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www.kleibakkers.nl
Portaal met alles over de Kleibakkers. Het laatste
nieuws, foto’s, een actuele agenda. Maar ook de
jeugd, de dansgarde en onze prinsenparen komen
aan bod.

De voorzitter
Waar ik als voorzitter zeer trots op ben is dat we als vereniging een feest vieren voor alle leeftijden. En dat
er genoeg belangstelling is, merken we tijdens carnaval, pronkzittingen en jeugdactiviteiten. Prins Erwin
en prinses Eleny beleefden hun laatste momenten als prinsenpaar. Ze hebben een ontzettend leuke tijd
gehad bij onze vereniging. Hun motto is helemaal waargemaakt: niet lallen maar carnavallen. Tijdens het
prinsenbal namen we afscheid. Zowel Erwin als Eleny blijven actief bij de Kleibakkers.
Ook Coby Maassen en Josephien Veens werden bedankt voor hun inzet binnen de vereniging. Deze dames
namen na samen 65 jaar actief zijn in diverse commissies afscheid. Hans Demon, die vijftien jaar voorman
van de jeugdcommissie was, deed hetzelfde. Maar hij houdt er niet helemaal mee op. Hij blijft commissielid
en treedt toe tot de Senaat. Daar zijn we zeer blij mee. Eric Jan Cools is zijn opvolger. Wij wensen hem veel
succes.
Tijdens het prinsenbal werd een nieuw prinsenpaar geïnstalleerd. Een jubileumprinsenpaar, want wij bestaan
33 jaar. Het is het jongste prinsenpaar uit de geschiedenis van de Kleibakkers. Na een bijzondere onthulling
voegde prins Edwin de Bedrievige zich snel bij zijn prinses Esther, nadat zij alleen uit de onthullingsbox
kwam. Bijzonder trots zijn wij als leden van de vereniging altijd op onze steek. Voor de mensen onder ons
die niet weten wat een steek is: dat is het hoofddeksel dat wij dragen tijdens carnavalsactiviteiten. Een steek
verdien je, die krijg je niet zomaar. Maar voor prins Edwin was het wel heel bijzonder. Zijn wens was om de
steek van zijn vorig jaar overleden vader Geert te dragen. Deze steek is dus een prinsensteek geworden, heel
bijzonder. De Bedrievige slaat erop dat het prinsenpaar zeer ‘bedrievig’ is met activiteiten in het Baggergat.
Hij is ook lid geweest van de jeugdraad en komt uit een gezin die weet wat carnaval vieren is. Daardoor
raakte prinses Esther besmet met het carnavalsvirus. ‘As ’t mar gezellig is’, dat is hun motto.
De volgende dag namen prins Bryan en prinses Sterre naadloos het stokje over van ons nieuwe prinsenpaar.
De jeugdmiddag was de start van ons jubileumjaar. Na een korte receptie kon de middag beginnen. Het
motto van Bryan en Sterre: ‘Wij feesten hier met veel plezier’. Beide prinsenparen waren regelmatig samen
op de dansvloer te vinden. En dan kun je zien dat carnaval voor alle leeftijden is. Mede door sponsors en
vrijwilligers, die ik bij deze wil bedanken, kunnen we dit feest u aan blijven bieden. We mogen er als dorp
trots op zijn. Beleeft u het mee? Tot ziens in De Kolk!
Het feest ter gelegenheid van ons 33-jarig bestaan begon met de jeugd in november, wij ‘groten’
startten op 9 januari aan het jubileumjaar van de Kleibakkers. Mede door u was het een groot
succes. Dat u ons weet te vinden, merken we tijdens de carnavalsactiviteiten, maar ook tijdens ons
jubileumfeest. Diverse carnavalsverenigingen, verenigingen uit ons dorp, (oud)leden, sponsoren,
adverteerders en vrijwilligers… Iedereen die ons een warm hart toedraagt was er. We zijn een gezonde
en een van de grootste verenigingen binnen ons dorp. Daar gaat een heleboel (plezierig) werk aan
vooraf. De jeugd weet ons te vinden, zij hebben de toekomst. En de toekomst voor de Kleibakkers ziet
er mede door u goed uit. Bij dezen wil ik iedereen bedanken voor wat jullie doen en gedaan hebben
voor onze vereniging. Door jullie allen is het mogelijk gemaakt dat we ons jubileum hebben kunnen
vieren. Daar kunnen we met z’n allen trots op zijn. Bedankt en op naar de 44 jaar!

Anja Verhoeven
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PRINSENPAAR

‘We hebben meteen
al ontzettend
genoten’

In december 2014 werden Esther en ik gevraagd
om het nieuwe prinsenpaar te worden van het
Baggergat. Deze eer konden wij natuurlijk niet
afslaan en wij zijn er dan ook volop voor gegaan. Een
heel jaar lang de mond dichthouden, in het geheim
overleggen met de prinsenkeuzecommissie, jurken
en een prinsenpak uitzoeken, onderscheidingen
kiezen, de prinsennaam bedenken en natuurlijk ons
motto: As ’t mar gezellig is. En dat motto geeft al aan
wat wij belangrijk vinden tijdens de carnavalsdagen:
gezelligheid! Met de Kleibakkers en alle carnavalisten
gaat dat vast goedkomen.
tekst EDWIN & ESTHER

foto EVELIEN KAANDORP

»
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Edwin en Esther enkele momenten na hun onthulling
als nieuwe prinsenpaar

Op 21 november 2015 was het moment dan
eindelijk daar, onze onthulling voor het grote
publiek. Na allereerst als raadslid geïnstalleerd te
zijn en de steek van mijn vader over genomen te
hebben, werd de spanning steeds beter merkbaar
onder het publiek. Wie wordt het nieuwe
prinsenpaar? En, na wat later is gebleken, hadden
maar weinigen verwacht dat wij, als prins Edwin
de Bedrievige en prinses Esther, het stokje van
Erwin en Eleny over zouden nemen. Erg leuk dat
het zo goed geheim is gebleven en dat we velen
voor de gek hebben kunnen houden.
Na alle felicitaties, de uitreiking van de
boodschappenmand, de uitreiking van de loterij
en het toostmoment met alle aanwezigen als
vervanging van de openingsdans omdat Esther
en ik (nog niet) kunnen stijldansen, kon de muziek
zijn werk gaan doen. Iedereen met de voetjes
van de vloer, polonaise, een praatje hier en daar,
fotomomentjes, de avond vloog voorbij en voor
we het wisten werd het laatste nummer gespeeld.
Wat hebben wij genoten.
Op zondag stond het jubileum van de jeugd op het
programma, gevolgd door de jeugdpronkzitting.
Na allereerst de felicitaties aan de jeugdcommissie
te hebben overgebracht en geproost te hebben
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op het 33-jarig bestaan van de jeugd, volgden er
mooie optredens van de dansgarde, de Jeugdraad
van Elf, meidenclub St. Dymphna en de Raad van
Elf die ik als prins niet in de steek kon laten. Later
volgde er een heuse ballontrapwedstrijd waarin
Esther en ik onze jeugdigheid konden tonen. Al
met al een supermiddag voor jong en oud!
Nu staan er twee mooie jaren voor de deur met
het 33-jarig jubileum van de vereniging, de
sleuteloverdracht en tal van andere activiteiten die
ons pad zullen kruisen. Wij kijken er enorm naar uit
en hopen met velen gezellige carnavalsdagen te
gaan beleven.

