex-raadslid en –prins 
Marcus Laracker in onze raad teruggekregen.

Als u dit leest heeft bijna iedereen van jullie 
onze oliebollen ook weer geproefd. We bakken 
ze alweer voor de zesde keer, ook hiermee zijn 
wij als raad actief. Het plezier is net zoveel als 
met het feestvieren. We krijgen leuke reacties en 
complimenten. Bij deze wil ik dan ook alle raads-, 
bestuurs- en commissieleden bedanken voor de 
geweldige inzet die zo nodig is om alles goed te 
laten verlopen. Bedankt! En tot ziens in De Kolk!

De Raad van Elf Willie Leijser

Willie Leijser (57) is raadslid sinds de 
oprichting van de vereniging in 1983, 
omdat zijn vader (Herman De Dreuge) 
het graag wilde. Hij stond tevens 
aan de wieg van het dweilorkest en 
draaide een aantal jaar mee in de 
programmacommissie.

Achter Walter Fölker, Ronald de Vries, Pascal Nieuwenhuis, Geert Roelofs Midden Marcus Laracker, Roger Vonk, Stiwan Kaandorp, Geert van Aalten, Eric Jan 
Cools, Vincent van Leeuwen (president) Voor Jan Brugman, Willie Leijser, Gerie Verhoeven.



Het ideale adres voor
 Bruiloften en partijen, diners, koude buffetten, 

vergaderingen, koffietafels en meer

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

www.zalencentrumdekolk.nl

GOEDE KEUKEN, PRETTIGE BEDIENING, BETAALBARE PRIJZEN

ZALENCENTRUM

DE KOLK

Zalen beschikbaar van 20 tot 300 personen

Familie Nijenhuis
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Op woensdag 8 mei, ’s avonds om een uur of acht, gaat bij mij thuis 
de telefoon. Wat leuk, een oude bekende aan de telefoon, het is 
Willie Leijser.  ‘Hallo Willie, hoe is het?’ U weet wel hoe zo’n gesprekje 
gaat als mensen elkaar spreken die elkaar een tijdje niet gezien 
hebben. Al goed, na wat koetjes en kalfjes te hebben besproken, 
zegt Willie: ‘Ik heb een vraag. Wij zoeken nog iemand voor in het 
bestuur van De Kleibakkers, is dat niet iets voor jou?’

Die vraag zag ik even niet aankomen, dus ik zeg dat ik hier wel even over wil nadenken. Vervolgens, na 
wat gesprekken met Anja Verhoeven en Willie Leijser, word ik op dinsdag 14 mei, tijdens de algemene 
ledenvergadering, voorgesteld als nieuw bestuurslid.
Oh ja, ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Twan Fölker. Ik ben de broer van Walter Fölker, die al 
een tijdje bij De Kleibakkers rondloopt als raadslid. Ik heb ‘vroeger’ bij de Durpsklinkers gezeten als 
bassist, dus ik loop eigenlijk ook al een tijdje bij De Kleibakkers rond. Niet als actief lid, maar tijdens de 
carnavalsdagen zijn wij (mijn vrouw en ik) vaak bij De Kleibakkers te vinden. We vinden het een fijne 
groep mensen waar we graag deel van willen uitmaken.
Zoals ik al schreef ben ik op de algemene ledenvergadering voorgesteld als nieuw bestuurslid. Ik 
had op dat moment nog geen idee wat ik ging doen, maar dat werd mij al gauw duidelijk. Toen ik 
hoorde dat Renate Laracker een dubbele functie ging bekleden, had ik mijn conclusie al getrokken. 
Het secretariaat en het penningmeesterschap is bijna niet te combineren. Vooral als je beide functies 
goed wilt uitvoeren. De voorkeur van Renate ging uit naar het secretariaat. Die mogelijkheid was er 
ook omdat Anja Verhoeven de nieuwe voorzitter is geworden. Na wat verdere gesprekken met het 
bestuur ben ik tot penningmeester benoemd. Ik heb er veel zin in en zal mijn best doen om ook het 
financiële plaatje van de vereniging in feestelijke stemming te houden. 
Ik heb in de afgelopen tijd wel gezien dat ik nog het een en ander te leren heb voordat ik helemaal 
ingewerkt ben. Dat mag de pret niet drukken en ik ga ertegenaan. We hebben gelukkig veel leden, 
donateurs en bedrijven van wie we jaarlijks een financiële bijdrage van mogen ontvangen. Dit is ook 
nodig om de vereniging financieel gezond te houden. Ik wil hierbij ook iedereen hiervoor bedanken.
Ook de diverse acties, zoals die met het oud ijzer en de oliebollen, leveren voor de vereniging middelen 
op om voor alle inwoners van Haalderen, groot en klein, weer een groots carnavalsfeest te kunnen 
organiseren met een mooie optocht en vier geweldige dagen. Ik hoop u te zien tijdens de carnaval!

Penningmeester: Twan Fölker

Grootste Kleibakker: H.S.V. De Karper
Een aantal weken voor de carnaval werden wij benaderd door de voorzitter van De Kleibakkers met 
de mededeling dat wij, hengelsportvereniging De Karper, genomineerd waren voor de grootste 
Kleibakker in Haalderen. Het is natuurlijk een hele eer als je door een andere vereniging wordt 
aanbevolen. Wij gingen met een kleine afvaardiging naar de uitreiking, omdat er duidelijk was gezegd 
dat wij het niet naar buiten mochten brengen. Op de carnavalsavond kwamen wij in een heerlijke sfeer 
en goed geregelde avond waar alles in goede banen werdt geleid door de leden van De Kleibakkers. 
Wij vonden het een heel prettige avond en een eer om grootste Kleibakker te zijn. Kleibakkers ga zo 
door met deze leuke en sfeervolle carnavalsavonden. Bedankt!



