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Algemeen

Jeugd

Wat mij opviel tijdens de carnaval in 2014 is dat 
de weergoden meewerkten. Ik kan helaas niet 
in de toekomst kijken, maar hopelijk is carnaval 
2015 ook zo. De jaren ervoor was het koud en 
hadden we sneeuw en gladheid. Dat is voor de 
carnavalsvierders niet prettig, zeker niet voor de 
deelnemers van de optocht waar we trots op mogen zijn. Al 
jarenlang zijn er de vaste deelnemers, maar gelukkig doen 
er ook nieuwe jongeren mee. Dit geldt ook voor de leden, 
adverteerders, vrijwilligers en sponsoren. Eenieder bedankt 
en mooi dat jullie je welkom voelen bij onze vereniging.
Dat welkom voelden ook prins Erwin en prinses Eleny. Wat 
hebben ze het naar de zin bij ons. Leuk om hun enthousiasme 
mee te maken. Van hen kunnen we nog tot november 
2015 genieten. Ook altijd enthousiast waren prins Bas uit ’t 
Leeuwennest en prinses Iris. Na twee mooie jaren hebben 
we afscheid van ze genomen tijdens het jeugdprinsenbal. 
Tijdens die middag werden ze uitgebreid in het zonnetje 
gezet en bedankt voor wat ze voor de Kleibakkers hebben 
gedaan. Het nieuwe jeugdprinsenpaar stond al te popelen 
om de scepter over te nemen. Daar kwamen ze samen uit de 
onthullingsbox: prins Bryan de Plezierige en prinses Sterre. 
Beide zijn geen onbekenden binnen de carnaval. Bryan 
was raadslid en Sterre danst bij de Kluutjes. Welkom en we 
wensen ze veel plezier toe de aankomende twee jaren. Als je 
de naam van de prins ziet, lijkt me dat geen probleem.
Tijdens de drukke pronkzitting werden ook de nieuwe 
dansgardepakjes van de Kluutjes geshowd. Nu snap je 
waarom twee keer op rij de Orde van de Vlinder naar leden van 
de dansgardecommissie is gegaan. Ze zagen er fantastisch 
uit. Ook namen Vincent van Leeuwen en zijn vrouw Monique 
afscheid, ze werden uitgebreid bedankt. Na zeventien jaren 
trouwe dienst, waarvan Vincent bestuurslid, commissielid en 
negen jaren president is geweest, nam de nieuwe president 
Roy Demon (oud-jeugdprins) de microfoon over. Allen heel 
hartelijk bedankt voor wat jullie doen en gedaan hebben.
Succes wens ik Roy, Evelien en Ben in hun nieuwe functie. 
Tijdens de pronkzitting werd Evelien Kaandorp (onder 
andere fotograaf, en samen met haar man Stiwan in de 
prinsenkeuzecommissie) geïnstalleerd als chaperonne. Ben 
Weideveld (Grootste Kleibakker 2006) werd geïnstalleerd als 
algemeen bestuurslid. Dan komt ook de vraag: wie wordt 
de Grootste Kleibakker van 2014? Nieuwsgierig? Kom dan 
tijdens de carnaval naar onze thuisbasis. Wij, maar ook 
zalencentrum De Kolk, heten u van harte welkom. Welkom 
op de carnaval van de Kleibakkers.

Anja Verhoeven
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Van het prinsenpaar

Van het jeugdprinsenpaar

Een volwaardig portaal voor alles over de Kleibakkers. Je kunt er terecht voor het laatste nieuws, foto’s en een 
actuele agenda. Maar ook voor informatie over de jeugd, de dansgarde en onze prinsenparen. Het huidige 
prinsenpaar houdt een eigen dagboek bij en ook over eerdere prinsenparen zijn profielen beschikbaar.
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HET PRINSENPAAR

‘Veel lol en plezier 
in ons Baggergat!’

Wat gaat een jaar snel voorbij. De voorbereidingen 
zijn weer in volle gang. Wel heel anders dan vorig 
jaar. Toen was alles een groot geheim en ontzettend 
spannend. Nu kunnen we al volop genieten van wat 
er komen gaat. Maar wat was het een fantastisch 
eerste jaar om als prins Erwin van Zottendaal en 
prinses Eleny met  de Kleibakkers en carnaval vierend 
Haalderen dit te  mogen vieren.

tekst ELENY GERTSEN   foto EVELIEN KAANDORP

»
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De sleuteloverdracht in Bemmel, het bezoek aan 
de jongste en oudste inwoner van Haalderen. 
Taarten bakken, het Prinsentreffen, de verlichte 
optocht in Gendt, de optocht in Haalderen, het 
Dansgala Lingewaard en natuurlijk de mooie 
carnavalsdagen bij zalencentrum De Kolk. Wij als 
prinsenpaar hebben hier erg van genoten en zijn 
blij dat we dit nog een jaar kunnen meemaken.

Op 22 november heeft de pronkzitting in 
Haalderen plaatsgevonden. Het was een drukke 
en bijzondere avond. Er waren drie verenigingen 
te gast en wij namen afscheid van onze president 
Vincent. Erg jammer, maar wij zijn dankbaar voor 
de mooie tijd die we met Vincent en Monique 
hebben mogen delen met de carnaval.
Roy Demon is deze avond gehuldigd als de  nieuwe 
president van de Kleibakkers. Een zingende en 
vrolijke president met wie we veel mooie jaren 
tegemoet gaan. De Kluutjes hebben erg goed 
gedanst in de prachtige nieuwe danspakjes, 
de garde en prinsengarde gaven een prachtige 
gardedans weg. Top gedaan meiden!
De volgende dag was de jeugdpronkzitting. We 
namen afscheid van jeugdprins Bas en prinses 
Iris. De onthulling van de nieuwe jeugdprins 

In het kort
Erwin Gertsen (42) is een geboren en getogen Haaldernaar. Hij zat in 
de allereerste jeugdraad van De Kleibakkers. Zijn hobby’s zijn vissen en 
tennis.

Eleny Gertsen (42) 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 (13) en Lars (11). Lars is actief als 
jeugdraadslid. Het gezin geniet van het leven en gaat graag op vakantie 
naar zonnige oorden.

Prins Erwin en prinsen Eleny vormen sinds 2013 het prinsenpaar van de 
Kleibakkers met het motto: ‘Niet lallen, maar carnavallen!’

Prins Erwin, jeugdprinses Sterre, jeugdprins Bryan en prinses Eleny

was dan ook weer erg spannend. We weten hoe 
het is om dit mee te maken. Trots stapte er een 
prachtig nieuw jeugdprinsenpaar uit: prins Bryan 
de plezierige en prinses Sterre. Wij wensen ze veel 
plezier toe de komende twee jaren.
Het wordt weer een mooie tijd waar wij, prins 
Erwin van Zottendaal en prinses Eleny, weer erg 
naar uitkijken om hier samen met u een groot 
feest van te maken. Alaaf!



GEERT ROELOFS
20-04-1957 | 09-10-2014

Als u dit stukje leest zijn er alweer enkele maanden voorbij sinds 9 oktober 2014, de dag 
waarop ons Raad van Elf-lid Geert Roelofs is overleden. Maar voor ons voelt het alsof 
het gisteren was. Geert is maar 57 jaar geworden. Daarvan was hij 27 jaar actief bij de 
Kleibakkers en het langstzittende raadslid van de vereniging.
Geert was een actieve, zeer trouwe, rustige, altijd op de achtergrond, humorvolle en  
een zeer gewaardeerde Kleibakker. Waar we ook naartoe gingen, hij was er altijd bij. Zijn 
loyaliteit en zijn inbreng was groot. Vergeten kunnen en willen we hem niet. Voor de 
vereniging zal hij altijd een van ons, een Kleibakker, blijven.