Prinsenpaar in het kort
Edwin Roelofs (25) en Esther van der Vlies (23) wonen in Nijmegen,
maar zijn respectievelijk opgegroeid in Haalderen en Alphen aan
den Rijn. Bij Edwin is carnaval er dankzij zijn ouders met de paplepel
ingegoten. Hij was enkele jaren actief bij de jeugdraad en deed diverse
keren mee met de optocht. Ook hielp hij DJ Mighty Mike, bracht
lidmaatschapskaarten rond en was betrokken bij de oliebollenactie.
Esther kende het feest niet in Alphen aan den Rijn, maar kreeg de
smaak te pakken toen ze met de openheid en gezelligheid van de
Kleibakkers in aanraking kwam. Sindsdien is ze er steeds meer bij
betrokken.
In het dagelijks leven doet Esther onder andere aan paardrijden.
Edwin klust graag en is regelmatig op pad met zijn drive-indiscotheek.

De president
Beste Kleibakkers,
Allereerst wil ik met jullie terugkijken op ons prinsenbal, dat op
21 november was. U was misschien wel net zo verrast als ik: prins
Edwin de bedrievige met zijn prinses Esther werden onthuld als
nieuwe prinsenpaar in ons Baggergat. Wat een mooi en jong
prinsenpaar! We kunnen de komende twee jaar ontzettend trots
zijn!
Elk nieuw prinsenpaar betekent ook een afscheid van het oude
prinsenpaar. Ik heb (mijn eerste seizoen) met prins Erwin van
Zottendaal en prinses Eleny onwijs veel mooie momenten gehad.
Mooie momenten moet je koesteren, zegt men altijd. Maar voor
mij als president is er ook altijd een moment weggelegd om

‘We zijn er klaar voor om weer
een jaar te shinen’
vooruit te kijken: We gaan een feestjaar tegemoet. De Kleibakkers
bestaan namelijk 33 jaar. Ook afgelopen november zijn we al
begonnen met het vieren daarvan bij het jeugdcarnaval. Onze
jeugd, die natuurlijk de toekomst heeft, liet zien hoe je een feestje
kunt vieren. Prins Bryan de Plezierige komt in zijn tweede jaar als
jeugdprins helemaal los! Hij straalt als geen ander samen met zijn
prinses Sterre. Je zou hem ook eens moeten vragen of hij nog een
goeie mop weet, want ik voorspel dat we net als onze vrienden in
Angeren, bij de Narrenpoel, in de toekomst weer een ‘tonproater’
hebben bij de Kleibakkers.
Nu we zo’n mooi vooruitzicht hebben als jarige vereniging, hoop
ik jullie allemaal terug te zien tijdens carnaval 2016. Onze prins
Edwin, zijn prinses Esther, prins Bryan en prinses Sterre, de mooie
meiden van de dansgarde, de heren van de Raad van 11 en ik als
president: allemaal zijn we klaar om weer een jaar te ‘shinen’ zoals
dat nu populair heet. Tot dan!

Roy Demon
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Prins Erwin van Zottendaal en
prinses Eleny tijdens hun afscheid

Afscheid prins Erwin van
Zottendaal en prinses Eleny
Na twee jaar als prins Erwin van Zottendaal en
prinses Eleny door het leven te zijn gegaan, wil ik
graag nog wat kwijt over deze bijzondere tijd. Ik
herinner het me als de dag van gisteren dat Vincent
van Leeuwen mij twee en een half jaar geleden
belde met de vraag of wij interesse hadden om
prins en prinses te worden. Ik vertelde hem dat
nog niet te weten en dat ik, aangezien Eleny niet
thuis was, dit eerst moest overleggen, maar er wel
voor openstond.
Er werd een avondje bij Gerie en Anja gepland en
toen werd ook Eleny over de streep getrokken.
Na vele stiekeme bezoekjes tot in de late
uurtjes, was het toch nog spannend. Een week
voor onze onthulling werd mijn vader aan een
achteraf gelukkig goedaardige hersentumor
geopereerd en sloeg bij ons de twijfel toe of wij
dit nu wel moesten willen. Na spoedoverleg met
de prinsenkeuzecommissie hebben wij besloten
de gok te wagen en door te zetten en daar zijn
wij jullie ontzettend dankbaar voor, want het is
allemaal goed afgelopen.
Even terugkijkend op de afgelopen twee jaar,
denk ik aan het taartenbakken voor Vincent van
Leeuwen en Mark Linsen, het prinsentreffen in
Nijmegen, de verlichte optocht in Gendt, een
bezoek brengen bij de oudste en jongste inwoner
van Haalderen, de sleuteloverdracht. Maar ook de
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gezellige uitjes naar zusterverenigingen waar we
altijd met velen naar toe zijn geweest. En natuurlijk
de vier dolle dagen in ons thuishonk De Kolk en
het frühshoppen bij de Tichel en café Haalderen.
Tegenslagen zijn er ook geweest. Dan denk ik
aan het overlijden van Geert Roelofs, een van de
raadsleden die er altijd bij was. Bijna tegelijkertijd
krijgt onze Geert van Aalten hartklachten. Maar
ik moet zeggen: de manier waarop de vereniging
met deze tegenslagen om is gegaan is gewoon
grandioos. Dit alles, de mooie en ook de minder
mooie momenten, heeft mij doen besluiten om
ook tot de raad toe te treden.
Graag willen wij alle mensen van de vereniging
en natuurlijk iedereen die carnaval een warm hart
toedraagt bedanken voor alles. In het bijzonder
Anja, Gerie, Vincent en Monique, want zij hebben
veel voor ons gedaan. En zeker niet te vergeten
Stiwan en onze chaperonne Evelien die ons toch
telkens weer overal naar toe vervoerden. Ook mijn
prinses Eleny die mij altijd heeft bijgestaan en er
telkens weer geweldig uitzag.
Wat hebben wij genoten als prinsenpaar van
de Kleibakkers. Ons afscheid op zaterdag 21
november was bijzonder. Wij zullen hier altijd met
veel plezier op terug kijken. Mensen, nog een keer
bedankt voor alles. Voor het nieuwe prinsenpaar:
veel succes en geniet ervan! Erwin Gertsen