	  

 
Kracht en souplesse 

Concentratie en ontspanning 
 

Hathayoga  
Woensdag 9.15-10.15u 
Donderdag 20.15-21.15u 
 
Zwangerschapsyoga 
Donderdag 19.00-20.00u  
 
Alle lessen zijn in Dorpshuis De Tichel in Haalderen 
 
Opgeven en info: 
Miranda van Oostrom 
Tel.: 06-25441244 / yogalingewaard@gmail.com 

	  

	  
 

Yoga 
Lingewaard 

	    

www.yogalingewaard.webklik.nl 
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Bestuur
Achter Twan Fölker (penningmeester), Roger Vonk (bestuurslid), Renate Laracker (secretaris) Voor 
Willie Leijser (bestuurslid), Anja Verhoeven (voorzitter), Hans Demon (bestuurslid), Vincent van 
Leeuwen (vice-voorzitter).



Ook voor PostNL  bent u bij ons van harte welkom.

Albert Heijn Bemmel is iedere zondag 
open van 12.00 tot 18.00 uur.
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De taart!
 

Graag wil ik beschrijven hoe deze dag voor 
mij is verlopen. Het was een extra dag 
waarop gewerkt moest worden en zoals 
vaak liepen deze werkzaamheden uit. 

Ik had namelijk beloofd dat we naar café De Klits zouden gaan om daar de gelukkige te feliciteren 
die de taart zou krijgen. Na een uitloop van een uur zijn we toen toch maar gegaan, nog niet 
wetende wie de taart dit jaar zou ontvangen. Maar de verrassing was wel erg groot toen ik naar 
voren werd geroepen en de taart kreeg overhandigd. Het krijgen van de taart is een gebaar van de 
vereniging voor mensen die zich belangeloos inzetten en blijkbaar heeft het prinsenpaar dit jaar 
voor mij gekozen.
Onze vrienden van de feestcommissie hadden zich zelfs opgesloten in een busje om de onthulling 
mee te maken, wat ik zeer waardeer. Ik ben heel erg blij dat ik de taart heb gekregen vanwege de 
oliebollenactie van de vereniging, maar ik heb dit niet alleen gedaan. Mijn gezin en de vereniging 
doen er belangeloos alles aan om de oliebollenactie tot een succes te maken en zij verdienen 
ook een pluim. Al met al is deze dag een onvergetelijke dag geweest waarop we de overheerlijke 
oliebollentaart met veel mensen hebben kunnen delen. Nogmaals bedankt! Henri Reijmers

Het motto van de Kleikluten is natuurlijk onze partners bijstaan in het 
carnavalsgedruis en ondertussen zelf ook genieten. Afgelopen carnaval is dat 
weer honderd procent gelukt.

We begonnen de vrijdagavond met een gezellig samenzijn met prins Marcus de Fleurige en 
prinses Renate in de lokale kroeg van Haalderen. Een opwarmertje voor de nog komende dagen. 
Zaterdagmorgen zijn we met zo veel mogelijk man- en vrouwkracht naar de sleuteloverdracht in 
Angeren gegaan, om dan ’s avonds weer los te gaan op het carnavalsbal in onze vertrouwde Kolk te 
Haalderen. Aangezien Renate jaren de dansgarde heeft begeleid, dachten de Kleikluten: ‘Dat kunnen 
wij ook.’ Dus we hebben met onze oude en jonge benen een heuse gardedans ingestudeerd en deze 
en plein public vertoond. Vooral de fleurige onderbroeken trokken de aandacht van onze mannelijke 
wederhelften. En wat te zeggen van onze gemeenschappelijke ‘bunnyoutfit’? Zondagmorgen, nadat 
we heerlijk verwend waren met een kop soep, gingen we met twee lange oren, pluimstaart en trommels 
de optocht in met het motto: ‘Wij gaan langer mee dan Bé.’  ’s Avonds is een aantal ‘bikkelingen’ van 
onze Kleikluten nog naar Gendt geweest om daar voor de tweede keer in de verlichte optocht mee te 
lopen. En we hadden alweer prijs! Op maandag bleven we verder huppelen tijdens het altijd gezellige 
frühshoppen. Ja en dan begint het alweer tegen het einde te lopen. Dinsdagavond zijn we als fleurige 
dames naar de laatste avond gegaan. Als fleurige harem van prins Marcus de Fleurige hebben we 
natuurlijk eerst goed gefeest om daarna om 24.00 uur met treurmuziek afscheid te nemen van onze zo 
fleurige prins Marcus en prinses Renate. En als we dan woensdag de harinkjes naar binnen hebben laten 
glijden, kunnen we alweer uit gaan kijken naar de herfst van 2013. We krijgen een nieuw prinsenpaar! 
En in 2014 maken we van de carnaval wederom een geweldig feest!

Van de Kleikluten





- 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

Telefoon: (0481)  42 44 89 Fax: (0481)  42 27 99
Mobiel: (06)  22 45 06 38 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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Orde van de
Vlinder 2013
Zaterdag 9 februari vond de sleuteloverdracht 
van de gemeente plaats in Angeren.

Toen alle prinsen en prinsessen waren verzameld, gingen wij op de prinsenwagen richting het Keuje 
(beeld in Angeren). Naar een ode te hebben gebracht en het Keuje wat te drinken hebben gegeven, 
vertrekken we verder richting het dorpshuis. Dan begint de sleuteloverdracht door de burgemeester, 
altijd weer een happening. Daarna staat de uitreiking van de Orde van de Vlinder op het programma.  
Tijdens de bestuursvergadering hadden we besloten dat Haalderen niemand zou voordragen, 
tenminste dat werd mij tijdens de bestuursvergadering verteld. 
Opeens bij de volgende voordracht, na twee regels slaat de schrik mij om het hart. Het zal toch niet? 
En ja hoor, dus wel! De vereniging heeft mij voorgedragen voor de eer om de Orde van de Vlinder 
te mogen ontvangen. Totaal verschrikt en verrast ga ik naar de burgemeester om hem in ontvangst 
te nemen. Wat ben ik trots als een pauw! De nodige traantjes vloeien van dankbaarheid, zelfs prins 
Marcus wist niets. De rest van het programma van optredens gaan een beetje in een roes voorbij. 
Mijn ongeloof is zo groot en mijn ogen dwalen steeds af naar de mooie woorden in het schilderij. 
Kleibakkers, allemaal superbedankt! Renate Laracker

