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zonder u allen is er 

geen carnaval

Voor mijn gevoel hebben we net het jubileumfeest 

ter gelegenheid van ons 33-jarig bestaan achter 

ons en dan zit je alweer in het vierendertigste 

jaar. Ons jubileumjaar is fantastisch verlopen, 

waar we mooi op terug kunnen kijken. Dank aan 

iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft! En dan 

blijkt wel: u wist ons te vinden en wij wisten u te 

vinden tijdens onze activiteiten. Dan kom je tot 

een compleet plaatje.

We begonnen de pronkzitting met enkele 

wisselingen doordat er van leden afscheid werd 

genomen. Geert van Aalten, na jaren trouwe 

dienst als lid van de raad, maakte plaats voor Jaan 

Verwaaijen. Ben Weideveld stopte als bestuurslid 

en door drukte binnen het bestuur werden Shari 

Fölker en Evelien Kaandorp geïnstalleerd. Beide 

dames kennen het carnavalswereldje al erg goed. 

Shari als ex-Geintrapper en Evelien als ex-prinses, 

chaperonne en nog veel meer werkzaamheden. 

Geert en Ben bedankt! En ik hoop dat we elkaar 

nog regelmatig zien bij onze carnavalsactiviteiten.

Ook maakten Bryan de Plezierige en zijn Sterre 

plaats voor een nieuw jeugdprinsenpaar. Bryan en 

Sterre, bedankt voor alles en ook voor het plezier 

dat we met jullie hebben gehad. Je heet tenslotte 

niet voor niets de Plezierige. Prins Cas d’n Duiker 

en prinses Annelaura namen de scepter over. 

Zoals ik vaak zeg: de jeugd heeft de toekomst. 

Prins Cas en prinses Annelaura doken gelijk in het 

carnavalsgeruis. Ze hadden er duidelijk veel lol in. 

Dat belooft wat voor de toekomst.

Gelukkig is het afscheid van prins Edwin de 

Bedrievige en prinses Esther nog niet aan de 

orde. Zij blijven tot november. Voor hen is het het 

tweede jaar als prinsenpaar en je merkte onder 

andere tijdens de pronkzitting dat ze alles geven. 

Prins Edwin heet niet voor niets de Bedrievige. Wilt 

u nog wat van zijn ‘bedrievigheid’ meemaken? 

Dit is het laatste jaar voor prins Edwin en prinses 

Esther. Noteert u maar: 25, 26, 27 en 28 februari 

carnaval in de Kolk. We heten u van harte welkom, 

zoals u van ons gewend bent. Zonder u allen is 

er geen carnaval. Laten we het plaatje compleet 

houden en hopelijk blijft u ons vinden en wij u 

tijdens de dolle dagen. Zou mooi zijn. Tot ziens!

Anja Verhoeven

de voorzitter
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het prinsenpaar

Eén jaar later en vele ervaringen rijker. Wat een plezier hebben 
wij het afgelopen jaar met iedereen gehad. Niet zomaar een 

jaar, want de vereniging bestond 33 jaar. Een mooie mijlpaal en 
bijzonder om tijdens zo’n jubileum het prinsenpaar te zijn. 

tekst   EDWIN & ESTHER     foto’s   EVELIEN KAANDORP

WAT IS HET 
TOCH EEN 

MOOI FEEST
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Vele herinneringen zijn opgehaald met alle 
verenigingen, oud-Kleibakkers en de huidige 
generatie. Op naar de 44, want dat haalt deze 
vereniging met al zijn enthousiaste vrijwilligers en 
trouwe gasten makkelijk als het aan ons ligt. 
Maar niet alleen het 33-jarige bestaan van de 
vereniging heeft ons dit jaar beziggehouden. 
Tijdens de carnavalsdagen op bezoek bij de 
jongste en oudste Kleibakker, de prinsenfoto in 
het oude Honigcomplex, een taart bakken en 
weggeven, de sleuteloverdracht en natuurlijk de 
avonden en middagen waarop we met z’n allen 
het enorm gezellig hebben gehad. Wat is het toch 
een mooi feest.
En dan de aftrap van het nieuwe seizoen 
afgelopen november. Op de elfde van de elfde 
waren we te gast bij de Waskniepers in Gendt. En 
het mag gezegd worden, zij hebben een prachtige 
opening van het nieuwe seizoen verzorgd. Wat 
was het gezellig. Die gezelligheid namen we 
één dag later mee naar De Geintrappers. Daar 
hebben we eerst afscheid genomen van het 
oude prinsenpaar, Thijs en Loes, om daarna het 
nieuwe paar te verwelkomen. Wat een verassing 
dat prinses Mirjam van het Festijn werd onthuld 