Anja Verhoeven
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Jij? President? Bij de Kleibakkers? Ja, echt! Zelf kon ik het ook 
maar moeilijk geloven, maar zo ging het ongeveer vanaf half april, 
door het hele dorp heen. Wie ik ook sprak, waar ik ook kwam, het 
ging er altijd wel even over. We hadden het bijvoorbeeld over 
het moment dat het bestuur mij belde. Of beter: Roger Vonk! Een 
slimme zet om hem te laten bellen, want ik kan goed met die man 
opschieten, vooral met een biertje erbij. Zeg je gezelligheid, dan 
komen Roger en zijn vrienden om de hoek kijken. Letterlijk, want 
Roger brengt altijd de Raad van Elf met zich mee. Veel andere 
mensen die de carnaval een warm hart toedragen sprak ik verder 
al veel bij Havo, de club waar ik ieder weekend mijn wedstrijdjes 
fluit. Of in de kroeg, waar ik ook regelmatig een biertje tap.

Wat je dus uit mijn bovenstaande stukje kunt halen is het volgende: 
u bent er ten eerste achter gekomen wat de nieuwe president 
het liefst doet, namelijk als scheidsrechter op het voetbalveld 
staan of een lekker biertje tappen in de kroeg. De gezelligheid 
opzoeken. Ik kwam tot de volgende conclusie: gezelligheid kun je 
opzoeken, maar je moet het eerst samen maken, die gezelligheid. 
Gelukkig heeft Haalderen daar veel mooie verenigingen voor. 
En wat is er mooier dan je in te zetten voor een vereniging? 
Ik wilde dat wel proberen. Niet alleen bij Havo of in de kroeg, 
wat mooie bindmiddelen zijn voor een dorp, maar ook voor de 
carnavalsvereniging. Wat er al staat moeten we waarderen, dat is 
nu al 32 jaar zo. Toch wil ik met mijn ‘jeugdigheid’ proberen de 
carnaval ook voor een ander publiek aan te prijzen. Samen staan 
we voor Haalderen, nietwaar?

22 november, de dag van mijn installatie, kwam er al weer veel van 
die gezelligheid naar boven. Fijn dat het zo goed bezocht werd die 
avond, een teken dat we gezelligheid echt samen kunnen maken! 
Dit wordt ook de drijfveer voor de komende carnaval in februari: 
samen maken we het feest!
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De president

‘Samen maken we
het feest!’

Roy Demon



Rijbewijs B

Rijbewijs BE

Opfriscursus

Theorieles

www.hendriksenklomp.nl

André Hendriksen

06 54 22 88 60

Info@hendriksenklomp.nl
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Alstublieft! Wederom met veel trots presenteren wij u ons 
verenigingsblad ‘Het Pottekiekertje’, editie 32. Het afgelopen jaar 
hebben we opnieuw een goed jaar gehad. Tijdens de optocht 
waren er veel mensen die meededen of kwamen kijken. Wat 
mij opviel was dat er kinderen in prachtige outfits langs de kant 
stonden te kijken. Aan die kinderen wil ik vragen om dit jaar mee 
te doen. Het is zo leuk, er is altijd begeleiding en…  er is altijd prijs!
Als vereniging zijn we naar de pronkzitting in Bemmel geweest en 
hebben we de installatie van het nieuwe prinsenpaar bijgewoond. 
Tijdens onze pronkzitting waren de Bemmelse kersverse prins 
en zijn gevolg, de Blauwe Pony uit Bemmel en de Narrenkap uit 
Huissen aanwezig. Daar wordt de scepter gedragen door de vader 
van onze prins, president Eef de Flierefluiter en zijn hofdame Anjes. 
Erg bijzonder voor hen. Ook waren er tijdens de pronkzitting 
sponsoren aanwezig die het mogelijk gemaakt hebben om 
voor onze dansgarde nieuwe dansgardepakjes en laarsjes aan 
te schaffen. Geweldig, al die ondernemers en mensen die onze 
meiden een warm hart toedragen. Het was een fantastische, druk 
bezochte avond.
Verder hebben we diverse activiteiten georganiseerd en er ook 
aan deelgenomen. Is het niet dat onze carnavalsleden deelnemen 
bij HAVO, KIVAC en met het invitatietoernooi darten, dan is het 
wel dat een delegatie van onze vereniging dit jaar na een lange 
tijd weer met veel plezier heeft meegedaan aan de zeskamp op 
het terrein van HAVO, georganiseerd door het Oranjecomité. Wat 
eigenlijk als tegenprestatie begon, eindigde in een gezellige en 
mooie dag. Het goede hieruit is dat het mooi is om te zien dat 
het Haalderse gevoel onder Haalderse mensen blijft leven en 
verenigingen elkaar blijven steunen. Ook hiervoor bedankt.
Kleibakkers, bedankt dat u het afgelopen jaar van onze oliebollen 
heeft geproefd. Wij doen het graag voor u. Bedankt vrijwilligers, 
voor alle helpende handen. Bedankt sponsoren, voor alle gulle 
giften. Bedankt dat u iedere keer weer naar onze optocht komt 
kijken. Bedankt voor iedereen die meedoet aan de optocht. 
Bedankt dat u weer van de partij bent tijdens de dolle dagen in 
het Baggergat. Wij wensen u veel (lees)plezier en zien u graag 
terug op 14,15,16 of 17 februari tijdens de carnaval in De Kolk.

Renate Laracker

Het secretariaat



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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De Raad van 11

Wij, Raad van Elf-leden, kunnen terugkijken op een bewogen 
jaar. Na een geslaagd carnavalsfeest kregen we in het voorjaar 
een flinke domper te verwerken. Ons raadslid Geert Roelofs bleek 
ernstig ziek te zijn. Na een kortstondig ziekbed is hij op 9 oktober 
jl. overleden.
Dit heeft ons allen heel erg geraakt en pijn gedaan. We verliezen 
een zeer gewaardeerd raadslid en buiten dat ook een zeer prettig 
persoon. 
Daarnaast kregen we te verwerken dat een ander raadslid, Geert 
van Aalten, een hartinfarct kreeg.  Wij als raad waren hierdoor zeer 
aangeslagen. Gelukkig gaat het met hem weer wat beter. Om deze 
redenen hebben we besloten om geen optreden te verzorgen 
met de pronkzitting.
Inmiddels hebben we de draad weer opgepakt en zijn we druk 
aan het repeteren. Niet getreurd mensen, we komen met de 

carnavalsdagen in februari 
met een mooi optreden. 
Alle raadleden willen dit 
optreden opdragen aan 
Geert Roelofs. Dus kom 
allemaal kijken wat we 
hebben bedacht!

Ook mag ik aankondigen 
dat we er een nieuw raadslid 
bij hebben, namelijk Freek 
Driessen. Hij zal tijdens de 
carnavalszaterdag worden 
geïnstalleerd. 

We kijken uit naar de dolle 
dagen. Op naar een mooi 
carnaval en tot ziens in De 
Kolk!

Roger Vonk

Achter Marcus Laracker, Jan Brugman, Walter Fölker, Eric Jan Cools, Roger Vonk Voor Pascal Nieuwenhuis, 
Stiwan Kaandorp, Ronald de Vries, Gerie Verhoeven Niet op de foto Geert van Aalten.



Ontspanning en sportmassage 30 minuten voor 15 euro, 60 minuten voor 30 euro
Tapen Kinesio  Tape 15 euro, Classic Tape 10 euro





Het Cambridge Weight Plan
Het (zeer) laag calorieën programma, met totaalvoeding of 
maaltijdvervangers. Verantwoord, snel en effectief afslanken, 
onder persoonlijke begeleiding en tegen lage kosten.

Maak een afspraak met Diana Niels in Doornenburg 
Bel 06 - 51331375 of mail naar diananiels@hetnet.nl

www.cambridgeweightplan.nl

Goede voornemens voor 
een maatje minder in 2015?

Ontvang tijdelijk

50% KORTING 
op je intake bij 

inlevering van 

deze advertentie.