Het secretariaat
Alstublieft! Met veel trots presenteren wij u ons verenigingsblad.
Het Pottekiekertje, editie 33, deze keer een jubileumeditie. De
Kleibakkers bestaan dit jaar 33 jaar!
Het afgelopen jaar hebben we wederom een goed jaar gehad.
Tijdens de optocht waren er veel mensen die met de optocht
meededen of kwamen kijken. Mooi vond ik het om te zien dat
het gevoel voor de loopgroepen en praalwagens weer leeft in
Haalderen. De verenigingen die elkaar ondersteunen in hun
activiteiten, maar ook ouders en kinderen die samen plezier
beleven in het voorbereiden van de carnavalsoptocht. Wij hopen
dat in onze jubileumoptocht dit gevoel blijft leven, dus doe allen
mee!
We hebben ook dit jaar weer een met onze vereniging een aantal
zusterverenigingen bezocht. Zo hebben we een bezoek gebracht
aan de Narrenpoel in Angeren en gingen we onlangs nog naar de
Meulenwiekers in Elden. Het was een fantastische avond!
De avond voor de opening van ons jubileumjaar is ons
jubileumprinsenpaar onthuld. Prins Edwin de Bedrievige en
prinses Esther, wat een prachtig paar! Edwin is bij de Kleibakkers
bekend als de zoon van Geert en Annelies en is vroeger ook lid
van de jeugdraad geweest. Edwin had de wens om de steek van
zijn vader over te nemen, maar wij hadden niet gedacht dat deze
dan als prinsensteek gedragen zou worden, wat een prachtig
eerbetoon aan zijn vader Geert!
Op zondag 22 november 2015 was het dan zover. De jeugd opent
met een jeugdjubileumreceptie officieel ons jubileumjaar. Alle
gasten werden verwelkomd met een lekker drankje en hebben
een fantastisch leuke middag gehad. We hebben bezoek gehad
van onze jeugdburgemeester Gijs Theunissen, verenigingen
uit Haalderen en van buiten Haalderen. Ook oud-jeugdleden,
-prinsen en -prinsessen en velen die onze vereniging een warm
hart toedragen, bezochten de jeugdreceptie. We hebben kunnen
genieten van diverse optredens en al gauw gingen vele beentjes
van de vloer.
Ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid en mooie woorden! Op
9 januari vierden de Kleibakkers hun algemene 33-jarig bestaan
met een jubileumreceptie in onze carnavalsburcht De Kolk. Wij
hopen u te mogen begroeten tijdens de dolle dagen op 6, 7, 8 of
9 februari. Veel leesplezier!

Renate Laracker
2016 // HET POTTEKIEKERTJE
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De Raad van 11
Wij als Raad van 11 hebben dit jaar weer een druk jaar gehad. Zo
hebben we tijdens de kerstvakantie de prinsenwagen voorzien
van een nieuw hek en de zijkanten van de trap zijn met nieuwe
platen dicht gemaakt. Onze dank gaat uit naar Stiwan Kaandorp,
want we kunnen altijd bij hem in de hal terecht.
We hebben dit jaar een aantal mutaties gehad binnen de raad.
Zo heeft Eric Jan Cools ons verlaten, maar hij gaat gelukkig
niet verloren bij het carnaval. Hij wordt voorzitter van de
jeugdcommissie en hij treedt toe tot het bestuur. Namens de raad,
veel succes in jouw nieuwe functie.
Voorts hebben we er een nieuw raadslid bij. Dit is onze oude prins
Erwin Gertsen. Welkom
bij de raad! Inmiddels
hebben wij de pronkzitting
gehad en we hebben een
nieuwe prins en prinses.
Het zijn Edwin Roelofs en
zijn vriendin Esther van
der Vlies. Wij wensen prins
Edwin de Bedrievige en
prinses Esther twee mooie
jaren toe!
Zoals ieder jaar hebben
we ook dit jaar weer een
optreden gedaan tijdens
de pronkzitting. Het is een
dans op de muziek van
Michael Jackson. Verder
willen we iedereen fijne
carnavalsdagen toewensen.

Roger Vonk
OP DE FOTO
Erwin Gertsen, Walter Folker, Pascal Nieuwenhuis, Jan Brugman, Roger Vonk, Geert
van Aalten, Freek Driessen, Marcus Laracker, Stiwan Kaandorp, Gerie Verhoeven,
Ronald de Vries

12

HET POTTEKIEKERTJE // 2016

De penningmeester
Op 29 september 1983 zijn enkele mensen bij elkaar gaan zitten,
omdat na een zeer geslaagde jeugdcarnavalsmiddag het nu toch
ook eens tijd werd om zoiets voor volwassenen te organiseren. De
oprichting van onze carnavalsvereniging De Kleibakkers was een
feit. Nu, 33 jaar later, mogen wij met u ons jubileumjaar ingaan en
vieren. Ik ben trots dat ik op dit moment de penningmeester mag
zijn van deze fantastische vereniging.
Het afgelopen jaar hebben we weer hard gewerkt om de
vereniging klaar te maken voor de toekomst. Er zijn verschillende
veranderingen doorgevoerd waardoor het nu voor alle afdelingen
makkelijker wordt om de financiele zaken uniform af te handelen.
Ook is er een sponsorcommissie opgericht die ervoor gaat zorgen
dat sponsorzaken beter gecoördineerd gaan worden. Hierdoor
wordt het voor sponsoren duidelijk wie hun aanspreekpunt is en
kan er vanuit de vereniging bij sponsorverzoeken gericht gezocht
worden voor een passende sponsor.
Financieel staan we er iets beter voor dan de laatste jaren, maar
het jubileumjaar zal zijn stempel drukken op de ‘staatspot’. Wij
hopen dan ook dat we weer een beroep mogen doen op onze
sponsoren, donateurs, adverteerders en de bevolking van
Haalderen, zodat wij het carnaval voor Haalderen kunnen blijven
organiseren. Ik hoor weleens in de wandelgangen dat het geld
wat opgehaald wordt via advertenties, lidmaatschapsgelden,
entree en dergelijke besteed wordt aan consumpties. Ik kan u als
penningmeester verzekeren dat dit absoluut niet het geval is. Ik
vind het jammer als ik zulke dingen hoor.
Elke consumptie die door onze actieve leden genuttigd wordt,
is door de mensen zelf betaald. Voor een begroting van onze
vereniging moet je jaarlijks toch denken aan bedragen tussen de
acht- en tienduizend euro. Hier moeten we allemaal hard voor
werken om dit ieder jaar weer op tafel te krijgen. Tijdens onze
jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt hier uitgebreid uitleg
en toelichting over gegeven.
Al met al, ons jubileumseizoen is 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. 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.

Twan Folker
2016 // HET POTTEKIEKERTJE
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ZALENCENTRUM

DE KOLK

GOEDE KEUKEN, PRETTIGE BEDIENING, BETAALBARE PRIJZEN

Zalen beschikbaar van 20 tot 300 personen
Het ideale adres voor
Bruiloften en partijen, diners, koude buffetten,
vergaderingen, koffietafels en meer

Familie Nijenhuis

Van der Mondeweg 9, 6685 BK Haalderen, 0481 - 46 13 97
www.zalencentrumdekolk.nl

Begin januari 2015 kwam
Anja Verhoeven, voorzitter
van
carnavalsvereniging
De Kleibakkers, even bij mij
koffie drinken. Ze wilde iets
met mij bespreken.