Bandjes, kantjes, garen, elastiek, sokkenwol, breigaren, haakgaren,
knopen, papier, 3d-vellen, foamklei, engeltjes, haaknaalden, 

naainaalden, ritsen, stoffen, katoen en nog veel 
meer hobby, handwerk en geschenken…

Wij wensen u een gezellige carnaval!
Raalt 1a - 6691 XA  Gendt

0481 -  42 54 32
www.stoffenrijk.nl
stoffenrijk@hotmail.com
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Jongste Kleibakker
Ons dochtertje Chayenna was de jongste 
inwoonster van Haalderen carnaval 2013. Ze 
is geboren op 26 november 2012.

Superverrast waren wij met het bezoek van prins 
Marcus en prinses Renate en natuurlijk de andere 
leden van de raad. Het was een supergezellige 
ochtend en ons dochtertje is goed verwend door de 
prins en prinses. Nogmaals bedankt voor de cadeaus 
en de gezellige ochtend. Dit was een dag om nooit 
meer te vergeten. John, Babs en Chayenna van 
Daalen

Oudste 
Kleibakker
In januari van dit jaar kreeg mijn 
moeder de vraag of ze het ook 
leuk zou vinden mensen van 
carnavalsvereniging De Kleibakkers 
op bezoek te krijgen. De bedoeling 
was haar in het zonnetje te zetten 
als oudste inwoner van Haalderen. 
Daar hoefde ze niet lang over na te 
denken. ‘Laat maar komen!’

En als je gasten krijgt, hoort er iets lekkers bij de koffie en dus moest er cake gebakken worden. Op 
maandag 11 februari was het zover. Prins Marcus de Fleurige met zijn prinses Renate en een delegatie 
van het bestuur vulden de kamer. Ze zagen er prachtig uit. De veren op het hoofddeksel van de prins 
reikten tot het plafond. De sfeer zat er meteen goed in en er gingen grapjes over en weer. Mijn moeder 
was helemaal in haar nopjes. Ze werd ook flink verwend met allerlei cadeautjes en een onderscheiding 
die ze door de prins zelf kreeg omgehangen.

Oudste inwoonster zijn is ook niet niks en wij vinden het heel bijzonder dat de carnavalsvereniging 
hier aandacht aan besteedt. Nu, bijna een jaar later, kan ze nog steeds terugkijken op een bijzondere 
ervaring, want de foto en de onderscheiding hebben een mooi plekje gekregen aan de muur. Mede 
namens mijn moeder hartelijk dank voor dit mooie initiatief. Ria Huting



P&P Handelsonderneming v.o.f.
van de Mondeweg 23
6685 BK Haalderen

0481 - 451629
0481 - 450881
06 - 55917471

info@ppmontage.nl 

Voor al uw hang- en sluitwerk. Erkend adviseur en leverancier. 
Politiekeurmerk Veilig Wonen.

     
Ook voor verbouwingen en renovatie, zonweringen en houtbewerking.

Kijk op www.ppmontage.nl

Zorg dat ongewenst bezoek er niet in komt en maak vandaag nog een afspraak voor 
GRATIS preventief advies.





Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 12:30 uur tot 17:00 
uur. Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur. E-mail pottebakkerij@ambachthaalderen.nl.



home garden shop
Biezenkamp 2   |   GenDT   |   T 0481 424341   |   www.homeGarDenshop.nl

BaDkamers, TeGels, haarDen en naTuursTeen    
warmTe en sfeer is Bij ons neT ieTs meer!

* vraag naar de voorwaarden

openingstijden: 
di t/m do 9.00-17.30 uur  
vr 9.00-20.00 uur    za 9.00-16.00 uur

global 3-zijdige gashaard met leisteen of hardsteen zwevend plateau 
257,5 x 47,5 x 18 cm    nu w 3190,- *

Complete badkamer
vanaf w 3995,- *

Tegelvloer 40 m² compleet gelegd
vanaf w 1995,- *
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Eerste prijs
Harry de Vries: bonnetjesaffaire
Tweede prijs
CV Kiek um goan
Derde prijs
CV Heumensoord
Vierde prijs
Bemmel Hills on Hollywood
Vijfde prijs
Door de crisis hebben wij het 
niet best

Eerste prijs
Bim bam bom
Tweede prijs
Duracel-batterijen
Derde prijs
Schijnheiligen

Volwassenen
Wagens

Volwassenen
groepen

Eerste prijs
Zwaailampen
Tweede prijs
Chelsey en Agnes
Derde prijs
De Flintstones

Eerste prijs
Robot
Tweede prijs
Cow and girl kar

Eerste prijs
De Karper
Tweede prijs
Van de Vaart

Volwassenen
paren

Jeugd
paren

Volwassenen
enkelingen

Eerste prijs
Matroos
Tweede t/m zevende prijs
Pensioen
Elvin
Duivel de Vries
Crisis
Wortel
Roodkapje

Jeugd
enkelingen

Prijzenoverzicht optocht 2013
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Eerste prijs
De Halden
Tweede prijs
De Grote Geer
Derde prijs
Hoge Zandsestraat

Eerste prijs
Huchtstraat 45
Tweede prijs
Pastoor van de Weijstraat 7
Derde prijs
Huchtstraat 43

Mooiste
straat

Mooiste
huis



Verhuurbedrijf 
van tafels, stoelen,

springkussens 
en overige 

partybenodigdheden

Lintsen Verhuur
Langstraat 38

Gendt
0481 - 42 43 80 

www.lintsen-verhuur.nl

Bakker Montage
Dakbedekking, lood- en zinkwerken.