Goede voornemens voor 
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De penningmeester
Dit is alweer de tweede keer dat ik een stukje mag schrijven als 
penningmeester. Ik heb als penningmeester van de Kleibakkers het 
afgelopen jaar veel bijgeleerd over het reilen en zeilen binnen onze 
vereniging. Helaas heb ik tijdens de jaarvergadering moeten aangeven 
dat we als vereniging zuinig aan moeten gaan doen. Tegenvallende 
inkomsten en een dalend ledenaantal zijn hiervoor de grootste oorzaak.

Veel zaken binnen de vereniging gaan op een bepaalde manier, omdat het al jaren zo gaat. 
Dat is goed, maar het is ook verstandig om eens te kijken en te proberen of dingen niet op een 
andere manier gedaan kunnen worden. Daar willen we de komende tijd naar gaan kijken en 
aan gaan werken.

Afgelopen 22 november hebben we weer onze openingsavond gehad. We zijn zeer blij met 
de grote opkomst van sponsoren, leden en alle andere gasten die ons deze avond bezocht 
hebben. Dit doet ons als vereniging goed en hieruit blijkt dat het carnaval echt leeft in ons 
mooie dorp Haalderen. Prins Erwin en prinses Eleny hebben het carnavalsseizoen weer 
geopend. Tijdens deze avond hebben we op gepaste en respectvolle wijze een laatste eer 
bewezen aan onze Geert Roelofs. Het was een mooi, door alle aanwezigen gedragen moment. 
Het vertrek van president Vincent van Leeuwen was ook een gebeurtenis waarvan we wisten 
dat die ging komen. Ik wil hierbij Vincent nogmaals bedanken voor zijn jarenlange inzet bij de 
vereniging. Hierna hebben we natuurlijk ook een nieuwe president gekregen. Roy Demon zal 
vanaf nu die taak gaan vervullen. Ik wens hem hierbij ook veel succes en plezier toe en hoop 
dat hij ervan zal genieten. 

Op 23 november was het de beurt aan de jeugd. Nadat prins Bas uit ‘t Leeuwenest en prinses 
Iris het jeugdseizoen hadden geopend, was het voor hen tijd geworden om af te treden. De 
spanning was groot. Wie worden het nieuwe jeugdprinsenpaar? Na de onthulling zijn prins 
Bryan de Plezierige en prinses Sterre ons nieuwe jeugdprinsenpaar voor de komende jaren. Ik 
wens ze veel plezier en een leuke tijd toe.

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en ik heb er zin in. Via deze weg wil ik iedereen die 
een bijdrage levert aan het carnaval in Haalderen, bedanken voor hun inzet. Ook bedank ik 
iedereen die het oude ijzer voor ons aan de straat zet en tijdens de decembermaand onze 
overheerlijke oliebollen bestelt. Dit zijn belangrijke inkomsten voor onze vereniging die we 
echt nodig hebben.

Als penningmeester wil ik ook alle sponsoren, leden, bedrijven en donateurs hartelijk danken 
voor hun financiële bijdrage. Mede door deze middelen kunnen en blijven wij het carnavalsfeest 
in Haalderen voor groot en klein organiseren. Ik hoop u te zien tijdens de carnaval.

Twan Folker..





Levering, onderhoud en reparatie van alle merken garage- 
en industriedeuren. Voor bedrijven én particulieren!

Dé specialist in de Betuwe!
Nieuw en gebruikt tegen 
scherpe prijs
24-uurs service
Reparatie met nieuwe óf gebruikte 
onderdelen. Ideaal bij niet-verzekerde
schade!schade!

Nijverheidsweg 16
6691 EZ Gendt

(0481)-424489
06 22450638
r.mahler@hetnet.nl

Orde van de Vlinder
Wij, Miranda Brugman en Helma Leijser, 
waren zeer verbaasd toen burgemeester 
Marianne Schuurmans begon met de 
volgende woorden: ‘Zij voorzien dansgarde 
De Kluutjes van de juiste outfit, spetterende 
kleding voor elke dans die lekker zit.’

En daarna ging ze verder: ‘Ook zorgen zij voor de make-up en het haar of staan met een hapje en 
drankje klaar. Om de Kluutjes bij optredens te laten stralen, rijden ze van hot naar haar om materialen 
te halen. Geen enkele inspanning is hen te veel, zo dansen de Kluutjes perfect op het toneel. Dit 
onafscheidelijke duo zorgt voor vele zaken die de optredens van de Kluutjes tot een succes maken. 
Velen waarderen hun werk zeer en voor al die verdiensten verdienen zij de eer om de Orde van de 
Vlinder te ontvangen die ik hen op 1 maart heb omgehangen.’
Jeetje, wat waren wij enorm verrast en geschrokken dat wij samen naar het podium werden getrokken.
Maar wij vonden het een hele eer en we doen het nog steeds met veel plezier. Wij bedanken het 
bestuur van carnavalsvereniging De Kleibakkers en alle anderen van onze vereniging die onze namen 
hebben voorgedragen. Wij danken jullie heel hartelijk!



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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Nieuw bestuurslid
Als nieuw bestuurslid van de Kleibakkers is mij gevraagd om een stukje 
te schrijven voor in het Pottekiekertje. Nou, dat doe ik graag.

Ik ben bij de meesten van u bekend van het kinderdorp, HAVO etc. en nu ook 
bestuurslid van de Kleibakkers. Velen zeiden tegen mij: ‘Je hebt toch niks te doen 
he?’ Jawel, ik heb genoeg te doen, maar dit is voor mij speciaal om te doen. Naast 
een fijn gezin ben ik zeer gelukkig met Marloes, zij is lid van de jeugdcommissie, 

hier wilde ik ook wel iets in betekenen en daarbij als je samen dezelfde hobby hebt, is dat 
natuurlijk hartstikke leuk. Daar komt nog bij dat ik vorig jaar met de carnaval zo’n fijn gevoel 
heb gekregen bij de Kleibakkers, een geweldige groep mensen die mij gelijk het gevoel gaf  
erbij te horen, zo gemoedelijk en gezellig.

Voor mij was er dus geen drempel om aan te geven dat ik wel iets wil doen in de jeugdafdeling. 
Het is echter binnen de vereniging niet wenselijk als stel in één commissie te zitten. Onze 
voorzitster Anja wees mij hier direct op en gaf aan dat men op zoek was naar een bestuurslid. 
Hier hoefde ik niet lang over na te denken en vanaf die tijd bekleed ik een bestuursfunctie.
Tijdens de pronkzitting ben ik geïnstalleerd, waarbij mijn herinneringen terug gingen naar 
2005 toen ik werd gehuldigd als Grootste Kleibakker, iets waar ik nog steeds trots op ben. Ik 
wens eenieder een heel fijn en gezellig carnaval met veel lol en plezier.

Ben Weideveld

Chaperonne
Ik ben nu zes jaar bij de carnavalsvereniging. Het eerste jaar zat Stiwan 
bij de jeugdcommissie en onze kinderen in de Jeugdraad van Elf. Daarna 
is onze dochter hofdame geworden en later zelfs prinses.

Zo is het allemaal begonnen en het jaar erna werden wij zelf prinsenpaar. Nu zit Stiwan 
bij de Raad van Elf en ik bij de Kleikluten. Ik vind het fijn om naast de carnavalsdagen 
meer voor de vereniging te doen. Zo probeer ik de adverteerders in Haalderen jaarlijks 

te bezoeken en het Pottekiekertje weer vol te krijgen met de Haalderse ondernemers. Verder 
maak ik foto’s tijdens de carnaval.

Sinds november zit ik samen met Stiwan, Gerie en Anja in de prinsenkeuzecommissie. Heel 
nieuw voor ons, echt superleuk. Ik begeleid het huidige prinsenpaar naar uitjes. Ik drink niet, 
dus ben de Bob. Erg leuk om deze activiteiten te doen.