Orde van de Vlinder

Geert en ik waren voorgedragen voor de Orde van de Vlinder. Iets wat normaal niet van tevoren bekend
wordt gemaakt, maar omdat Geert kort daarvoor was overleden, vond ze dat dit even besproken moest
worden. Ik heb toegestemd, al was het emotioneel wel zeer zwaar beladen. Ik had het Geert zo gegund
hier in levenden lijve bij te zijn, daar hij altijd klaar stond voor de vereniging, niks was hem teveel. De Orde
van de Vlinder ligt nu dan ook bij zijn urn in ons gedenkhoekje samen met de ingelijste mooie woorden
van burgemeester Schuurmans. Op 14 februari, tijdens de sleuteloverdracht, kreeg ik in het bijzijn van mijn
kinderen de Vlinder omgehangen. Er is menig traantje gevloeid, ook door de Raad van 11. Onder luid applaus
gingen wij het podium weer af. Ik wil iedereen bedanken die ons heeft voorgedragen en ik hoop dat ik nog
vele jaren de vereniging met hand- en spandiensten kan ondersteunen (Raad van 11, de broodjes met worst
komen er weer aan tijdens de carnavalsoptocht!). Langs deze weg wil ik tevens iedereen bedanken voor de
steun en lieve woorden van het afgelopen jaar. Annelies Roelofs

Het carnavalsjaar is alweer in
volle gang. Voor ons is het dit jaar
geen zomerstop geweest. Want
na februari zijn wij begonnen
met het zoeken van de nieuwe
prins en prinses, dat al vrij snel
gelukt is.

Chaperonne
Erg spannend allemaal en vooral in het geheim de bezoekjes naar de prins en prinses, wat met drie pubers
in huis niet altijd makkelijk was. Pak passen, jurk kopen en dat alles in het geheim. We hebben al heel wat
gezellige momenten met het nieuwe prinsenpaar mee mogen maken. Jullie hebben al kennis met hem
gemaakt: prins Edwin de Bedrievige. Ik wens Edwin en zijn prinses Esther dan ook heel veel plezier bij onze
vereniging. We hebben ook afscheid moeten nemen van hun voorgangers. Met prins Erwin en prinses Eleny
zijn we nog naar Elden geweest, wat altijd erg gezellig is. En dan was er nog het afscheid. Ik wil hierbij het
voormalige prinsenpaar dan ook hartelijk bedanken voor de fijne tijd samen. En veel plezier in de raad en bij
de Kleikluten gewenst! De carnavalsdagen staan alweer voor de deur. Ik hoop u allen te zien in De Kolk om
samen met ons carnaval 2016 tot een superfeest te maken. Het belangrijkste is natuurlijk: ´As ´t maar gezellig
is´. Evelien Kaandorp
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Ambachtelijke meubelstoffeerderij

45

A
JA L
AR

(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

Mijn naam is Liz Rikken en ik ben
geboren op 6 februari 2015. Precies op
de dag dat ik één week oud was, kwam
er bezoek vanuit carnavalsvereniging
De Kleibakkers. Ik was op dat moment
de jongste inwoner (Kleibakker) van
Haalderen.

Jongste inwoner
Mijn grote broer Mats vond de visite ook erg interessant. Vooral die meneer met die grote hoge veer op zijn
hoofd. Mijn vader Gertie en Mats zorgden voor koffie en beschuit met muisjes. Ondertussen dronk ik bij mijn
moeder Lonn mijn flesje leeg en mocht ik knuffelen met prinses Eleny. Wat zag zij er prachtig uit! Ik weet nu
al wat ik later word met de carnaval, net zo’n mooie prinses al zij! Daar ging ik nog even over dromen. Na
alle felicitaties en cadeaus speelden de Kleibakkers nog even met Mats en zijn trein en vertrokken daarna
richting De Kolk, om zich voor te bereiden op een leuk feestweekend! Het was leuk dat jullie er waren,
bedankt voor alles! Liz Rikken

Alvorens we begonnen aan de dolle
dagen, zijn we tijdens de receptie
van de Gentenarren in januari
verblijd met nieuwe dames bij de
Kleikluten. Dames welkom bij deze
leuke groep!

Kleikluten
De dolle dagen begonnen we met de aftrap in Café Haalderen op vrijdagavond. Zaterdagmorgen moesten
we vroeg uit de veren om de sleutel te gaan halen met ons prinsenpaar in Huissen, dit was echt gezellig!
’s Avonds gingen we naar het prinsenbal in De Kolk, verkleed in zwempakken. Beetje in het thema waar
de prinses haar werk in deed. Zondags tijdens de optocht deden we mee met het thema Potten(kiekers).
Hiermee hebben we een leuke prijs in de wacht gesleept. Op zondagavond en maandag hadden we geen
verplichtingen, iedereen kon zijn eigen tijd invullen. Dinsdag tijdens de kindermiddag waren wij ook
aanwezig. Toen brak de laatste avond aan, nog één keertje verkleed als boeven. Zo eindigden we deze
dolle dagen. Bij Geert hebben we nog met z’n allen op woensdagavond een harinkje gehapt. Nog gezellig
nagekletst over de superfijne, leuke en dolle dagen.
Toen viel het stil… Tot 14 november. We gingen met z’n allen naar de Meulenwiekers in Elden. Wat was het
een feest, ons carnavlasseizoen is weer begonnen! Zaterdag 21 november, eerst afscheid genomen van twee
Kleikluten. Dames, bedankt voor de gezellige jaren. Ook hebben we afscheid genomen van prins Erwin en
prinses Eleny. Eleny is aangeschoven bij de Kleikluten en Erwin bij de Raad van 11. Wij wensen het nieuwe
prinsenpaar Edwin de Bedrievige en prinses Esther veel plezier tijdens hun twee jaar in het Baggergat. Op
naar ons feest in januari. Wij hebben er zin in, komt u ook? Jolanda en Miranda
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Van der Mondeweg 87A
Haalderen - Lingewaard
(naast nieuwe Aldi)
Tel. (0481) 46 45 69

2

Voor kwaliteit,
service en een
scherpe prijs moet u
bij Wheels2Drive Tweewielers in
Haalderen (bij Bemmel) zijn!

Dealer van Sym, Kymco, Peugeot, Tomos
Leverancier van alle A-merken brom- en snorscooters,
zoals Piaggio - Vespa - Zip en Qwic elektrische fietsen
gen
Wij wensen iedereen fantastische Carnavalsda

www.wheels2drive.nl

OPEN van dinsdag tot en met zaterdag
Maandag gesloten

Marie Peters-Mazen is 95 jaar geleden
geboren in Haalderen en mag zich
hiermee de oudste inwoner van
Haalderen noemen.

Oudste inwoner
Ze heeft drie jaar in de Haalderse Bouwcommissie gewoond en is toen verhuisd naar een huisje onder aan
de Waaldijk bij de Grote Kolk. Ze heeft daar tot 1988 gewoond en moest toen verhuizen wegens verbreding
van de dijk. Marie woont nu in een knus huisje aan de Hofsteestraat. Op vrijdagochtend kwamen de mensen
van de carnavalsvereniging op de koffie. Het prinspaar (Erwin van Zottendaal en Eleny), de voorzitter (Anja
Verhoeven) en de president (Roy Demon) waren aanwezig. Marie: ‘Ik was erg verrast, omdat ik niet wist dat
ik de oudste inwoner was. Ik heb erg genoten van deze ochtend en zou het leuk vinden als ze volgend jaar
weer komen.’

Als ik dit stukje aan het schrijven ben,
merk ik alweer hoe trots ik ben. Op de
eerste plaats op de mensen met wie ik
(al jaren vaak) het jeugdcarnaval mag
organiseren, de jeugdcommissie. Het
afgelopen jaar was top!