Gootreparatie en -reiniging.
Installatietechniek en timmerwerken.

Gecertificeerd voor het aanbrengen van valbeveiliging.

Van der Mondenweg 25A, Haalderen
kbdmontage@gmail.com

06 - 54 92 13 58

Wij wensen u heel fijne carnavalsdagen toe!







ZAND – GRIND – WORTELDOEK - SIER SPLITTEN – ZWARTE GROND

GRAAFWERK – SLOOPWERK EN GRONDVERZET

     Gratis inname van bruin- en witgoed

Openingstijden
Ma - Vr  7:30-18:00 uur
Zat 7:30-15:00 uur

Containerverhuur
Vof   VOS   Transport

Milieustraat
Doornenburg

Telefoon
(0481) - 42 13 13
Fax
0481) - 42 33 71



Nijverheidsstraat 65B
6681 LN Bemmel

Een keuken als nieuw 
al vanaf € 750,00

De  deurtjes van een keuken hebben het meest te lijden. 
Vooral fronten die voorzien zijn van een PVC folie beschadi-
gen snel. Vanaf € 750,- geeft u uw keuken een hele nieuwe 
aanblik. In onze stofvrije spuiterij kunt u de fronten van de 
keuken in elke gewenste kleur laten veranderen. Eventueel 
nieuwe handgrepen en iedereen zal denken dat u een com-
pleet nieuwe keuken heeft.
Klinkt dit interessant? 
Neem dan contact met ons op: Tel. 06-27021001 
of per e-mail: info@kaandorpinterieurbouw.nl

Bij ons is het mogelijk!

W W W . K A A N D O R P I N T E R I E U R B O U W . N L



452014 // HET POTTEKIEKERTJE

AFSCHEID VAN EEN
 PRINSENPAAR

Haalderen,
bedankt!

Waar moeten wij in hemelsnaam beginnen? We 
zijn twee jaar geleden in de rollercoaster gestapt 
dat ‘prinsenpaar’ heet. En wat hebben wij het goed 
gehad! We hebben zoveel bijzondere momenten 
beleefd… Te veel om op te noemen. Toch willen 
we een aantal hoogtepunten wel benoemen.
Het bezoek aan de oudste Kleibakker, echt 
superbijzonder. Een bezoek aan een nieuw 
Haalders meisje dat de jongste Kleibakker is. 
Bedankt voor jullie gastvrijheid. 
Het bezoek aan de prins in Deest, die uiteindelijk 
toch een echt Haalders mens blijkt te zijn. Het 
ontvangen van de Orde van de Vlinder van de 
burgemeester als waardering voor alle trainingen 
en mooie jaren bij de dansgarde en allerlei 
nevenactiviteiten.
Het bezoek van ‘verre vrienden’ speciaal voor 
ons tijdens de carnaval. Maar ook de mooie 
optochten, het strooien van bloemen waardoor 
we met alle mensen uit Haalderen en omstreken 
het carnaval tot een mooi feest hebben gemaakt  
en de bloemetjes buiten hebben gezet. De twee 

jeugdprinsenparen waarmee we veel plezier 
hebben beleefd. Maar ook de goede zorgen 
binnen onze vereniging, het heeft ons aan niets 
ontbroken. Het warme nest waar je in terechtkomt 
is overweldigend. Zelfs al kom je van binnen uit de 
verenging. 

Voorbij
En dan ineens zijn de twee jaar voorbij en sta 
je aan het begin van de afscheidsavond. Onze 
afscheidsdans op ons favoriete nummer van John 
Bon Jovi: Bed of Roses. Met een grote kring van 
raads- en bestuursleden, Kleikluten en nog meer 
Haalderse mensen om ons heen dansen we de 
laatste pasjes weg. En dan is het toch echt zover. 
Er worden mooie woorden van dankbaarheid 
gesproken door prins Marcus waarmee hij vertelt 
hoeveel wij hebben genoten en hoe dankbaar 
we zijn voor alle mensen die ons een warm hart 
hebben toegedragen. Ook dankbaar voor alle 
hulp die we hebben mogen ontvangen. Echt 
superbedankt allemaal!
Dan is het moment gekomen dat de prins zijn 
steek, scepter en handschoenen inlevert. De 
prinses haar boeket van orchideeën afstaat. De 
raad heeft een mooie bloempot gemaakt, versierd 
met orchideeën waar wij in mogen stappen. Op 
deze manier treden wij af onder begeleiding van 
de Raad van Elf. We rijden door de erehaag van 
onze dansgarde naar de uitgang van de zaal en 
dan is ons avontuur uit. Kleibakkers, nogmaals 
bedankt!

Prins Marcus de Fleurige en prinses Renate



FOCWA garantie bedrijf  

SCHADEGARANT    

Directe afhandeling met 
de verzekeringsmaatschappij

Gratis leenauto (tijdens de reparatie)

Gespecialiseerd in uitdeuken zonder spuiten/
ruitreparatie en vervanging

Autoschade Elst | Nijverheidsweg 25 | 6662 NG Elst (gld) | 
0481-350852 | info@autoschadeelst.nl



H. Bouwman
Schoenen – Sport
ANGEREN  Tel. 026–3250880

Vooral u klussen groot of klein
Moet u bij Theo Coenders zijn!