Nu kwamen op een avond Anja en Renate bij mij langs om te vragen of ik een nieuwe functie 
wilde aangaan. Chaperonne: het begeleiden van het prinsenpaar. Keileuk! Dit doe ik met veel 
plezier, een leuke combinatie met de prinsenkeuzecommissie. Een hele eer omdat dit een 
heel nieuwe functie binnen onze verenging is en dat ik de eerste ben die deze functie gaat 
vervullen. Ik vind het ook bijzonder en een eer dat ik een steek mag dragen. Ik hoop deze 
functie nog lang te kunnen uitoefenen en kijk alweer uit naar de dolle dagen.

Evelien Kaandorp
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Jongste inwoner
Op vrijdag 28 februari 2014, toen het 
bezoek van de carnaval kwam, was ik, Javi 
Meijs, de jongste inwoner van Haalderen. Ik 
ben op dinsdag 11 februari 2014 ter wereld 
gekomen en was pas zeventien dagen jong 
toen het prinsenpaar op bezoek kwam.

Daarom tijd voor een feestje, want ik was toen al een feestnummer,  mijn eerste carnaval. In plaats van 
een borrel kreeg ik een flesje melk en rond de klok van tien was het zover: de bel ging en het feestteam 
stond aan de deur. Prins Erwin van Zottendaal en prinses Eleny, president Vincent en voorzitter Anja 
kwamen op visite. Mijn grote broer Dean was verkleed als piraat, hij was wat verlegen en keek maar 
naar de kleren die iedereen aanhad, vooral die prinsenmutsen met die langen veren. En ik dacht, jullie 
kletsen maar over mij, maar ik ga slapen, haha. Papa zorgde ervoor dat iedereen koffie, thee en beschuit 
met muisjes kreeg om op te eten. Mama hield mij op schoot, zodat ik kon dutten en de grote mensen 
gezellig konden kletsen. Ondertussen werden er ook foto’s gemaakt, voor later als ik groot ben, kan ik 
terug kijken hoe het was om jongste inwoner te zijn. Maar ik kreeg natuurlijk ook veel cadeautjes, een 
medaille, die was nog groter dan ikzelf, grappig hè? En voor mijn mama een mooi bloemetje en een 
groot stuk chocolade. Balen! Die mocht ik niet opeten, maar mijn grote broer Dean wist er wel raad 
mee. Na een uur was het feestje voorbij en ging het prinsenpaar naar het volgende feestje. Alaaf Alaaf 
Alaaf!

Oudste inwoner
Wederom werd mijn moeder, mevrouw 
Huting- van Loon, in de bloemetjes gezet 
door de Kleibakkers. Inmiddels kennen wij 
het klappen van de zweep. Voor de tweede 
keer werd ze gehuldigd als oudste inwoner 
van Haalderen.

Dat vonden we al een sympathiek initiatief en daarom werden ook dit jaar de prins en prinses met hun 
volgelingen met open armen ontvangen. De troonopvolging gaat iets sneller dan bij ons koningshuis, 
zodat er weer opnieuw kennis gemaakt kon worden met een kersvers prinsenpaar. Mijn moeder 
genoot van alle aandacht en cadeaus die ze kreeg. Vooral de onderscheidingen, bestaande uit een 
mooie medaille en een oorkonde gemaakt door het ambacht Haalderen, werden zeer gewaardeerd. 
Inmiddels woont mijn moeder in Huissen in verpleeghuis Loovelden, waar deze onderscheidingen een 
mooie plaats hebben gekregen en waar ze nog regelmatig naar verwijst. Ze maakt het goed en laat 
iedereen groeten. Wij wensen dat de opvolger/ster van mijn moeder net zoveel kan genieten van deze 
aandacht als zij deed. 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.



homegardenshop.nl
Biezenkamp 2     |    GENDT    |    T 0481 - 424341    |    www.homegardenshop.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Vind dan onze facebookpagina leuk

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

badkamers      vloeren      
natuursteen      haarden 

Brancheorganisatie van 
haarden- en kachelspecialisten

WARM DE WINTER DOOR? 
WIJ ZORGEN ER VOOR!
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Grootste Kleibakker
Het jaar 2013 was het jubileumjaar van 
dorpshuis De Tichel. We waren, om precies 
te zijn, 25 jaar geopend vanaf november 
1988. Het was de derde maal dat we bij de 
Kleibakkers in de prijzen vielen.

Er hangen nu drie Kleibakkers van pottenbakkerij ’t Ambacht in de Tichel van de jaren 1988, 1998 en 
2013. Driemaal is scheepsrecht, Al het goede komt in drievoud en Bedenk je drie keer voor je iets doet... 
deze drie gezegdes zullen door de Kleibakkers in acht genomen zijn. Natuurlijk is het moeilijk om in 
onze kleine gemeenschap telkens nieuwe actieve en betrokken mensen of organisaties te vinden. Het 
bestuur van de Kleibakkers kennende zullen ze zeker een weloverwogen beslissing hebben genomen. 
Graag willen wij jullie dan ook voor deze geste hartelijk bedanken. Het steunt ons telkens weer en geeft 
ons ook een bevestiging dat we als dorpshuis nog steeds op de goede weg zijn. Het is voor ons dorp 
erg belangrijk dat we aan onze eigen voorzieningen, verenigingen, clubs en groepen trouw blijven. 
Het is belangrijk dat we onze eigen identiteit houden en dit blijven uitdragen. Zo zijn de Kleibakkers 
ook altijd weer welkom in ons dorpshuis. Ze komen al vele jaren trouw repeteren voor de pronkzitting 
en andere carnavalsavonden. We hoeven geen geheim te verklappen als we vertellen dat zij na de 
repetitie onder het genot van een drankje (veelal bier) bij ons aan de bar komen uitzweten. Ook 
daarvoor zijn ze bij ons natuurlijk van harte welkom! Tijdens carnavalsmaandag zijn de Kleibakkers 
eveneens trouwe bezoekers met het frühshoppen. We wensen de Kleibakkers een goede, gezellige en 
geslaagde carnaval 2015 toe. Nogmaals bedankt voor onze nominatie.

Kleikluten
Wij van de Kleikluten zijn graag van de 
partij tijdens de dolle dagen. Waar wij ons 
graag mee bezighouden, is het verkleden in 
mooie outfits.

Waar wij ook graag aan meedoen zijn de optocht 
in Haalderen en de verlichte optocht in Gendt. 

Afgelopen jaar hadden wij als thema: Duvels in een doosje. Als loopgroep hebben wij hieraan 
meegedaan in Haalderen. s ’Avonds waren onze outfits mooi verlicht tijdens de verlichte optocht. We 
zijn voor de tweede keer in de prijzen gevallen. Dit keer namen we de tweede prijs mee naar het 
Baggergat. Afgelopen tijd hebben we ook meegeholpen met de acties binnen onze vereniging. De 
oliebollenactie (wij hopen dat u ze lekker vond) en met trots hebben we ons verenigingsblad, het 
Pottekiekertje, bij u aan huis afgeven. We hopen dat u hier veel kijk- en leesplezier aan beleeft. Nu 
staan we vlak voor de carnavalsdagen. Komt u dat met ons meevieren in De Kolk? Wij kijken ernaar uit!



DAT WERKT!
Industrieweg Oost 13A, 6662 NE Elst 

0481 - 35 30 60     |     www.impactpersoneel.nl

Kom naar onze wijnwinkel. Ook voor particulieren!