Prinsenpaar in het kort
Edwin Roelofs (26) en Esther van der Vlies (24) 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-in-discotheek.

Prins Edwin de Bedrievige en prinses Esther genieten 
van een mooi feest.

met haar adjudant Jan. Een week later was de 
aftrap in ons eigen Baggergat. Met onze gasten 
van De Meulewiekers en De Geintrappers hebben 
we een topavond gehad. Maar het spannendste 
dit weekend was wel de onthulling van het 
nieuwe jeugdprinsenpaar. Met prins Cas d’n 
Duiker en prinses Annelaura hebben we weer een 
fantastisch mooi jeugdprinsenpaar. 
Nu op naar de dolle dagen waarop wij jullie allen 
weer hopen te verwelkomen! Wij kijken nu al uit 
om de sleutel van het Baggergat in ontvangst te 
nemen en de carnavalsdagen te openen. Driemaal 
alaaf! 

»
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Beste carnavalisten,

Hoe vaak roepen we het niet: ‘Was deze dag maar voorbij!’ Regen, 
files, een zeikende baas, rekeningen op de mat, er lijkt geen eind 
aan te komen. Gelukkig is daar dan onze ontspanning in de 
vorm van voetbal, een drankje, de kroeg, vrienden en natuurlijk 
carnaval. In mijn geval allemaal vormen van ontspanning. Zo zien 
mensen het ook nu ze mij voor de derde keer ‘in de ton’ de avond 
aan elkaar horen proaten als president: Roytje is ontspannen.
Nou, eigenlijk ook weer niet! Het went zelfs na drie jaar nog niet. 
De carnaval blijft vernieuwend, alles gaat rap achter elkaar en niet 
alleen wij, maar ook verenigingen om ons heen veranderen van 
prins, president of houden zelfs op te bestaan...
Carnaval is (bijna) topsport, je moet niet denken dat het na vier 

of vijf dagen gezien is en je weer een jaar kunt wachten. Ik dacht 
er wel zo over. Daarom wil ik iedereen ook bedanken voor alle 
info en zeker ook gezellige avondjes buiten het carnavalsseizoen. 
Want ook dat is carnaval: vrienden maken tijdens carnaval en dat 
het hele jaar ‘staande zien te houden’ en nog gezelliger zien te 
maken door het jaar heen, haha!
En voor één ding in het bijzonder wil ik het bestuur (en Evelien) 
bedanken: mijn nieuwe veren! Er staan een hoop minder mensen 
mijn presidentspak van achter onder te niezen omdat ze weer 
twee veren in hun neus hebben gekregen! Ze zijn nu een stuk 
kleiner, maar zeker niet minder mooi! (En ja, ze horen bij een 
president, die veren, en ik draag ze met trots!)
Over mooi gesproken, dat was ons nieuwe jeugdprinsenpaar dit 
jaar ook. Ik wens ze alvast veel succes en plezier, prins Cas d’n 
Duiker en prinses Annelaura! Op naar een mooi carnavalsseizoen!
Alaaf!