Grote Geer 7, Haalderen
Telefoon: 0481-46 58 95 / 06-53 53 35 56

www.bouwbedrijfcoenders.nl



Automobielbedrijf

PEELEN – VAN AS

Het adres voor:

- Reparatie in eigen werkplaats, ook schadereparaties

- Apk-keuringsstation

- Alle merken nieuwe en gebruikte auto’s

Langstraat 225  |   6691 ED  Gendt  |   Telefoon: 0481– 42 23 00

www.peelenvanas.nl



Jeugd »
49
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PRINS BAS UIT HET LEEUWENNEST

Vorig jaar was het voor prinses Iris en mijzelf 
spannend zo kort voor de onthulling. Daarom vond 
ik het heel leuk dat ik dit jaar bij de prinsenonthulling 
van de grote prins mocht zijn. Ik was heel benieuwd 
wie de nieuwe prins werd. Uiteindelijk werden het 
prins Erwin van Zottendaal en prinses Eleny.

tekst BAS VAN LEEUWEN

»

Ik ken Erwin goed van het voetballen. Ik vond het heel leuk om te 
zien hoe ze onthuld werden. Op de jeugdmiddag op zondag was 
mijn familie uitgenodigd en kon ik mijn oma’s en andere familieleden 
onderscheiden. Ze waren supertrots en blij met de onderscheiding.  
Nu nog even terug naar het vorige seizoen. Kort voor de 
carnavalsdagen op de foto bij De Gelderlander met heel veel 
prinsen en prinsessen uit Gelderland. Zo veel veren heb ik niet 
eerder gezien. De carnavalsoptocht was echt cool, ik stond met de 
prinses, mijn broer Lars als president en adjudant Sem boven op de 
wagen. Dan voel je je echt een prins. De jeugdmiddag was ook heel 
leuk met optredens van de dansgarde. Ik geniet nog steeds van alle 
carnavalsdagen!

Een jaar later
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PRINSES IRIS

Het is al bijna weer carnaval en dat vind ik leuk. 
Vorig jaar was ook heel leuk, onze onthulling, het 
prinsentreffen, de sleuteloverdracht in Angeren. Dan 
de carnaval met de optocht op de grote kar samen 
met prins Bas uit het Leeuwennest, de discoavond en 
de kindermiddag.

tekst IRIS VAN HEUMEN

»

Dit seizoen is ook al leuk begonnen met veel nieuwe mensen in de 
jeugdraad en het nieuwe prinsenpaar. We gaan er samen weer een 
leuke carnaval van maken en ik hoop dat jullie allemaal weer komen, 
dan wordt het net zo gezellig als vorig jaar. ‘Vandaag niet aan de bal, 
wij vieren carnaval!’

‘Ik hoop dat jullie komen’
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Ik ben Tom Artz en ik ben zes jaar. Dit is mijn eerste jaar dat ik bij de Jeugdraad van Elf zit. 
Samen met mijn vriend Nik zijn we met de jeugdpronkzitting bij de jeugdraad geïnstalleerd. 
Dat vonden wij keileuk, maar ook wel een beetje spannend. En nu wachten tot de carnaval 
begint, dan gaan we met z’n allen plezier maken. Tot dan!

Tom Artz

Nik Coenders

Lars Gertsen

Ik ben Nik Coenders. Ik ben zeven jaar en ben dit jaar voor het eerst bij de Jeugdraad van Elf. 
Ik hou van carnaval en vooral op de kar bij de optocht lijkt mij leuk. Samen met mijn vriendje 
Tom gaan we schik maken met de carnaval. Tot dan!

Mijn naam is Lars Gertsen en ik ben nieuw bij de jeugdraad. Ik ben tien jaar oud en gek op 
voetballen. Ook speel ik in de E1 bij Havo en kijk ik graag bij Vitesse. Vissen is een hobby van 
mij en dat doe ik graag samen met mijn broer Jari. Ik heb heel veel zin in de carnaval samen 
met mijn papa en mama, die de prins en prinses zijn van de carnaval. Alaaf!

De afgelopen twee jaar ben ik adjudant geweest bij de jeugd. Het eerste jaar was Thijs, mijn 
neef, prins en het laatste jaar Bas. Ik heb een leuke tijd gehad en hoop dat er nog vele gezellige 
jaren voor de nieuwe jeugdleden mogen volgen.

Sem Laracker

Na twee jaar raadslid te zijn geweest, vindt ik het heel leuk dat ik nu naast prins Bas en prinses 
Iris sta als nieuwe president van de jeugd van het Baggergat. Carnavalsbloed zit bij ons in de 
familie, mijn vader is ook raadslid. Wat ik erg leuk vind is dat ik een veer in de steek heb en 
papa niet. Ik wens alle Kleibakkers veel plezier tijdens de dolle dagen en hoop jullie allemaal 
te zien in De Kolk in maart.

Patrick Kaandorp
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Afgelopen november heb ik afscheid genomen als jeugdpresident van carnavalsvereniging 
De Kleibakkers. Het was een leuke en gezellige middag, maar er was ook een minpuntje! 
Namelijk dat ik afscheid moest nemen als president! Ik heb veel leuke dingen meegemaakt. 
Het dagje uit met de raad, de gezellige dagen met carnaval. Ik vond het dus jammer dat ik 
weg moest, maar overal zit een eind aan, dus ook als president zijn! Ik wil iedereen die mee 
heeft geholpen dus heel erg bedanken voor de leuke jaren!

Ik ben Kirsten Nieuwenhuis en zit sinds kort bij de jeugdcommissie. Het leek mij leuk om iets 
meer betrokken te zijn bij de carnavalsvereniging, omdat mijn dochter Anne al een paar jaar 
bij de dansgarde danst. En sinds kort is mijn zoontje Tom bij de Jeugdraad van Elf gekomen. 
De jeugdpronkzitting was erg leuk en is mij goed bevallen, dus op naar de carnavalsdagen. 
We hebben er zin in!

Lars van Leeuwen

Kirsten Nieuwenhuis

Alustaal BV Huissen
Hortensialaan 6
6851 TB Huissen

Telefoon: (026) - 326 30 00 
Fax:  (026) - 326 30 09

www.alustaal.nl / info@alustaal.nl
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Jeugdraad
Achter Lars Gertsen, Ryan Verwaaijen, Jens van Sommeren, Bryan Brugman, Rick Weijers Voor Tom 
Artz, Nik Koenders, Gijs van Oostrom, Luc Vonk, Cas van de Berg, Patrick Kaandorp.