Bemmelseweg 67 in Elst
www.halvemorgen.nl

06-51779530
Danny van Leersum en Edwin Jansen
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Afscheid president Vincent 
van Leeuwen

Ons huis aan de Van der Mondeweg heeft 
carnavalshistorie, beide eerdere bewoners 
waren lid van de Raad van Elf (Chris Gerdsen 
en Frans van Otterdijk). Het werd ons bij de 
aankoop van de woning in 1997 dan ook al snel 
duidelijk gemaakt dat wij die traditie moesten 
continueren. Ach ja, waarom ook niet als je wilt 
inburgeren in je nieuwe dorp en zo kwam ik als 
nieuwe Kleibakker bij de Raad van Elf. Ik voelde 
me al snel thuis bij de vereniging. Gezelligheid, 
lekker dansen en natuurlijk een biertje bleken 
hierbij prima ingrediënten. Het Kleibakkersvirus 
nestelde zich dieper; ik kwam elf jaar geleden 
in het bestuur en werd later president. Nee, ik 
wilde de Raad van Elf niet uit! Gelukkig bleek dit 
combineerbaar en daar heb ik ook geen seconde 
spijt van gehad. Stelletje gezonde gekken, daar 
bij de raad! 
Mijn besluit om te stoppen als actieve 
Kleibakker was lastig, maar ik heb mijn gevoel 
hierbij gevolgd. De balans werk/vereniging/
privé ging knellen door de langere reisafstand 
voor het werk. Het laatste seizoen heb ik extra 
intens beleefd, hoe kan het ook anders met al 
die aandacht. Net voor de dolle dagen vorig 
jaar kregen Monique en ik de taart van het 
prinsenpaar. Wat een lief en mooi gebaar! In 
mei heb ik tijdens de ledenvergadering afscheid 

genomen als bestuurslid en bij de pronkzitting in 
november volgde de finale. Het was een ‘grand 
finale’, een warm afscheid met vele attenties 
en mooie woorden. Dank jullie wel, wij waren 
hierdoor overdonderd! 
Super dat Roy Demon het stokje als president 
wilde overnemen en jawel Keujesgat, nu hebben 
wij de jongste president van Lingewaard! Met Ben 
Weideveld als nieuw bestuurslid zijn er heel wat 
jaartjes bestuurlijke ervaring aan de vereniging 
toegevoegd, veel succes gewenst Ben. Tot slot 
wil ik Stiwan en Evelien Kaandorp feliciteren als 
nieuwe leden in de prinsenkeuzecommissie. Als 
oud-prinsenpaar is ze dat zeker toevertrouwd!  
Prins Erwin van Zottendaal en prinses Eleny wens 
ik nog een heel mooi carnavalsjaar toe, geniet 
ervan. 
Ik voel mij nog op en top Kleibakker, ook na mijn 
afscheid. Carnavalsvereniging de Kleibakkers 
is een fijne club waarbij het jeugdcarnaval een 
belangrijke plaats inneemt, er een bloeiende 
dansgarde bestaat en de vele vrijwilligers in de 
commissies, Raad van Elf en bestuur samen zorgen 
voor een gezellige en goed functionerende 
vereniging. Ik hoop nog vele biertjes (en spa blauw) 
te drinken bij de Kolk tijdens de carnavalsdagen.

President Vincent van Leeuwen en
diens opvolger Roy Demon

Vincent van Leeuwen

Vincent in het kort
Vincent van Leeuwen (44) 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 was hij sinds 2013 vice-
voorzitter. 
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Eerste prijs
Pinautomaat / Yolo-team
Tweede prijs
Carnaval
Derde prijs
Jezus stelen

Eerste prijs
Haalderse apen
Tweede prijs
Kupkes
Derde prijs
Duvel uut ‘n doosje

Volwassenen
wagens

Volwassenen
groepen

Eerste prijs
Pierrot

Eerste prijs
De Gieters

Eerste prijs
ALDI Ja/Nee
Tweede prijs
Obelix
Derde prijs
Plaatje

Volwassenen
paren

Jeugd
paren

Volwassenen
enkelingen

Eerste prijs
Olympisch goud
Tweede prijs
Sem Plönes
Derde prijs
De leukste thuis
Vierde prijs
Matroosje
Vijfde prijs
Jedi Knight

Jeugd
enkelingen

Prijzenoverzicht optocht 2014
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Eerste prijs
Zottendaal / Grote Geer

Eerste prijs
Sunweb

Eerste prijs
Pastoor van de Weijstraat 7

Mooiste
straat

Jeugdgroep Mooiste
huis

Prijzenoverzicht optocht 2014



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

Sallandstraat 9
6685 BA Haalderen

nathalievbaal@kpnplanet.nl
0481 46 60 17
06 465 845 45

SHIATSU PRAKTIJK
Nathalie van Baal

Gecertificeerd trainster
Vitaal & Gezond Leven,

Rots & Water,
Anti-pest/

weerbaarheidstraining

www.vitaalengezondleven.nl
www.rotsenwater.nl

Bewuster worden van je lichaam, je leren ontspannen, meer 
zelfvertrouwen krijgen, lekker in je vel zitten?
Kom dan naar één van de trainingen!
Eind februari 2015 starten er weer nieuwe trainingen voor jong 
en oud! Voor meer info bel of mail me.

Aangesloten bij NVST Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten
reg.nr. L1691 - kvk Centraal Gld 09147550



Lifestyle en Wol, sinds enkele maanden gevestigd aan De Biezenkamp 27A1 te 
Gendt, biedt u alles op het gebied van schapenwol. 

•	 Wollen vesten met fleece gevoerd waar u het gehele jaar plezier van zult hebben (in de zomer ‘s avonds als het koeler wordt 
tot winters binnen en buiten)

•	 Merinowollen sokken in enkel en kniehoogte (geen koude voeten/benen meer, ook ideaal voor wintersport)
•	 Pantoffels, sloffen
•	 Accessoires van wol of leer, onder andere handschoenen (lamsvacht)
•	 Schapenvachten
•	 Dekbedden/hoofdkussens/onderdekens
•	 Alles voor mindervaliden: rolstoel-/ zitkussens, rolstoeler buitensloffen, medicinale vachten, rugwarmers
•	 Complete verzorgingslijn met producten voor de huid, zoals diverse crèmes, balsem, bodymilk en meer. In deze verzorgings-

producten zit lanoline dat een aantal bijzondere eigenschappen bezit (heeft een helende werking en houdt de huid soepel)

Onze producten staan voor duurzaamheid en kwaliteit. Al meer dan twintig jaar worden de 
dekbedden, wolproducten en nog veel meer met de grootst mogelijk zorg geproduceerd. 

0620238965

U bent van harte welkom om bij ons
een kijkje te komen nemen.
Dit wel graag op afspraak.





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

Aanbouw, verbouw, kozijnen, glas zetten 
en onderhoudswerkzaamheden.

Grote Geer 7, Haalderen

WWW.BOUWBEDRIJFCOENDERS.NL |  0481-465895 / 06-53533556



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
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PRINSES STERRE

In de zomer heeft de jeugdcommissie gevraagd of 
ik samen met Bryan het nieuwe prinsenpaar wilde 
worden. Ik vond dat heel erg leuk, maar ook wel heel 
spannend. We moesten het heel lang geheimhouden, 
dat was soms wel erg moeilijk.

De jeugdcommissie heeft ons goed geholpen en tante Renate en 
Marloes zijn heel erg druk geweest om het mooie prinsenpak voor 
Bryan te maken en voor mij de mooie prinsessenjurk, waar we dan 
ook superblij mee zijn.
We gaan er nu twee leuke jaren van maken en zoals jullie misschien 
al wel hebben gezien in de zaal: 

Wij feesten hier met veel plezier!

tekst Sterre Laracker

‘Druk, maar superblij’
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‘Ik zei meteen ja!’

Zondag 23 november was de jeugdpronkzitting en daar werd ik 
samen met Sterre onthuld als prins Bryan de Plezierige en prinses 
Sterre.

Wij gaan er mooie carnavalsdagen van maken en hopen jullie 
allemaal te gaan zien tijdens jeugddisco op maandagavond en 
dinsdagmiddag op de jeugdmiddag in de Kolk. Met ons motto: Wij 
feesten hier met veel plezier!

tekst Bryan Brugman

Op 11 september werd ik gevraagd door de 
jeugdcommissie of ik de jeugdprins zou willen 
worden voor de aankomende twee jaar in het 
Baggergat. Ik vond het leuk dat ze me dat vroegen en 
zei meteen ja. Wij vonden de voorbereidingen heel 
spannend, maar superleuk!