De president

‘Carnaval is topsport en het is 
de tijd van vrienden maken’

Roy Demon
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De Raad van 11

Het carnavalsseizoen is weer begonnen en ook dit jaar is er weer wat 
veranderd bij de raad. Zo heeft Geert van Aalten afscheid genomen. 
Wij willen hem dan ook bedanken voor de vele jaren dat hij bij de 
raad zat. 
Wij hebben er ook weer een nieuw raadslid bij, namelijk Jaan 
Verwaaijen (de fietsenmaker). Jaan, namens de raad welkom!
We hebben reeds de pronkzitting gehad en hebben weer een leuk 
optreden gehad. Ook willen we namens onze nieuwe jeugdprins 
Cas en zijn prinses Annelaura welkom heten bij de carnaval en dat 
ze mogen genieten van twee mooie jaren bij onze vereniging. Voorts 
willen we iedereen bedanken die iets voor de carnaval betekent. 
Graag hopen we iedereen te zien tijdens de carnavalsdagen in 
Haalderen.

OP DE FOTO
Van links naar rechts (achter): Jaan Verwaaijen, Rogier Vonk, Pascal Nieuwenhuis, 
Freek Driessen, Marcus Laracker, Walter Fölker. Van links naar rechts (voor): Gerie 
Verhoeven, Stiwan Kaandorp, Jan Brugman, Ronald de Vries, Erwin Gerdsen
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Alstublieft! Met trots presenteren wij u ons verenigingsblad, Het 
Pottekiekertje. We hebben een mooi jaar achter de rug. Tijdens 
de optocht waren er veel mensen die met de optocht meededen 
of kwamen kijken. Mooi was het om te zien dat ook de jeugd 
enthousiast raakt en zelfs een prijs in de wacht sleept. Een 
uitdaging voor iedereen om dit jaar aan te sluiten, dus doe mee! 
Afgelopen seizoen hebben we met onze vereniging een aantal 
zusterverenigingen bezocht. We bezochten de Geintrappers in 
Bemmel en waren we op de elfde van de elfde (2016) op bezoek 
bij de Waskniepers in Gendt. Het was een fantastische avond.
Op zaterdag 19 november hebben prins Edwin de Bedrievige 
en prinses Esther tijdens de pronkzitting het seizoen in het 
Baggergat geopend. De Meulenwiekers uit Elden en de 
Geintrappers waren deze avond van de partij. Er werden diverse 
mooie optredens ten tonele gebracht, van de raad, de Kleikluten 
en een verrassingsoptreden van de Twerry’s. In één woord: 
geweldig! Zondag 20 november namen we afscheid van prins 
Bryan de Plezierige en prinses Sterre. Wat hebben zij genoten 

van de afgelopen twee fantastische jaren. Na het afscheid 
werd de spanning goed opgevoerd… Wie wordt het nieuwe 
jeugdprinsenpaar? Na een mooi intro werden prins Cas d’n Duiker 
en prinses Annelaura onthuld. Wat een mooi, nieuw, stralend 
prinsenpaartje! Ik wens hen beide fantastische carnavalsjaren toe 
en vooral veel plezier. De rest van de middag werd er flink gehost 
door de jeugd.
Afgelopen jaar hebben we weer een oliebollenactie 
georganiseerd waarmee onze hele vereniging, groot en klein, 
meehelpt. Haalderense mensen, bedankt voor uw steun en 
vertrouwen in onze lekkernij! Wij doen het graag voor u. Verder 
dank ik iedereen die tijdens de carnavalsdagen met ons carnaval 
komt vieren en naar de optocht komt kijken. Zonder u allen is 
er geen carnaval. Ook dank aan onze adverteerders/sponsors 
en andere vrijwilligers! Zij maken het mede mogelijk om alles 
georganiseerd te krijgen en dat u het Pottekiekertje ontvangt. Wij 
wensen u veel (lees)plezier en zien u graag terug op 25, 26, 27 of 
28 februari tijdens het carnaval in de Kolk.