Bestuurslid treedt af
Zo zijn we met de jeugd een dag uit geweest: op de Schatberg hebben ze een geweldige dag gehad. Ook
het vorige carnavalsseizoen was spetterend!
Niet te vergeten, bestaan we 33 jaar. Een bijzonder jaar dus. Voor mij helemaal, want ik ben negen jaar
‘voorman’ van de jeugd geweest. Ook heb ik vijftien jaar in het grote bestuur mogen plaatsnemen. Het was
een mooie tijd. Ik heb me, ondanks dat het veel vrije tijd kostte, altijd graag ingezet en er onwijs veel voor
terug gekregen. Het is voor mij tijd om het stokje over te dragen: Eric Jan neemt het over en ik gun hem net
zoveel plezier als dat ik er aan beleefd heb!
Ik heb mijn taak alleen nog bij de jeugdcommissie nu, maar die heb ik hoog in het vaandel staan. Een
mooie tijd ligt nog voor ons, maar ook wil ik iedereen die iets voor de jeugd doet heel erg bedanken, ook
bijvoorbeeld sponsors. Erg fijn allemaal! Tot het carnavalsseizoen van 2016! Hans Demon
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Vorig jaar ontving ik via Anja
Verhoeven het heuglijke bericht
dat wij waren genomineerd voor
de Grootste Kleibakker van het jaar
2014. Daarna volgde het nieuws dat
onze club de titel ook toebedeeld had
gekregen.

Grootste Kleibakker
Dit was voor ons een grote verrassing en een fantastische gebeurtenis. Een mooie beloning voor het goede
werk van alle vrijwilligers en een grote waardering voor de positieve ontwikkeling die de tennisclub de
laatste jaren heeft doorgemaakt. Met een duidelijke visie timmert de tennisclub hard aan de weg om zich
klaar te maken voor de toekomst. Inmiddels heeft de Kleibakker een prominente plek gekregen in ons
clubhuis. Voorafgaand aan de uitreiking werden Vincent Leenders, Wyger-Jan Harmsen en ikzelf uitgenodigd
voor de feestavond op 14 februari. Voor mijzelf was het weer enkele jaren geleden dat ik hier ben geweest.
Bij binnenkomst merkte ik meteen de gezelligheid op en het voelde als thuiskomen. We werden ook warm
onthaald en vervolgens naar onze tafel geleid die dicht vooraan bij het podium stond. Na het aanschouwen
van diverse goed uitgevoerde optredens was het onze beurt om te schitteren. Onder begeleiding van de
dansmariekes werden we naar voren geleid, waar Anja mooie woorden sprak over de tennisclub. Wij waren
uiteraard in ‘werkkostuum’ (tennisoutfit) naar het feest gekomen. Van prins Erwin van Zottendaal en prinses
Eleny ontvingen we een mooi aandenken en ook werd de Kleibakker uitgereikt. In een dankwoord heb ik alle
vrijwilligers van Tennisclub Haalderen bedankt voor het harde werken en de trouwe inzet voor onze club.
Ook heb ik het bestuur van de carnavalsvereniging bedankt voor deze aangelegenheid. Na de uitreiking
werd het feest, vervolgd met meerdere optredens en veel muziek. Het was een fantastische gebeurtenis die
ik nog lang zal herinneren. Carnaval vieren gaat iedereen goed af in Haalderen. Ik wens daarom iedereen een
goed carnavalsseizoen toe en heel veel plezier en geluk in 2016. Caspar Joosten

Op 7 februari mocht Mark de taart in
ontvangst nemen van het prinsenpaar.
Hij was zeer verrast. Wij willen daarom
Erwin en Eleny bedanken voor de
mooie en lekkere taart. En voor de
gezelligheid in Café Haalderen.
Mark, Arianne, Jochem en Stefan Linsen

De taart

Mark is eigenaar van Linsen Las & Constructie. Bij onder andere Havo, Kivac en het Oranjecomité zijn Mark en
zijn gezin bekende gezichten. Eigenlijk is er geen vereniging waar je hem niet tegenkomt. Zowel op sportief
gebied en vrijwilligerswerk als sponsoring. Hij heeft een Haalders hart en heeft veel voor de gemeenschap
over.
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De meest complete supermarkt in de regio
www.ahgendt.nl
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Drogisterij
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Julianastraat 4
Tel: 0481-425292

GRAND
CAFE

ALbert
Heijn

Jadine`s Brillenwinkel

Dorpstraat 19

Julianastraat 23

Gecertificeerd schoenreparateur

UW GARANTIE
VOOR KWALITEIT

Julianastraat 25

Julianastraat 29
Gendt

ALbert
Heijn

BLOKKER GENDT
Julianastraat 1

Voor leuke kado`s en
alles op huishoudelijk gebied

Winkelcentrum Julianahof Gendt
Gezellig, modern en compleet

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.

P&P Handelsonderneming v.o.f.
van de Mondeweg 23
6685 BK Haalderen
0481 - 451629
0481 - 450881
06 - 55917471
info@ppmontage.nl

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.

WARM DE WINTER DOOR?
WIJ ZORGEN ER VOOR!

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

vloeren
haarden

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

Brancheorganisatie van
haarden- en kachelspecialisten

wbb-dakkapellen.nl

KIJK OOK OP
ONZE WEBSITE

• 10 jaar garantie

• Plaatsen in 1 dag

• Perfect afwerkingsniveau

• Hoogwaardige kwaliteit

• Zeer hoge isolatiewaarde

• Heldere prijsstelling

• Op maat gemaakt

WBB DAKKAPELLEN

WBB Dakkapellen • Huigensstraat 6A • 6691 EL Gendt
0481 - 42 22 04 • info@wbb-dakkapellen.nl

Kundig advies, vergunning(saanvraag), plaatsing en afwerking!

Alles onder één dak!

WBB Dakkapellen & WBB Bouwbedrijf zijn onderdeel van de WBB Groep.

Voor een volledige verbouwing van uw zolder en/of huis kunt u
bij WBB Bouwbedrijf terecht! Kijk op wbb-bouwbedrijf.nl

Extra woonruimte nodig? Laat u verrassen door de mogelijkheden die WBB biedt met haar dakkapellen. Het verschil aan
ruimte en licht zal u verbazen. De meerwaarde die de dakkapel
aan uw woning geeft, maakt dat dit een méér dan interessante
investering is. Uw hoogwaardige dakkapel wordt geprefabriceerd
en kan daardoor in slechts 1 werkdag, wind en waterdicht, bij
u door onze eigen vakmensen geplaatst worden. Dus daarbij
weinig overlast voor u!

BRENGT U MÉÉR WOONGENOT
VOOR EEN EERLIJKE PRIJS!