PRINS BRYAN DE PLEZIERIGE

552015 // HET POTTEKIEKERTJE



56 HET POTTEKIEKERTJE // 2015

Aftredend jeugdprins
Mijn tweede jaar als prins begon op vrijdag op school. Daar moest ik 
de proclamatie voorlezen en waren er optredens.

Vrijdagmiddag was de sleuteloverdracht in Bemmel, daar kwamen alle jeugdprinsen 
en -prinsessen uit Lingewaard bij elkaar. De burgemeester was ook aanwezig en 
zij gaf de sleutel van het dorp aan de prinsen en toen was het carnavalsseizoen 
helemaal geopend. Op zondag mochten we met de optocht op de jeugdwagen, 
we maakten een rondje door Haalderen en daarna was de prijsuitreiking in De Kolk. 
Dinsdag was de kindermiddag en alle kinderen waren heel mooi verkleed. Dat was 
een erg  gezellige middag.

In november was de jeugdprinsenwissel en moest ik als prins Bas uit ‘t Leeuwennest aftreden, wat ik 
heel jammer vond. Maar er kwam weer een nieuw prinsenpaar voor in de plaats. Dat waren prins Bryan 
de Plezierige en prinses Sterre. Ik wens hen heel veel plezier de komende twee jaar.

Aftredend jeugdprinses
Het is al bijna weer carnaval en dat wordt weer leuk. Het was de 
afgelopen twee jaar erg leuk en gezellig samen met prins Bas. We 
hebben veel plezier gehad.

Ik wil Bas ook bedanken voor de twee gezellige jaren. Er waren veel leuke dingen 
zoals het prinsentreffen, de sleuteloverdracht in Bemmel, de optocht, de disco en 
de kindermiddag. Er zijn alweer een nieuwe prins en prinses, gefeliciteerd Bryan en 
Sterre, ik wens jullie heel veel plezier en geniet ervan. Ik wens iedereen een fijne 
carnaval.

Jeugdpresident
De carnaval staat alweer voor de deur. Mijn laatste jaar als jeugdpresident is al 
ingegaan. Vorig jaar was superleuk en een hele ervaring.

De foto maken bij de Gelderlander, de sleuteloverdracht samen met prins Bas en prinses Iris, de 
optocht en natuurlijk de dollen dagen. Nu wil ik prins Bas en prinses Iris ook hartelijk danken voor deze 
geweldig tijd samen. In november hebben we natuurlijk de prinsenwissel meegemaakt. Ik wil dan ook 
prins Bryan de plezierige en prinses Sterre een leuke tijd wensen bij ons en ik weet zeker dat we een 
geweldige carnaval gaan beleven met z’n allen. Verder wil ik de jeugdcommissie bedanken voor het 
leuke jaarlijkse uitje, dat was weer erg gezellig. Ik wil iedereen een keileuke carnaval wensen en hoop 
jullie dan ook een dezer dagen bij De Kolk te zien.

Bas van Leeuwen

Iris van Heumen

Patrick Kaandorp
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Alustaal BV Huissen
Hortensialaan 6
6851 TB Huissen

Telefoon: (026) - 326 30 00 
Fax:  (026) - 326 30 09 www.alustaal.nl / info@alustaal.nl

Jeugdcommissie
Carnaval 2014 startte voor de jeugd op school 
op vrijdag 28 februari 2014. Later op de 
middag was in Bemmel de officiële start voor 
alle jeugdverenigingen in onze gemeente 
met het uitreiken van de sleutels aan de 
jeugdprinsen. Prins Bas en prinses Iris kregen 
de sleutel voor Haalderen.

Zondag begon om 13.00 uur de optocht. Een mooie optocht, het weer werkte mee en we mogen niet 
ontevreden zijn over de deelname. Maandagavond was de rookvrije en alcoholvrije avond voor de 
jeugd van 6 t/m 15 jaar. Een gezellige avond waarop de jeugd zich prima vermaakte met onder andere 
een karaokewedstrijd en met veel enthousiasme dansten de kinderen mee met de muziek van de Wii.
De jeugdmiddag op dinsdag: als vanouds een reuzegezellige middag. Een volle zaal, verklede 
kinderen… echt carnaval. In september hielden we het jaarlijkse uitstapje met de jeugdleden. We zijn 
naar Tivoli in Berg en Dal geweest en hebben daar lekker gespeeld en gegeten. Voor het seizoen 2014-
2015 moest de jeugdcommissie op tijd aan de slag. In november nam Gijs als jeugdraadslid afscheid 
en kwamen er een nieuwe jeugdprins en -prinses. Spannend weer! Op zondag 23 november 2014 was 
het eindelijk zover… Tevoorschijn kwamen prins Bryan de Plezierige en prinses Sterre. Ze zagen er 
werkelijk prachtig uit! Helaas hebben we momenteel een Raad van Tien, maar wellicht biedt de elfde 
zich snel bij ons aan…

Kirsten Nieuwenhuis, Anita Reijmers, Sylvia van Loon, Marloes Rikken, 
Hans Demon, Anja Verhoeven
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Kleurplaat Lever de kleurplaat voorzien van je naam, adres, 
telefoonnummer en leeftijd vóór 10 februari in bij Kirsten 
(Kleine Geer 34, Haalderen) of bij basisschool De Wieling. 
Prijsuitreiking dinsdag 1 februari tijdens de jeugdmiddag.

NAAM, ADRES, TELEFOONNUMMER EN LEEFTIJD



592015 // HET POTTEKIEKERTJE

Dansgarde
Wij zijn Britta, Mirna en Lesley en 
zijn de trainsters van dansgarde 
De Kluutjes. Dit doen wij al een 
aantal jaren met veel plezier! 
Dit jaar zijn er weer een paar 
nieuwe meisjes bij de dansgarde 
gekomen en het is mooi om 
te zien hoeveel zij al geleerd 
hebben in zo’n korte tijd.

Met dank aan onze sponsoren hebben we dit jaar nieuwe pakjes voor de meisjes kunnen maken. Wij 
zijn enorm blij met de nieuwe pakjes en laarsjes! De meisjes hebben deze nieuwe pakjes en laarsjes 
tijdens de pronkzitting laten zien. Tijdens de pronkzitting hebben de meiden ook laten zien wat ze 
allemaal kunnen en dat zij ieder jaar groeien. Een kijkje nemen bij de carnaval of bij het dansgala 
zouden zij dan ook heel erg leuk vinden!

Wist je dat... Veel sponsoren het mogelijk hebben gemaakt om nieuwe pakjes te laten maken voor 
de meiden,  Renate Laracker (voorzitter van onze commissie) alle pakjes eigenhandig heeft gemaakt, 
Helma Leijser en Miranda Brugman de haarbandjes en de handschoenen gemaakt hebben, alle meisjes 
naast de nieuw gemaakte pakjes ook nieuwe laarsjes hebben, er vier nieuwe meisjes bij de dansgarde 
zijn gekomen, Inge Maassen van de garde naar de prinsengarde is gegaan en de Kluutjes dit jaar weer 
meedoen met het Dansgala Lingewaard in Bemmel?

Voor Sterre Laracker, Filou Abbink Midden Annalaura Uiterwaal, Isa Bouwman, Ruth 
Kroezen, Jente Coesmans, Ilse Vernooij Rij daarachter Maaike Cools, Inge Maassen, 
Quincy Alofs, Imke van Leeuwen, Kim Vernooij, Laura Wismans Achter Romy Sweers, 
Anne Artz, Sylvana Hoogmoed, Jacky Jansen, Lissa Reijmers, Vera Laracker

Ambachtelijke meubelstoffeerderij

(voorheen Jerry van Olderen)

Voor al het herstoffeerwerk van alle zitmeubelen, caravans en bootkussens. 
Zowel antiek als modern. Meer dan 300 stalenboeken om uw keuze te maken. 

Zowel leer als stof. Wij komen graag bij U langs voor een vrijblijvend 
advies en offerte!