Renate Laracker

Het secretariaat

‘Het verrassingsoptreden van 
de Twerry’s: geweldig!’
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De kop is eraf! We hebben op zaterdag 19 en zondag 20 november 
weer een geweldig openingsweekend gehad. Het tweede seizoen 
van prins Edwin de Bedrievige en prinses Esther. Na de mooie 
eerste avond, met diverse leuke en geinige optredens, was het 
de volgende dag de beurt aan de jeugd. Dit was een belangrijke 
middag, want we kregen als vereniging een nieuwe jeugdprins. 
Na de onthulling hebben we kennisgemaakt met prins Cas d’n 
Duiker en zijn prinses Annelaura. 
Financieel staan we er als vereniging na ons jubileumfeest vorig 
jaar gelukkig redelijk tot goed voor. Ik had dit als penningmeester 
niet verwacht, want zo’n jubileum brengt toch weer extra kosten 
met zich mee. Door onze sponsoren, de middenstand van 
Haalderen, een bijdrage van de Bemmel Haalderen Stichting en 
diverse giften hebben we ons jubileum ook financieel gezien 
goed kunnen afsluiten. Als penningmeester wil ik via deze weg 
mijn dank uitspreken aan eenieder die hieraan een bijdrage heeft 
geleverd. 

Dit jaar hebben we in Haalderen de gemeentelijke sleuteloverdracht. 
Ook dit geeft financieel gezien weer uitdagingen om het tot 
een goed einde te brengen. Wij hopen dan ook dat wij weer 
mogen genieten van uw aanwezigheid, zodat we het carnaval in 
Haalderen levend kunnen houden. 

We zien dat in ons dorp en de omliggende dorpen de 
interesse in het carnaval af begint te nemen. Dit vinden wij als 
vereniging natuurlijk heel jammer, want carnaval is een mooi 
feest. Wij nodigen u als lezer en inwoner van ons prachtige 
dorp dan ook uit om eens met ons mee te denken over hoe 
wij het carnaval voor iedereen aantrekkelijk kunnen houden. 
Als u ideeën heeft en die met ons wilt delen, dan kunt u dit 
doen door een e-mail te sturen naar info@cv-de-kleibakkers.
nl of bij een van onze bestuursleden aan te kloppen. Voor 
contactmogelijkheden verwijs ik u ook naar onze website 
(www.kleibakkers.nl) en onze Facebook-pagina.

De penningmeester

Twan Folker

‘De interesse neemt af. Jammer, 
want het is een mooi feest’

• •





Aanbouw, verbouw, kozijnen, glas zetten 
en onderhoudswerkzaamheden.

Grote Geer 7, Haalderen

WWW.COENDERS-MONTAGE.NL |  0481-465895 / 06-53533556
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Vanaf 2001 ben ik een deel van 
het Kleibakkersbestuur. Nu als 
voorzitter, maar er zijn weinig 

functies die ik niet heb ingevuld. 
Door de jaren heen heb ik veel 

kennis opgedaan over het reilen 
en zeilen van de Kleibakkers. Het is 

vaak een parttime baan erbij.

Dat geldt ook voor andere (bestuur)leden. Of 
ik er weleens spijt van heb gehad. Ja, soms, 
heel soms. Soms is het wel veel. Voorop staat 
gezelligheid, samenhorigheid, de drukte in de 
Kolk. Het samen organiseren van de carnaval. 
Daar zijn wij Kleibakkers goed in en ik ben er 
supertrots op. Ik weet altijd wie de Orde krijgt. 
Deze keer ook (dacht ik). Het bestuur had mij 
dus voorgedragen. Tijdens de sleuteloverdracht 
had de burgermeester het over iemand die 
graag op verre vakanties gaat en manusje van 
alles is. Ik dacht dat lijkt wel op mij. En toen 
werd mijn naam omgeroepen. Het was een 
complete verassing!
En een hele eer om de Orde te mogen 
ontvangen. Dank aan allen die dit geregeld 
hebben en het vertrouwen dat jullie in mij 
hebben. Ook wil ik iedereen bedanken voor 
de kansen die ik heb gekregen binnen de 
Kleibakkers. Ik heb ze allemaal aangenomen 
en daar heb ik nooit spijt van gehad. Anja 
Verhoeven

orde van
DE VLINDER

Nieuws



Wij bedanken dan ook het bestuur, dat ons heeft uitgekozen. Als loopgroep, welke ontstaan is uit het 
dameselftal van Havo, doen we al vanaf het begin mee. Deze eer zal ons stimuleren om verder te gaan en 
proberen om toch steeds een leuk onderwerp te vinden. Wij hopen dan ook dat dit nog meer mensen zal 
bewegen om aan de optocht mee te doen. Het gaat niet alleen om het meelopen, maar ook de voorpret 
tijdens het zoeken van een onderwerp en later het bouwen, dat is heel gezellig. Wij wensen de Kleibakkers 
dan ook mooie en gezellige carnavalsdagen toe en op naar het volgende jubileum. Als laatste willen wij 
nog een toost uitbrengen op alle carnavalisten. Kleibakkers, Alaaf!