WBB Dakkapellen

André Hendriksen

Info@hendriksenklomp.nl
www.hendriksenklomp.nl
06 54 22 88 60

Rijbewijs B
Rijbewijs BE
Opfriscursus
Theorieles

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

JEUGDMIDDAG & DISCO
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GROEPSFOTO

De Kleibakkers
Ter gelegenheid van het
33-jarig
bestaan
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OPTOCHT

Prijzenoverzicht optocht 2015

Volwassenen
wagens

Volwassenen
groepen

Volwassenen
paren

Eerste prijs
Wij dobberen de crisis door
Tweede prijs
We gokken erop
Derde prijs
Boer zoekt vrouw

Eerste prijs
Vlemkes
Tweede prijs
Wansies
Derde prijs
FF Niks
Vierde prijs
Pottekiekertjes

Eerste prijs
Lui flikker op de bank

Volwassenen
enkelingen

Jeugd
enkelingen

Jeugd
paren

Eerste prijs
Je Suis Charlie (Chaplin)
Tweede prijs
Mien Zurg

Eerste prijs
Spaanse danseres
Tweede prijs
Draak
Derde prijs
Krokodil

Eerste prijs
On-lijn
Tweede prijs
Probleem, bel WMO
Derde prijs
Spookrijders
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Mooiste
straat

Mooiste
huis

Eerste prijs
Zottendaal

Eerste prijs
Pastoor van de Weijstraat 7

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!

Nijverheidsweg 16
6691 EZ Gendt
(0481)-424489
06 22450638
r.mahler@hetnet.nl

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

2016 // HET POTTEKIEKERTJE

43

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!

Containerverhuur

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

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

Milieustraat
Doornenburg
ZAND – GRIND – WORTELDOEK - SIER SPLITTEN – ZWARTE GROND
GRAAFWERK – SLOOPWERK EN GRONDVERZET

Gratis inname van bruin- en witgoed

Bewuster worden van je lichaam,
geest en ademhaling? In voor
mindfulness, leren waar je spanning
vast houdt en hoe je kan
ontspannen? Kom dan naar één
van de trainingen!
Met praktische oefeningen, rust en
humor komen we een eind en is
het de moeite waard om jezelf een
uurtje van je volle programma
te gunnen.
Trainingen vinden plaats op maandag- en donderdagavond in de
Tichel te Haalderen.
Voor meer info. bel of mail me!
Aangesloten bij NVST en RBCZ
reg.nr. L1691-KvK Centraal Gld
09147550

SHIATSU PRAKTIJK

Nathalie van Baal

Gecertificeerd trainster
Vitaal & Gezond Leven,
Rots & Water,
Anti-pest/
weerbaarheidstraining
www.vitaalengezondleven.nl
www.rotsenwater.nl

Sallandstraat 9
6685 BA Haalderen
nathalievbaal@kpnplanet.nl
0481 46 60 17
06 465 845 45

Bewuster worden van je lichaam, geest en ademhaling? In voor
mindfulness, leren waar je spanning vast houdt en hoe je kan
ontspannen? Kom dan naar één van de trainingen!
Met praktische oefeningen, rust en humor komen we een eind en is
het de moeite waard om jezelf een uurtje van je volle programma
te gunnen.
Trainingen vinden plaats op maandag- en donderdagavond in de
De deurtjes van een keuken hebben het meest te lijden.
Tichel te Haalderen.
Vooral fronten die voorzien zijn van een PVC folie beschadiVoor meer info. bel of mail me!
gen snel. Vanaf € 750,- geeft u uw keuken een hele nieuwe

Een keuken als nieuw
al vanaf € 750,00

Bij ons is het mogelijk!

aanblik. In onze stofvrije spuiterij kunt u de fronten van de
Aangesloten bij NVST en RBCZ reg.nr. L1691-KvK Centraal Gld 09147550
keuken in elke gewenste kleur laten veranderen. Eventueel
nieuwe handgrepen en iedereen zal denken dat u een compleet nieuwe keuken heeft.
Klinkt dit interessant?
Neem dan contact met ons op: Tel. 06-27021001
of per e-mail: info@kaandorpinterieurbouw.nl

Nijverheidsstraat 65B
6681 LN Bemmel
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

Helmichstraat 2A,
6851 CC Huissen
06-25210578

www.d-tattoo.nl
dicky@d-tattoo.nl

Zo-Ma: Gesloten
Di t/m Do: 10.00 - 18.00
Vr: 10.00 - 21.00
Za: 10.00 - 17.00

Jansen
Schilderwerken
Tel.: 06-30735417

H. Bouwman
Schoenen – Sport
Jan Joostenstraat 20
ANGEREN Tel. 026–3250880

Aanbouw, verbouw, kozijnen, glas zetten
en onderhoudswerkzaamheden.

Grote Geer 7, Haalderen
WWW.COENDERS-MONTAGE.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

Jeugd

»
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JEUDGPRINSENPAAR

‘We hebben er
alweer zin in!’
Ons eerste seizoen als prinsenpaar zit er alweer op.
We kijken terug op gezellige, drukke carnavalsdagen
en we hebben zin in het komende carnavalsfeest.
Op 21 november was de prinsenwissel van de grote prins. Wij,
prins Bryan en prinses Sterre, mochten hier ook bij zijn. En het was
natuurlijk weer spannend met welk prinsenpaar wij het nieuwe
carnavalsseizoen zouden gaan feesten. Het werd prins Edwin
samen met prinses Esther, die wij kennen van het kinderdorp! Nou
dan moet het toch goed komen!
Zondag 22 november vierden we het 33-jarig bestaan. Het was een
gezellige boel in De Kolk, met mensen van andere verenigingen en
oud-leden van de Kleibakkers, die ons kwamen feliciteren.
We kijken uit naar het carnavalsfeest! Komen jullie het weer met
ons meevieren? Want jullie weten: wij feesten hier met veel plezier!

tekst PRINS BRYAN & PRINSES STERRE

OP DE FOTO
Jeugdprins Bryan en prinses Sterre temidden van de jeugdraad. Achter:
Luc Vonk, Jens van Sommering, Ryan Verwaaijen, Lars Gertsen. Voor: Kas
van den Berg, Nik Coenders, Siem Kersten, Tom Artz en Mitchel Jansen
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Jeugdcommissie
Volgens mij is dit jullie al verteld, maar de jeugd is een paar jaar geleden met de
Kleibakkers begonnen. Zo ongeveer 33 jaar geleden. Maar ook vandaag de dag is
de jeugd een vitaal en onmisbaar onderdeel van de Kleibakkers.
We hebben een heel leuke ploeg met de Jeugdraad
van 11 en zijn ook altijd op zoek naar nieuwe leden
om de ploeg te komen versterken. Natuurlijk is
onze activiteitenkalender opgebouwd rondom
het carnavalsseizoen. Zo beginnen we in de
zomer al met de voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen. Samen met de raad hebben we een mooi
optreden voor de pronkzitting in elkaar gezet, met
als thema dit jaar De Film van Ome Willem. Dit was
dan ook een prachtig begin van onze pronkzitting.
En ben je ook benieuwd naar dit optreden?
Misschien doen we hem nog een keer met de
carnaval in februari, je weet maar nooit.
Nadat we dit jaar met een receptie onze pronk
zijn begonnen, gaan we alweer verder met de
voorbereidingen voor de carnaval zelf. Meestal
maken we samen met basisschool De Wieling uit
Haalderen de start voor de carnaval op de vrijdag.
Ondertussen hebben we de wagens weer afgestoft
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en opgepoetst om op zondag met de optocht door
Haalderen heen te rijden. Dit is altijd weer een hele
belevenis. En daarna verwachten we jullie allemaal
(en jullie ouders) in zalencentrum De Kolk voor de
prijsuitreiking.
Maandagavond is ook altijd een hoogtepunt met
de jeugddisco, dit is altijd vet feest. En dinsdag is er
nog de jeugdmiddag, waar we dan weer afscheid
moeten nemen van een leuke carnaval. Denk je
dat het hiermee gedaan is dan heb je het mis, we
hebben jullie hulp nog vaker nodig. Bijvoorbeeld
met het oliebollen verkopen voor oud en nieuw,
het Pottekiekertje dat je nu leest komt ook door
de jeugd in je bus, tussendoor bezoeken we ook
andere jeugdcarnavalsverenigingen en in het
voorjaar sluiten we helemaal af met een heel erg
leuk uitje. Lijkt het je leuk om bij de Jeugdraad van
11 te komen? Laat het ons weten.