Jeugdcommissie
Achter Hans Demon, Anja Verhoeven, Stiwan Kaandorp, Sylvia van Loon, Anita Reijmers, Marloes 
Rikken Voor Kirsten Nieuwenhuis.
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Dansgarde
Wist je dat…

Wij als dansgardecommissie ontzettend 
trots zijn op onze meisjes van de 
dansgarde? Geert Maassen de steek 
heeft afgegeven aan Renate Laracker als 
voorzitter van de dansgardecommissie? 
Er een tweeling in onze groep zit? Helma 
Leijser en Miranda Brugman zich nog 
steeds bezighouden met de kleding? 
Wij enorm blij zijn met onze coupeuse  
Annie Wismans? Wij in plaats van twintig 

meisjes nu zelfs 21 meisjes hebben? Tijdens de carnaval per groep er twee dansen gedanst worden? 
Onze huidige trainsters voorheen zelf gedanst hebben bij de dansgarde? Wij het hele jaar door 
op dinsdagavond trainen? De carnavalsdagen erg gezellig zijn? De carnaval dit jaar op 1, 2, 3 en 4 
maart is? Wij hopen dat jullie ook weer van de partij zijn tijdens de carnavalsdagen! Tot dan! Renate 
Laracker(voorzitter), Miranda Brugman, Annie Wismans en Helma Leijser (kledingcommissie), 
Lesley Paul,  Britta Reijmers en Mirna Reijmers (trainsters)

Carnaval op De Wieling
De vrijdagochtend voor het echte carnavalsgedruis 
losbarst, komen de kinderen van basisschool De 
Wieling altijd verkleed naar school.

Een parade van bonte kleuren loopt vrolijk hossend 
en zingend door het gebouw. Ook de leerkrachten 
hebben hun best gedaan er op hun best uit te zien. Het 
carnavalsfeest op school is dan ook altijd een gezellig 
feest met een gezamenlijke viering in de gymzaal. 
Natuurlijk zijn de jeugdprins met zijn prinses de 
eregasten op dit feest. 

De dansgarde is trouw van de partij en laat de lenige 
lijven draaien en zwieren. Na de viering zijn er nog tal 
van activiteiten voor de kinderen. Zo hebben we vorig 
jaar lekker zitten knutselen, maar we doen ook weleens 
een verkiezing of een playbackshow. Wat we dit jaar 
gaan doen is nog even een verrassing. Daarnaast helpt 
de oudervereniging  trouw mee om het feest tot een 
succes te maken. Voor vele kinderen uit Haalderen is 
deze ochtend de start van het echte carnavalsfeest dat 
in de rest van de dagen  volop gevierd wordt. Alaaf!



Telefoon: (024) – 34 88 000
Fax (024) – 34 88 009

Bij calamiteiten  (06) – 53545310
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Programma 2014 Volwassenen

Sleuteloverdracht door de burgermeester. Alle carnavalsverenigingen van de gemeente 
Lingewaard verzamelen zich bij Het Wapen in Bemmel.

In optocht vertrekken we met z’n allen via de Dorpsstraat naar feestzaal De Roskam, 
waarna om 11.00 uur de sleuteloverdracht plaatsvindt door de burgermeester aan alle 
prinsen van gemeente Lingewaard. Er zijn tevens diverse optredens van verschillende 
carnavalsverenigingen. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om deze unieke 
gebeurtenis te aanschouwen.

Carnaval in zalencentrum De Kolk
Lekker carnaval vieren. Met onder andere het optreden van dansgarde De Kluutjes 
en de huldiging van de grootste Kleibakker. Kom verkleed, want hiermee zijn leuke 
prijzen te winnen. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de entree is vrij op vertoon van de 
lidmaatschapskaart. Niet-leden betalen 7,50 euro.

»
»

Zaterdag 1 maart

Vrijdag 28 februari

Volgens traditie worden de dolle dagen gestart met de sleuteloverdracht. Dit is op 
zaterdagmorgen, deze keer in Bemmel.

09.45 uur

10.30 uur

20.11 uur

» Zondag 2 maart

Optocht

Aanmelden en nummers afhalen bij de Kolk. Het inschrijfformulier staat ook in dit boekje 
(zie bladzijde 63). Inschrijven kan tot uiterlijk 12.45 uur.

Start optocht. Zie de route elders in dit boekje. Wagens op de Kolkweg bij familie 
Mathijsen en Kamps, met de voorkant richting de Van der Mondeweg. Loopgroepen 
op de parkeerplaats tegenover De Kolk. Einde bij De Kolk. Daarna prijsuitreiking en een 
gezellige middag om nog wat te drinken en te dansen. Nummers moeten ingeleverd 
worden. Tevens wordt het startgeld voor de wagens uitbetaald. Er zijn weer geldprijzen 
te verdienen en wisselbekers voor de beste Haalderse groep en wagen. Wie heeft de 
mooist versierde straat en mooist versierde huis? Ook hier worden prijzen voor uitgereikt.

12.00 uur

13.00 uur

Vandaag gaat het prinsenpaar met de president en een delegatie van het bestuur vroeg 
op pad voor een bezoek aan de jongste en de oudste inwoner van Haalderen. ‘s Avonds 
rond 21.30 uur zullen zij in Café Haalderen aanwezig zijn voor de aftrap van de carnaval. 
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» Maandag 3 maart

Vandaag staat het frühshoppen op het programma. Een keer de Haalderse gezelligheid 
tijdens de carnaval ervaren? Doe gezellig mee!