Hoe leuk zou dat zijn? Het is ook wel heel 
bijzonder dat prins Edwin de overbuurjongen 
van mama is geweest en dat ze samen bij het 
kinderdorp zitten. Carnaval is in onze familie best 
speciaal. Mijn papa Tim was jeugdpresident, mijn 
moeder Annet heeft veel gedanst en geplaybackt 
tijdens de carnaval en ook aan de optocht deden 
ze allebei vaak mee. Carnaval is ook de plek 
waar mijn opa Ben en oma Leny elkaar leerden 
kennen, de plek waar opa Ben en oma Marloes 

met heel veel plezier komen en waar zij beide 
actief waren voor de vereniging. Vooral daarom 
vind ik het speciaal dat ik jongste kleibakker ben. 
Een week na mijn geboorte was het huis gevuld 
met veren. Opa Ben stond vooraan te glunderen. 
Ik heb heerlijk liggen slapen, maar volgens papa 
en mama was het heel gezellig. Ik ben ontzettend 
verwend met mooie cadeautjes. Sommige liggen 
veilig opgeborgen, maar met mijn knuffelleeuw 
speel ik erg graag. Fijne carnaval allemaal!

In dit jubileumjaar werden wij als 
carnavalsgroep uitverkoren als 

Grootste Kleibakker van Haalderen. 
Het was voor ons niet alleen een 
grote verrassing, maar een nog 

grotere eer.

GROOTSTE
KLEIBAKKER

Vanaf het moment dat bekend werd dat ik 
eind januari geboren zou worden, werd mijn 

moeder er al op aangesproken. Dan zou ik best 
eens de jongste kleibakker kunnen worden.
Bij de receptie van de jeugdcarnaval zei zelfs 

de nieuwe prins dat tegen mijn moeder.

JONGSTE
KLEIBAKKER

IMME VAN DREUMEL
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Ook als wij - prinsenpaar, president en 
ik - op visite komen, genieten Marie en 
Ton ervan. We worden altijd zeer gastvrij 
onthaald. En niets is hun teveel. We 
worden super verwend. Ook mooi zijn 
de verhalen van vroeger die je dan te 
horen krijgt. We kijken nu al uit naar ons 
volgende bezoek. Anja Verhoeven

Op vrijdagavond 5 februari 2016 werd 
het drieëndertigste  carnavalsfeest van 

de Kleibakkers ingeluid met een gezellig 
samenzijn met prins Edwin de Bedrievige 

en prinses Esther in Hents Café.  
Zaterdagmorgen, de sleuteloverdracht, 

carnaval kan beginnen!

Het prinsenbal ’s avonds in de Kolk was een 
groot feest, zeker met de Kleikluten in de zeer 
aantrekkelijke Charleston-outfits. En de volgende 
dag weer fit voor de optocht. Na de soep en 
broodjes gingen we verkleed als boeren en 
boerinnen. Ons thema was dit jaar: boerenbruiloft 

Van de

KLEIKLUTEN

Marie Peters-Mazen (96) is nog steeds 
met trots de oudste inwoonster van 

Haalderen. Ze woont nog steeds 
zelfstandig met haar zoon Ton. 

Als overgrootoma geniet ze nog 
steeds als haar kleinkinderen en 

achterkleinkinderen langskomen.