Van der Mondeweg 7, 6685 BK Haalderen, T.: 0481-450671 / 06-53810537

   AL 
45 JAAR

Jeugdraad
Voor Nik Coenders, Tom Artz, Cas van 
den Berg, Dion van Swaaij, Luc Vonk 
Achter Patrick Kaandorp, Rick Weijers, 
Jens van Sommeren, Ryan Verwaaijen, 
Lars Gertsen

NAAM, ADRES, TELEFOONNUMMER EN LEEFTIJD
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Programma 2015

Sleuteloverdracht door de burgermeester. Alle carnavalsverenigingen van Lingewaard 
verzamelen zich bij het oude gemeentehuis.

In optocht vertrekken we met z’n allen naar zaal De Gouden Engel aan de Helmichstraat 
met een kort oponthoud op de Markt, waarna om 11.11 uur de sleuteloverdracht 
plaatsvindt door de burgermeester aan alle prinsen van de gemeente. Er zijn tevens 
diverse optredens van verschillende carnavalsverenigingen. Natuurlijk bent u van harte 
welkom om deze unieke gebeurtenis mee te maken.

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 14 februari

Vrijdag 13 februari

Volgens traditie worden de dolle dagen gestart met de sleuteloverdracht. Dit is op 
zaterdagmorgen in Huissen.

10.00 uur

10.30 uur

20.11 uur

Zondag 15 februari

Optocht

Aanmelden en nummers afhalen bij de Kolk. Het inschrijfformulier staat ook in dit boekje 
(bladzijde 67). Inschrijven kan tot uiterlijk 12.45 uur.

Start optocht. Zie de route elders in dit boekje (bladzijde 66). 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 is bij De Kolk. Daarna 
prijsuitreiking en een gezellige middag om nog wat te drinken en te dansen. Nummers 
moeten ingeleverd worden. 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 gaan prins Erwin, prinses Eleny, president Roy en een delegatie van het 
bestuur op pad. Wie is de jongste en oudste inwoner? Zij kunnen een bezoekje van 
hen verwachten. s ’Avonds om 22:00 uur starten het prinsenpaar met leden van de 
raad en het bestuur met een gezellig samenzijn in Café Haalderen om daar alvast het 
carnavalsfeest in te luiden.



Maandag 16 februari

Vandaag staat het frühshoppen op het programma. Het prinsenpaar en de gehele 
hofhouding gaan op pad. Een keer de Haalderse gezelligheid tijdens de carnaval 
ervaren? Doe gezellig mee!

12.30 uur
14.00 uur
16.00 uur

Dinsdag 17 februari

Laatste avond in De Kolk

De allerlaatste avond alweer...  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 2015. Deze avond is vrij toegankelijk. De avond 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
Allemaal naar De Kolk en de jeugddiscotheek (grote feestzaal, vanaf 17.30 uur)

   I PURE  Huidverzorgingssalon

Ingrid Laracker           
De Halden 16  
Haalderen  
06 - 83247922    www.I-Pure.nl   i-pure2011@hotmail.com

Programma 2015
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Programma 2015   Jeugd

Vrijdag 13 februari

Zondag 15 februari

12.00 uur

Maandag 16 februari

17.30 uur

Dinsdag 17 februari

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 Huissen. Alle 
jeugdprinsen en hun gevolgen van 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 67). 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 is er de 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 66.

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 (22), WEIJERS BARBECUE (17), EGA AFSLANKCLUB 
DORIEN VERNOOIJ (12), HENDRIKSEN KLOMP AUTORIJSCHOOL (12), ZALENCENTRUM DE KOLK (14), 
FIETSREPARATIES HAALDEREN (17), WONINGINRICHTING BAKKER & ZONEN (20), MHS-MUZIEK (26), 
HAARMONY (26), P&P MONTAGE (28), DERO (29), HET AMBACHT (30), DORPSHUIS DE TICHEL (40), BAKKER 
MONTAGE (44), SCHOUTEN TUINMACHINES (46), PIZZERIA - GRILLROOM - CAFETARIA HAALDEREN (72), 
WHEELS2DRIVE (65), CAFé  HAALDEREN (72), BOUWBEDRIJF THEO COENDERS (51), BRAAM (SPORT)
MASSAGE (16),  YOGA LINGEWAARD (25), KAANDORP INTERIEURBOUW (48), JAFRA (69), SHIATSU 
PRAKTIJK NATHALIE VAN BAAL (48), BEAUTYSALON NICKY (50), A.J.J. VAN OLDEREN (59), NAIL & CARE - 
INGRID TUINSTRA (50) EN I-PURE (63).

GENDT WINKELCENTRUM JULIANAHOF (10), RM DEUREN (21), BLOEMSIERKUNST DE GENT (68), LEENDERS 
BIKE TOTAAL (25), WIECHERINK (28), HOME GARDEN SHOP (31), HOVENIERSBEDRIJF HAN JANSSEN (40), 
LINTSEN VERHUUR (44), ’T STOFFENRIJK (22), DE KROON TIMMERFABRIEK (47), AUTOBEDRIJF PEELEN 
-VAN AS (52), MANUELA’S BLOEMENSHOP (69) EN LIFESTYLE & WOL (49)

BEMMEL HUTING SCHOEN- EN SLEUTELSERVICE (20), HELMA HAIRSTYLING (39), DERKS 
TRANSPORTBEDRIJF (29), INSTALLATIEBEDRIJF BART EVERS & ZOON (45) EN SLAGERIJ HUISMAN (46). 
 
HUISSEN LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF ALUSTAAL (57), PROFILE OUWERLING (24), KAPSALON 
HENDRIKSEN (45). 

ANGEREN AGROTECHNIEK OOSTERINK B.V. (18), BOUWMAN SCHOENEN-SPORT (51) RESSEN LANDWINKEL 
DE WOERDT (24), WIDO (60). DOORNENBURG AUTO RIJNHOEVE (31), VOS (47), CAMBRIDGE DIANA NIELS 
(18)  ELST CARWASH CENTER (32), IMPACT PERSONEEL (34) EN WIJNHANDEL HALVE MORGEN (34)  ARNHEM 
DE COMMANDERIE (43).

Adverteerders
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Beschrijving

Start bij De Kolk aan de Van der Mondeweg. 
Vervolg route: De Geerstraat, Grote Geer, De 
Halden, Huchtstraat, Notenboomstraat, Lange 
Morgenstraat, Pastoor vd Weijstraat, Huchtstraat, 
Biezenkampstraat,  Hofsteestraat, Kolkweg (einde).

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.

Inschrijfformulier
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Reglement optocht

Eisen carnavalswagen
01. De carnavalswagen die aan de Haalderse carnavalsoptocht deelneemt, moet aan de volgende eisen voldoen:
a) Een voertuig moet op eigen kracht maximaal twee aanhangers kunnen en wettelijk mogen trekken.
b) De breedte van de carnavalswagen is in zoverre beperkt dat de wagen de gehele route, zonder gevaar moet kunnen afleggen, dit betekent 
een maximale breedte van 3,30 meter. De bodemvrijheid moet minimaal 25 centimeter bedragen.
c) Het hoogste punt van de carnavalswagen mag voor de optocht de 4 meter overschrijden, mits dit uiterlijk twee weken voor de optocht wordt 
gemeld bij de optocht commissie.
d) De carnavalswagen moet een hoofdfunctie hebben en dus centraal staan, los van het aantal meelopende personen met de carnavalswagen. 
De carnavalswagen moet als het ware een blikvanger zijn.
e) De deelnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat de carnavalswagen aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet, mede ter voorkoming 
van enig letsel aan zichzelf of anderen. Deze wettelijke veiligheidseisen veiligheid tijdens de reis over de openbare weg naar Haalderen, het 
afschermen van de wielen en het verbod van open vuur, etc.
f ) Voertuigen die niet aan het reglement voldoen kunnen in overleg met de politie worden geweigerd of uit de optocht worden gehaald. 
Optochtcommissieleden treden daarvoor in overleg met de politie.