Nieuwe jeugdpresident
Ik ben Ryan Verwaaijen en ben op 22 november geïnstalleerd als jeugdpresident.
Toen ik door Hans gevraagd werd of ik deze taak op mij wilde nemen in dit
bijzondere jaar, was ik wel erg verrast. Ik wist, als lid van de jeugdraad, wel dat
Patrick ging aftreden, maar ik had niet verwacht dat ik zijn opvolger zou mogen zijn.
Ik ga mijn best doen om ook een goede president te zijn en zal er samen met prins
Bryan de plezierige en prinses Sterre voor zorgen dat Carnaval 2016 een bijzonder
jeugdcarnaval wordt. Vooral omdat het een jubileumjaar is voor onze vereniging.
Op naar een feestelijk en gezellig carnaval! Ryan Verwaaijen

Aftredend jeugdpresident
Na een aantal jaren in de raad gezeten te hebben, heb ik twee leuke jaren als
president mogen beleven. Het is altijd erg leuk bij de kleibakkers. Maar ook bij
nevenverenigingen en sleuteloverdrachten was het gezellig. Ik wil dan ook de
jeugdraad, commissie en prins Bryan en prinses Sterre bedanken voor de leuke tijd
en wens hen nog mooie carnavalsdagen toe. Ik kom nog eens kijken en meehossen
in De Kolk. Tot dan! Patrick Kaandorp

Dansgarde
De carnavalsdagen stonden voor de deur. Zoals ieder jaar begonnen we de aftrap op
school, waar we samen met het prinsenpaar een leuke ochtend hadden. Vervolgens
de sleuteloverdracht, want met de sleutel dan kon het feest beginnen. Tijdens
de dolle dagen hadden we ons beste beentje voortgezet. De garde danste een
chearleaderdans en de prinsengarde een showdans met als thema stewardessen.
Het was weer een succes, toppie meiden! In januari viert de vereniging haar 33-jarig
bestaan, waarvoor we druk aan het oefenen zijn om een mooie jubileumdans
te laten zien. Op naar de carnavalsdagen in februari. Wij hopen jullie allemaal te
mogen zien in zalencentrum De Kolk en tijdens de optocht. Alaaf!

OP DE FOTO
Anne Artz, Quincy Alofs, Inge Maassen, Sylvana Hoogmoed, Romy Sweers, Vera Laracker, Kim Vernooij, Imke van Leeuwen, Maaike Cools, Lynn Reijmers,
Laura Wismans, Filou Abbink, Isa Bouwman, Ruth Kroezen, Nylisha Weijers, Jente Coesmans, Ilse Vernooij, Shenna van Schaik, Annalaura Uitenwaal
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Kleurplaat
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Naast bandjes, kantjes, naaigaren, borduurgaren, ritsen,
knopen en elastiek
heel veel
Brei- en haakgarens
Wij wensen u een gezellige carnaval!
Raalt 1a - 6691 XA Gendt
0481-425432
www.stoffenrijk.nl
stoffenrijk@hotmail.com

Telefoon: (024) – 34 88 000
Fax (024) – 34 88 009
Bij calamiteiten (06) – 53545310

Informatie
Programma ‘s
Adverteerdersindex
Optochtroute
Inschrijfformulier
Optochtreglement
Colofon
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Program
VRIJDAG

5 FEBRUARI

Vandaag gaan prins Edwin, prinses Esther, president Roy en een delegatie
van het bestuur, raads- en senaatsleden 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 Hents Café om daar alvast het carnavalsfeest in te luiden.

ZATERDAG

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

6 FEBRUARI

10.00 uur
Alle carnavalsverenigingen van Lingewaard verzamelen zich in Gendt.
10.30 uur
In optocht vertrekken we met z’n allen naar zaal Providentia aan de
Schoolstraat in Gendt, 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.
20.11 uur
Carnaval in zalencentrum De Kolk. Lekker carnaval vieren. Met onder andere
het optreden van 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.

ZONDAG

7 FEBRUARI

12.00 uur
Aanmelden en nummers afhalen bij De Kolk. Het inschrijfformulier staat ook
in dit boekje (bladzijde 67). Inschrijven kan tot uiterlijk 12.45 uur.
13.00 uur
Start optocht. Zie de route op 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 de mooist versierde huis? Ook hier
worden prijzen voor uitgereikt.
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mma 2016
Vandaag gaan prins Edwin, prinses Esther en de gehele hofhouding op pad.
door Haalderen. Een keer de Haalderse gezelligheid meemaken? Doe mee!
We gaan frühshoppen bij:
12.00 uur
14.00 uur
16.00 uur

MAANDAG
8 FEBRUARI

De Tichel
Hents Café
Zalencentrum De Kolk

Vanaf 17.30 uur is er voor de kinderen aansluitend een jeugddisco in de grote
feestzaal.
Laatste avond in zalencentrum De Kolk. Wat gaat de tijd snel! Natuurlijk
treedt de garde weer op en kunnen we ons nog even uitleven, drinken en
plezier maken.

DINSDAG
9 FEBRUARI

Zaal open om 19.30 uur, aanvang om 20.11 uur. De entree is gratis. Tot 00.00
uur is er livemuziek. Daarna gaan de steken af en nemen we afscheid van een
hopelijk onvergetelijk carnaval 2016.
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Programma 2016
VRIJDAG

5 FEBRUARI

ZONDAG

7 FEBRUARI

jeugd

Basisschool De Wieling
Deze ochtend vieren we carnaval op school.
Sleuteloverdracht
Dit jaar is deze unieke gebeurtenis bij de carnavalsvereniging De Gentenarren
in Gendt. Alle jeugdprinsen en hun gevolgen van de gemeente Lingewaard
zijn hierbij aanwezig. De (jeugd)burgermeester reikt de sleutels uit aan de
jeugdprinsen.

Optocht
12.00 uur Aanmelden en nummers afhalen bij De Kolk. Het inschrijfformulier
staat ook in dit boekje (zie bladzijde 67). Inschrijven kan tot uiterlijk 12.45 uur.
13.00 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.