OUDSTE
KLEIBAKKER

MARIE PETERS-MAZEN

met  ‘We tellen de jaren bij elkaar en zitten nu 
op 33 jaar’… Een eerste prijs! Maandagmorgen 
werd er weer feestelijk gefrühshopt in de Tichel, 
Hents Café en de Kolk. En na dinsdagmiddag bij 
de kindermiddag te zijn geweest, verschenen 
wij als Kleikluten op de slotavond in ouderwetse 
zwemkleding. Na deze gezellige avond namen we 
om middernacht met treurmuziek afscheid van 
de dolle dagen van 2016 met prins de Bedrievige 
en zijn prinses Esther. Woensdagavond nog 
traditiegetrouw een harinkje gehapt bij Geert. En 
dan voorlopig weer rust. 
Half november zijn we als gast bij de Waskniepers 
en de Geintrappers geweest. En zaterdag 
19 november weer feesten bij onze eigen 
pronkzitting. Met ons spetterende optreden 
als ‘high school musical’-meisjes voor ons 
prinsenpaar, zijn wij weer helemaal voorbereid 
voor het feest in februari 2017.

18 POTTEKIEKERTJE // 2017
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DE TAART
Het was een mooi gebaar van prins Edwin de Bedrievige en prinses Esther om 

van hen de taart te mogen ontvangen. Daarna ook samen met hen en de gehele 
carnavalsvereniging een borreltje drinken. Bedankt!

 Familie Janssen

In oktober ben ik toegetreden tot het bestuur 
en vanaf die tijd hebben we niet stilgezeten. 
Achter de schermen zijn we met z’n allen bezig 
geweest om carnaval 2016/2017 te organiseren, 
wat ons wederom goed gelukt is. Vele handen 

EVELIEN 
KAANDORP

CHAPERONNE & NIEUW BESTUURSLID

maken licht werk en wat gaat de tijd toch snel. 
De dolle dagen staan alweer voor de deur. Na een 
mooi carnavalsweekend in november, eerst in 
Gendt bij de Waskniepers en bij de Geintrappers 
in Bemmel, was op 19 november de aftrap van 
carnaval bij ons in het Baggergat. Wat hebben we 
genoten met prins Edwin en prinses Esther, de 
optredens van de dansgarde, de raad van elf en de 
Kleikluuten. Maar zeker ook de prinsenwissel op 
zondag… Afscheid genomen van prins Bryan en 
prinses Sterre en welkom geheten aan prins Cas 
en prinses Annelaura. Ik wens hen ook veel plezier 
de aankomende twee jaar.
Er zijn weer heel veel foto’s gemaakt op deze 
dagen. Heeft u al een kijkje genomen op de 
website? Kijk maar eens of je er ook op staat. Ik wil 
iedereen een fijne carnaval wensen en hoop u te 
zien in de Kolk om samen met ons deze carnaval 
te vieren.
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In september 2016 ben ik toegetreden tot het 
bestuur. Vanaf die tijd heb ik niet stil gezeten. 
Niet alleen actief in het bestuur, maar ook bij de 
jeugdcommissie, waar een wisseling van de wacht 
plaatsvond. Veel te leren en veel te doen. Zo 

In het jaar 2001 ben ik bij de Kleibakkers-familie 
terechtgekomen in verband met de digitalisering 
van het Pottekiekertje. Daar is het dus allemaal 
begonnen! In plaats van een hoop papierwerk 
ging er sindsdien een usb-stick naar de drukker. 
Een paar jaar later werd me gevraagd om 

SHARI
FÖLKER

SYLVIA VAN 
LOON

NIEUW BESTUURSLID

AFSCHEID JEUGDCOMMISSIELID

namen we afscheid van het prinsenpaar en werd 
een nieuw paar verwelkomd. Spannend, maar ook 
razend enthousiast. Natuurlijk trots dat onze Bart 
binnen de jeugdraad is toegetreden. 
Het Pottekiekertje en publicatie vraagt ook de 
aandacht, maar ik ben heel erg blij met alle hulp 
die ik daarbij krijg van Willem Bosma. Voor alles 
wat voor mij nieuw is, hoef ik maar de roepen en 
komt het goed. Dank je wel Willem!
Een hoop nieuwe dingen kwamen op me af, maar 
met de steun van het bestuur en natuurlijk de 
anderen die carnaval in hun hart dragen, heb ik 
tot zover genoten.
Het seizoen begon voor ons bij de Waskniepers en 
daarna feest bij de Geintrappers. Op 19 november 
had ik de vuurdoop als vers bestuurslid (gelukkig 
samen met Evelien), wat spannend om naar voren 
te lopen en geïnstalleerd te worden. Laat mij 
maar op de achtergrond… De dag erna mochten 
we dan eindelijk aftrappen bij de jeugd en had 
ik plaatsvervangende zenuwen voor het nieuwe 
prinsenpaartje. Ik heb er zin in en zie jullie graag!