12.30 uur
14.30 uur
16.00 uur

» Dinsdag 4 maart

Laatste avond in De Kolk

De allerlaatste avond alweer... wat gaan die dagen snel. Natuurlijk treedt de garde weer 
op en kunnen we ons nog één keer uitleven met hossen, drinken en plezier maken. Dus 
iedereen de dansvloer op! Om precies middernacht gaan de steken af en nemen we 
afscheid van een (hopelijk) onvergetelijke carnaval 2014. Deze avond is vrij toegankelijk. 
De aanvang begint om 20.11 uur, maar de zaal gaat om 19.30 uur open.

20.11 uur

Start frühshoppen bij De Tichel
Frühshoppen bij Café Haalderen (voorheen De Klits)
Allemaal naar De Kolk en de jeugddiscotheek

Bezoek de 
website
Onze website is inmiddels 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 ook over eerdere prinsenparen 
komt steeds meer informatie beschikbaar. Leuk om nog eens terug te lezen! Al met al dus de moeite 
waard om eens een kijkje te nemen.

www.kleibakkers.nl
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Programma 2014 Jeugd

» Vrijdag 28 februari

» Zondag 2 maart

12.00 uur

» Maandag 3 maart

17.30 uur

» Dinsdag 4 maart

13.30 uur

13.00 uur

Basisschool de Wieling
Deze ochtend vieren we carnaval op school.

Sleuteloverdracht
Dit jaar is deze unieke gebeurtenis bij de carnavalsvereniging in Bemmel. Alle 
jeugdprinsen en hun gevolgen van de gemeente Lingewaard zijn hierbij aanwezig. De 
burgemeester reikt de sleutels uit aan de jeugdprinsen.

Optocht

Aanmelden en nummers afhalen bij De Kolk. Het inschrijfformulier staat ook in dit boekje 
(zie bladzijde 63). Inschrijven kan tot uiterlijk 12.45 uur.

Start optocht, de optocht eindigt ook weer bij De Kolk. Kinderen lopen onder begeleiding 
van de jeugdcommissie. Na de optocht gaan we 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 bladzijde 62.

Disco

Voor kinderen van 6 t/m 15 jaar, van 17.30 tot en met 20.30 uur. Gratis entree. Tijdens de 
jeugddisco gaan de ‘grote carnavalsleden’ verder in de Reigerzaal/Café bij de Kolk zolang 
de disco duurt. Sluit u gezellig bij ons aan?

Daverende jeugdmiddag

Aanvang 13.30 uur. Einde 17.00 uur. Zaal open om 13.00 uur. Entree 3,50 euro. 
Lidmaatschapskaart is deze middag niet geldig.
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Wheels2Drive
Tweewielers

Van der Mondeweg 87A
6685 BM Haalderen

Telefoon 0481-46 45 69
www.wheels2drive.nl

HAALDEREN ROEL SCHOUTEN DIENSTVERLENING, WEIJERS BARBEQUE, EGA AFSLANKCLUB DORIEN 
VERNOOIJ, HENDRIKSEN KLOMP AUTORIJSCHOOL, ZALENCENTRUM DE KOLK, NAIL EN CARE INGRID 
TUINSTRA, FIETSREPARATIES HAALDEREN, WONINGINRICHTING BAKKER & ZONEN, MHS - MUZIEK, 
HAARMONy, P&P MONTAGE, DERO, HET AMBACHT, DORPSHUIS DE TICHEL, BAKKER MONTAGE, SCHOUTEN 
TUINMACHINES, I PURE HUIDVERZORGINGSSALON, PIZZERIA - GRILLROOM - CAFETARIA HAALDEREN, 
WHEELS2DRIVE, CAFé  HAALDEREN, BOUWBEDRIJF THEO COENDERS, BRAAM SPORTMASSAGE,  yOGA 
LINGEWAARD, KAANDORP INTERIEURBOUW. 

GENDT WINKELCENTRUM JULIANAHOF, RM DEUREN, BLOEMSIERKUNST DE GENT, LEENDERS BIKE 
TOTAAL, WIECHERINK, HOME GARDEN SHOP, HOVENIERSBEDRIJF  HAN JANSSEN, LINTSEN VERHUUR, ’T 
STOFFENRIJK, DE KROON TIMMERFABRIEK, TANKSTATION MILDER (GALGENDAAL), DJ MARTIJN DE BOIS, 
AUTOBEDRIJF PEELEN -VAN AS.

BEMMEL HUTING SCHOEN- EN SLEUTELSERVICE, HELMA HAIRSTyLING, ALBERT HEIJN, BLOEMENSHOP 
VEJA, KAPSALON MARTIN & NATHALIE VAN ASTEN, DERKS TRANSPORTBEDRIJF, INSTALLATIEBEDRIJF 
BART EVERS & ZOON, SLAGERIJ HUISMAN. HUISSEN LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF ALUSTAAL, PROFILE 
OUWERLING, KAPSALON HENDRIKSEN. 

ANGEREN AGROTECHNIEK OOSTERINK B.V., BOUWMAN SCHOENEN-SPORT. RESSEN LANDWINKEL 
DE WOERDT, WIDO. DOORNENBURG AUTO RIJNHOEVE, VOS. ELST AUTO STUART, AUTOSCHADE ELST.  
ARNHEM DE COMMANDERIE.

Adverteerders
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Routebeschrijving

Start bij De Kolk aan de Van der Mondeweg.  Daarna 
rechts de Lage Zandsestraat in. Vervolgens rechts 
de Halden in en rondrijden tot de Geerstraat. 
Sla linksaf en dan weer links de Huchtstraat in. 
Volg deze, die overgaat in de Notenboomstraat. 
Vervolgens rechtsaf de Lange Morgenstraat in. Dan 
rechtsaf de Pastoor vd Weijstraat in. Deze volgen 
tot de Huchtstraat. Sla linksaf (dit stukje is dubbel), 
waarna we linksaf de Biezenkampstraat in  gaan om 
vervolgens rechtsaf de Hofsteestraat in te gaan. Dit 
komt bij de Kolkweg uit en is het einde van de route.