MAANDAG

8 FEBRUARI

DINSDAG

9 FEBRUARI
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Disco
17.30 uur 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
13.30 uur Een hele middag speciaal voor de jeugd. Einde 17.00 uur. Zaal open
om 13.00 uur. De entree bedraagt 3,50 euro. Lidmaatschapskaart is deze middag
niet geldig.
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Adverteerdersindex
HAALDEREN ROEL SCHOUTEN DIENSTVERLENING (22), WEIJERS BARBECUE (23), LOTS4ALL (22), EGA
AFSLANKCLUB DORIEN VERNOOIJ (33), HENDRIKSEN KLOMP AUTORIJSCHOOL (33), ZALENCENTRUM
DE KOLK (14), FIETSREPARATIES HAALDEREN (23), WONINGINRICHTING BAKKER & ZONEN (20), MHSMUZIEK (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 (69), WHEELS2DRIVE (18), HENT’S CAFÉ (63), BOUWBEDRIJF THEO COENDERS (51), BRAAM
(SPORT)MASSAGE (16), YOGA LINGEWAARD (25), KAANDORP INTERIEURBOUW (48), SHIATSU PRAKTIJK
NATHALIE VAN BAAL (48), BEAUTYSALON NICKY (50), A.J.J. VAN OLDEREN (57), NAIL & CARE - INGRID
TUINSTRA (50), SCHAARS VERZEKERINGEN (69), JANSEN SCHILDERWERKEN (49) EN I-PURE (65).
GENDT WINKELCENTRUM JULIANAHOF (27), RM DEUREN (43), BLOEMSIERKUNST DE GENT (39), LEENDERS
BIKE TOTAAL (25), WIECHERINK (28), HOME GARDEN SHOP (31), HOVENIERSBEDRIJF HAN JANSSEN (40),
LINTSEN VERHUUR (44), ’T STOFFENRIJK (59), AUTOBEDRIJF PEELEN -VAN AS (52) EN WBB DAKKAPELLEN
(32).
BEMMEL HUTING SCHOEN- EN SLEUTELSERVICE (20), HELMA HAIRSTYLING (39), DERKS
TRANSPORTBEDRIJF (29), INSTALLATIEBEDRIJF BART EVERS & ZOON (45), ANGELA CATERING (47), IWAN
HEGEMAN (72) EN SLAGERIJ HUISMAN (46).
HUISSEN LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF ALUSTAAL (59), PROFILE OUWERLING (24), KAPSALON
HENDRIKSEN (45) EN D-TATTOO (49). ANGEREN AGROTECHNIEK OOSTERINK B.V. (18), BOUWMAN
SCHOENEN-SPORT (51) RESSEN LANDWINKEL DE WOERDT (24) OOSTERHOUT
WIDO (60)
DOORNENBURG AUTO RIJNHOEVE (31) EN VOS (47) ELST IMPACT PERSONEEL (34) EN WIJNHANDEL
HALVE MORGEN (34). ARNHEM DE COMMANDERIE (41).

I-PURE
Ontharen
Gezichtsbehandelingen
Massages

Ingrid Laracker 		
De Halden 16		
Haalderen		
06-83247922
i-pure2011@hotmail.com

www.i-pure.nl
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Optochtroute

Eind

Start

Startaan
kolkweg vd mondenweg
Wagens dienen zich
Routeomschrijving
geer/de Halden /
de Kolkweg (bij Grote
familie
Huchtstraat
/
Kamps en Matijssen)
op notenboomstraat
Start bij De
Kolk aan de Van der Mondeweg. Vervolg route:
Langemorgen pastoor vd
te stellen. Loopgroepen
Grote Geer, De Halden, Huchtstraat, Notenboomstraat,
kunnen terecht weijstraat
op de / Huchtstraat
Lange Morgenstraat, Pastoor vd Weijstraat, Huchtstraat,
Biezenkampstraat / Hofsteestraat
parkeerplaats tegenover
Biezenkampstraat, Hofsteestraat, Kolkweg (einde).
De Kolk. HoudtKolkweg
u deEinde
route zoveel mogelijk
autovrij?
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Inschrijfformulier

STARTNUMMER

OPTOCHTNAAM		

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

AANTAL DEELNEMERS

......................VOLWASSENEN EN/OF.......................KINDEREN

NAAM DEELNEMERS

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

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ADRES			..............................................................................................................
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)

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) tot
uiterlijk twee dagen vóór de optocht naar
info@cv-de-kleibakkers.nl.

Groep, minimaal drie kinderen (mag met
maximaal twee volwassenen begeleiding)
LET OP!
Een groep kinderen op een gemotoriseerde wagen
valt in de categorie ‘Wagens’
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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.
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Hypotheek?
vertrouwde adviseurs zijn

v.d Mondeweg 26, 6685 BP Haalderen, Tel. 0481 – 465 222
E-mail : info@schaarsverzekeringen.nl, www.schaarsverzekeringen.nl

Colofon

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

Bestuur
Anja Verhoeven, Willie Leijser, Renate Laracker, Roger Vonk, EricJan Cools, Twan Fölker en Ben Weideveld.

Commissies
DAGELIJKS BESTUUR ANJA VERHOEVEN, RENATE LARACKER, TWAN FÖLKER BESTUURSLEDEN ROGER
VONK, WILLIE LEIJSER, ERICJAN COOLS PRESIDENT ROY DEMON JEUGD ANITA REIJMERS, SYLVIA VAN LOON,
MARLOES RIKKEN, HANS DEMON, KIRSTEN NIEUWENHUIS, LISSA REIJMERS, ERIC-JAN COOLS PROGRAMMA
ROY DEMON, BRITTA REIJMERS, ANJA VERHOEVEN, GERIE VERHOEVEN, ANITA REIJMERS, RENATE LARACKER,
EVELIEN KAANDORP PUBLICITEIT/WEBSITE WILLIE LEIJSER, BEN WEIDEVELD, WILLEM BOSMA, ANJA
VERHOEVEN OPTOCHT WILLY LEIJSER, TWAN FÖLKER WAGENBOUW/BORDEN/ZAALOPBOUW/PODIUM
ROGER VONK, RAAD VAN ELF ONDERHOUD JOLANDA FÖLKER, STIWAN KAANDORP, ROGER VONK, WALTER
FÖLKER POTTEKIEKERTJE SYLVIA VAN LOON, WILLIE LEIJSER, WILLEM BOSMA, RENATE LARACKER MUZIEK
TWAN FÖLKER, BEN WEIDEVELD DANSGARDE HELMA LEIJSER, MIRANDA BRUGMAN, RENATE LARACKER,
MIRNA REIJMERS, BRITTA REIJMERS, LESLEY PAUL PRINSENKEUZE ANJA VERHOEVEN, GERIE VERHOEVEN,
STIWAN KAANDORP, EVELIEN KAANDORP SENAAT HENRI REIJMERS, GEERT MAASSEN, HANS DEMON FOTO’S
EVELIEN KAANDORP RAAD VAN ELF ROGER VONK CHAPERONNE EVELIEN KAANDORP OLIEBOLLEN
ROGER VONK, TWAN FÖLKER, WILLIE LEIJSER, BEN WEIDEVELD, RENATE LARACKER, HENRI REIJMERS, GEERT
MAASSEN SPONSORING ROGER VONK, TWAN FÖLKER, WILLIE LEIJSER, EVELIEN KAANDORP

Overige informatie
REDACTIE WILLEM BOSMA, 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
DE DOOR ADVERTEERDERS WEERGEGEVEN BOODSCHAP VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE. CARNAVALSVERENIGING DE
KLEIBAKKERS KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE TAAL- EN/OF DRUKFOUTEN.
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TAART, JONGSTE, OUDSTE, SLEUTELOVERDRACHT, FRÜHSHOPPEN
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