Regels voor de deelnemers
02. De Haalderse carnavalsoptocht is bedoeld om het carnaval op een gezellige manier in te luiden, daarvoor gelden de onderstaande regels:
a) Het is deelnemers aan de Haalderse carnavalsoptocht verboden beledigende taal te gebruiken richting mensen of instanties. Ook het gebruik 
van schuttingtaal is verboden.
b) Het gebruik van alcoholische dranken wordt op beperkte schaal getolereerd. Het gebruik van glaswerk –flessen, glazen etc.- is in verband met 
de veiligheid verboden. Voor de toeschouwer is een drinkend gezelschap geen representatief gezicht.
c) Openbare dronkenschap en de verstoring van de openbare orde in staat van dronkenschap is strafbaar. Dit is geregeld in het Wetboek van 
Strafrecht.
d) Jongeren onder de 18 jaar zijn sinds 1 januari 2014 strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk 
voor het publiek. Daarom is het voor deelnemende jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol bij zich te hebben of dit te nuttigen voor, tijdens 
en na de optocht op straat, de carnavalswagen en/of in zaal de Kolk. De wet maakt geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische drank 
en sterke drank. Het maakt dus niet uit of wat voor soort alcohol jongeren beneden de 18 bij zich hebben. Ze zijn in beide gevallen strafbaar.
e) De Wegenverkeerswet bepaalt dat bestuurders niet meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed mogen hebben. Voor beginnende bestuurders 
ligt deze grens lager, op 0,2 promille. Gezien de toeschouwers langs de weg dient nog voorzichtiger te worden omgegaan met de veiligheid. 
Daarom adviseren wij deelnemende chauffeurs geen alcoholische drank te nuttigen.
f ) Het is voor deelnemers aan de Haalderse carnavalsoptocht verboden om zich op de praalwagens te bevinden tijdens de verplaatsing van 
de bouw- of stallinglocatie tot aan het startpunt van de route van de verlichte optocht. De CV de Kleibakkers is niet aansprakelijk voor letsel of 
schade aan deelnemers of derden als aan bovengenoemde regel niet is voldaan.
g) Bij overtreding van een van bovenstaande regels wordt, indien gewenst door de optochtcommissieleden, de politie gewaarschuwd en is 
de optochtcommissie gerechtigd de betreffende deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan de optocht. Ook kan toegang tot de Kolk, waar 
onder andere de prijsuitreiking zal plaatsvinden, worden geweigerd.

Route
03. Beschrijving van start, route en eindplaats wordt voor aanvang optocht uitgereikt en jaarlijks voor de optocht vermeld op de website www.
cv-de-kleibakkers.nl.

Jurering
04. De jury zal zowel de wagens (volwassenen/jeugd) als loopgroepen jureren; de criteria voor jurering zijn: creatie, actualiteit, beleving en 
besteding.

Aansprakelijkheid en verzekering
05. CV de Kleibakkers, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de deelnemers geleden directe of indirecte schade en/of voor de 
deelnemers aan derde toegebracht schade/letsel.
a) Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.
b) Indien CV de Kleibakkers toch wettelijk aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van 
de door de assuradeur te verstrekken uitkering. CV de Kleibakkers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, dit geldt niet indien de schade 
te wijten is aan opzet of grove schuld van CV de Kleibakkers.
c) Alle motorvoertuigen, zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), waaronder: auto’s, motoren, vrachtauto’s 
bussen, tractoren, bromfietsers etc. dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
d) CV de Kleibakkers zullen nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de 
naleving van dit reglement. De verantwoording voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.
e) Deelname aan de carnavalsoptocht geschiedt geheel op eigen risico.

Overig
06. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Optochtcommissie.



Openingstijden
ma
di
wo
do
vr
za
zo

09:00-18:00
09:00-18:00
09:00-18:00
09:00-18:00
09:00-20:00
09:00-17:00
Gesloten

U kunt bij Manuela`s bloemenshop terecht voor 
bloemen, planten, bruidsboeketten en grafwerken.

Julianastraat 31 6691 AX Gendt (gld) tel. (0481)-355427- -

Bloemenshop

Jezelf met Jafra-producten laten 
verwennen en ze cadeau krijgen, dat kan 
als je Jafra-gastvrouw wordt.  
Nodig vrienden en bekenden uit voor 
een gezellige Jafra-presentatie. 
Ik presenteer het verzorgings- en 
verwenprogramma en jij als gastvrouw 
geniet van heel bijzondere voordeeltjes. 
Je wordt bovendien voor je presentatie-
omzet beloond met bijzondere 
producten naar keuze.

Bel me voor een afspraak.   
                                                                    

Nail & Care                                                                                                                   
Ingrid Tuinstra   
                                                 
Tel:  (06) 284 100 07  of  e-mail naar:  nailencare@hotmail.com
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Commissies
DAGELIJKS BESTUUR ANJA VERHOEVEN, RENATE LARACKER, TWAN FÖLKER BESTUURSLEDEN ROGER 
VONK, WILLIE LEIJSER, HANS DEMON, VINCENT VAN LEEUWEN JEUGDCOMMISSIE ANITA REIJMERS, SYLVIA 
VAN LOON, MARLOES RIKKEN, HANS DEMON, KIRSTEN NIEUWENHUIS PROGRAMMACOMMISIE JOSEPHIEN 
VEENS, COBY MAASSEN, BRITTA REIJMERS, ANJA VERHOEVEN, GERIE VERHOEVEN, ANITA REIJMERS, RENATE 
LARACKER PUBLICITEIT/WEBSITE WILLIE LEIJSER, BEN WEIDEVELD, 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, WILLIE LEIJSER, WILLEM BOSMA, RENATE LARACKER MUZIEKCOMMISSIE 
HANS DEMON, VINCENT VAN LEEUWEN DANSGARDE HELMA LEIJSER, MIRANDA BRUGMAN, RENATE 
LARACKER TRAINSTERS DANSGARDE MIRNA REIJMERS, BRITTA REIJMERS, LESLEY PAUL PRINSENKEUZE 
ANJA VERHOEVEN, GERIE VERHOEVEN, STIWAN KAANDORP, EVELIEN KAANDORP SENAAT PERRY VEENS, 
HENRI REIJMERS, GEERT MAASSEN VERVOER PRINSENPAAR VINCENT VAN LEEUWEN, ANJA VERHOEVEN 
FOTO’S EVELIEN KAANDORP RAAD VAN ELF ROGER VONK. CHAPERONNE EVELIEN KAANDORP.

Colofon

Bestuur

HET POTTEKIEKERTJE IS EEN UITGAVE VAN CARNAVALSVERENIGING DE KLEIBAKKERS UIT HAALDEREN EN 
VERSCHIJNT JAARLIJKS. HEEFT U IDEEËN VOOR HET BOEKJE? LAAT HET ONS WETEN!

Anja Verhoeven, Willie Leijser, Renate Laracker, Roger Vonk, Hans Demon, Twan Fölker en Ben Weideveld.

REDACTIE WILLEM BOSMA, HANS DEMON, RENATE LARACKER, WILLIE LEIJSER, SYLVIA VAN LOON 
ADVERTENTIES HANS DEMON, EVELIEN KAANDROP, WILLIE LEIJSER,  SYLVIA VAN LOON, HENRI REIJMERS, 
ANJA VERHOEVEN VORMGEVING WILLEM BOSMA, SYLVIA VAN LOON FOTOGRAFIE EVELIEN KAANDORP 
OPLAGE 850 EXEMPLAREN SECRETARIAAT RENATE LARACKER (0481-465505) WEBSITE/E-MAIL WWW.
KLEIBAKKERS.NL/INFO@CV-DE-KLEIBAKKERS.NL.

Overige informatie

DE DOOR ADVERTEERDERS WEERGEGEVEN BOODSCHAP VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE. CARNAVALSVERENIGING DE 
KLEIBAKKERS KAN OOK NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE TAAL- EN/OF DRUKFOUTEN.
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