Optochtroute

Wagens dienen zich aan 
de Kolkweg (bij familie 
Kamps en Matijssen) op 
te stellen. Loopgroepen 
kunnen terecht op de 
parkeerplaats tegenover 
De Kolk.

Houdt u de route zo veel 
mogelijk autovrij?
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STARTNUMMER

OPTOCHTNAAM  ..............................................................................................................

AANTAL DEELNEMERS ......................VOLWASSENEN EN/OF.......................KINDEREN

NAAM DEELNEMERS ..............................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

CONTACTADRES  ..............................................................................................................

TELEFOON  ..............................................................................................................

E-MAIL   ..............................................................................................................

WIJ DOEN MEE AAN DE CATEGORIE Wagens (gemotoriseerd, vier wielen met 
minimaal twee volwassenen)

Groepen volwassenen (minimaal drie personen)

Duo volwassenen (twee volwassenen of één 
volwassene en één kind)

Individueel volwassene

 

 

 

 

JEUGD T/M VIJFTIEN JAAR Kind individueel (mag met één volwassene 
begeleiding)

Kind duo (twee kinderen (mag met één 
volwassene begeleiding)

Groep, minimaal drie kinderen (mag met 
maximaal twee volwassenen begeleiding)

LET OP!
Een groep kinderen op een gemotoriseerde wagen 
valt in de categorie ‘Wagens’

 

 

 

INLEVEREN

Op de dag van de optocht tussen 
12.15 en 12.45 uur in De Kolk. Digitaal 
inzenden is ook mogelijk (formulier op 

de website). Verstuur het tot uiterlijk 
twee dagen vóór de optocht naar 

info@cv-de-kleibakkers.nl.

WIL JE MEEDOEN MET DE OPTOCHT? VUL DAN DIT FORMULIER VOLLEDIG IN EN 
NEEM HET OP DE DAG VAN DE OPTOCHT MEE NAAR DE KOLK

Inschrijfformulier



   I PURE  Huidverzorgingssalon

Ingrid Laracker           
De Halden 16  
Haalderen  
06 - 83247922    www.I-Pure.nl   i-pure2011@hotmail.com       
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Commissies
DAGELIJKS BESTUUR ANJA VERHOEVEN, RENATE LARACKER, TWAN FÖLKER BESTUURSLEDEN ROGER 
VONK, WILLy LEySER, HANS DEMON, VINCENT VAN LEEUWEN JEUGDCOMMISSIE ANITA REIJMERS, 
SyLVIA VAN LOON, STIWAN KAANDORP, MARLOES RIKKEN, HANS DEMON, KIRSTEN NIEUWENHUIS 
PROGRAMMACOMMISIE JOSEPHIEN VEENS, COBy MAASSEN, MIRNA REIJMERS, ANJA VERHOEVEN, GERIE 
VERHOEVEN, ANITA REIJMERS, RENATE LARACKER PUBLICITEIT/WEBSITE VINCENT VAN LEEUWEN, WILLy 
LEySER, WILLEM BOSMA OPTOCHTCOMMISSIE WILLy LEySER WAGENBOUW/BORDEN/ZAALOPBOUW/
PODIUM JAN BRUGMAN, RAAD VAN ELF ZAAL VERSIEREN COBy MAASSEN, VROUWEN RAAD VAN ELF, 
JOSEPHIEN VEENS, BESTUUR POTTEKIEKERTJE SyLVIA VAN LOON, HANS DEMON, WILLy LEIJSER, WILLEM 
BOSMA, RENATE LARACKER MUZIEKCOMMISSIE HANS DEMON, VINCENT VAN LEEUWEN DANSGARDE 
HELMA LEySER, MIRANDA BRUGMAN, RENATE LARACKER TRAINSTERS DANSGARDE MIRNA REIJMERS, 
BRITTA REIJMERS, LESLEy PAUL PRINSENKEUZE VINCENT VAN LEEUWEN, MONIQUE VAN LEEUWEN, ANJA 
VERHOEVEN, GERIE VERHOEVEN SENAAT PERRy VEENS, HENRI REIJMERS, GEERT MAASSEN VERVOER 
PRINSENPAAR VINCENT VAN LEEUWEN, ANJA VERHOEVEN FOTO’S EVELIEN KAANDORP RAAD VAN ELF 
ROGER VONK

REDACTIE

ADVERTENTIES

BIJDRAGEN VAN

VORMGEVING

FOTOGRAFIE

OPLAGE

SECRETARIAAT

INTERNET

E-MAIL

WILLEM BOSMA, HANS DEMON, RENATE LARACKER, WILLIE LEIJSER, SyLVIA 
VAN LOON

HANS DEMON, EVELIEN KAANDROP, WILLIE LEIJSER,  SyLVIA VAN LOON, HENRI 
REIJMERS, ANJA VERHOEVEN

TOM ARTZ, NIK COENDERS, FAMILIE VAN DAALEN, DANSGARDE, TWAN FÖLKER, 
ELENy GERTSEN, LARS GERTSEN, IRIS VAN HEUMEN, RIA HUTING, PATRICK 
KAANDORP, H.S.V. DE KARPER, DE KLEIKLUTEN, RENATE LARACKER, SEM 
LARACKER, BAS VAN LEEUWEN, LARS VAN LEEUWEN, VINCENT VAN LEEUWEN, 
WILLIE LEIJSER, KIRSTEN NIEUWENHUIS, HENRI REIJMERS, ANJA VERHOEVEN, 
BASISSCHOOL DE WIELING

WILLEM BOSMA, SyLVIA VAN LOON

EVELIEN KAANDORP

850 EXEMPLAREN

RENATE LARACKER (0481-465505)

WWW.KLEIBAKKERS.NL

INFO@CV-DE-KLEIBAKKERS.NL

HET POTTEKIEKERTJE IS EEN UITGAVE VAN CARNAVALSVERENIGING DE 
KLEIBAKKERS UIT HAALDEREN EN VERSCHIJNT JAARLIJKS

Colofon
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