commissielid te worden bij de jeugd. Een leuke 
taak om de kinderen plezier te laten beleven aan 
de jaarlijkse carnavalsdagen. De jeugdcommissie 
is ook een gezellig club van verschillende mensen 
met diverse disciplines. Daar voelde ik me zeker 
thuis.

Toch heb ik ergens begin 2016 voor mezelf het 
besluit genomen om afscheid te nemen als 
jeugdcommissielid. Mijn gezondheid is niet altijd 
optimaal en mijn vrije tijd werd alsmaar schaarser 
door diverse factoren. Ook is het goed om wat 
nieuwe aanwas te laten instromen die met een 
vernieuwende, frisse blik de toekomst tegemoet 
gaan. Deze opvolgers wens ik dan ook heel veel 
plezier toe.

Wel wil ik nog vermelden dat onze kinderen, 
Kim en Ilse, helemaal niet blij waren met mijn 
keuze. Zij dachten dat ik dan ook niet meer naar 
de carnavalsdagen zou gaan. En... dus ook hun 
optreden met de dansgarde zou missen. Maar 
niets is minder waar! Ik blijf de vereniging zeker 
een warm hart toedragen.
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Wij, Coby Maassen en Josephien Veens, namen 
onlangs afscheid van de carnaval na respectievelijk 
32 en 33 jaar. Altijd hebben we genoten van de 
sfeer, de gezelligheid en er zijn vriendschappen 
ontstaan door samenhorigheid met elkaar. 
Vanaf het begin zijn we betrokken geweest bij 
verschillende commissies en diverse taken. Toen 
wij in 1983 begonnen, hadden we helemaal niets. 
We maakten zelf de steken met Mieke Reijmers, 
Riet Puntman en Riet Stuart. Ook de kleding voor 
een aantal prinsen en prinsessen, de jeugdprinsen 
en de hofdames hebben we allemaal zelf gemaakt. 
Dat was een hele onderneming. Samen zaten we 
ook in de prinsenkeuzecommissie en probeerden 
we telkens weer een nieuw prinsespaar te vinden. 
Ook de versiercommissie was onze taak en 
samen zorgden we er met hulp van de dames 
telkens voor dat de zaal weer mooi versierd werd. 
Jarenlang hebben we in de programmacommissie 
gezeten. Coby zorgde jaarlijks voor de nieuwe 
jongste inwoner van Haalderen. Ze ging dan 
ook vragen of onze vereniging welkom was en 
bij positief antwoord bezocht het prinsespaar 

Per abuis is het schrijven hieronder niet in de vorige editie van het Pottekiekertje 
geplaatst. Toch willen wij u dit niet onthouden. Zo leest u een tekst van twee 

dames die altijd op de achtergrond bezig waren. Mede door hen is onze 
vereniging de vereniging die ze nu is. We konden altijd op ze rekenen, ze 

stonden altijd voor ons klaar met raad en daad.

BESTE KLEIBAKKERS
de nieuweling en zijn of haar ouders. Josephien 
zorgde altijd voor de oudste inwoner. Die bracht 
zij van tevoren een bezoek. De oudsten van 
Haalderen vonden het altijd een hele eer dat de 
prins en zijn prinses langs kwamen. Als Josephien 
niet wist wie de oudste zou zijn dat jaar, ging ze 
dat vragen bij Marietje Verhagen. Die schudde dat 
altijd zo uit haar mouw, compleet met jaartallen 
en geboortedatums. Wanneer er een oudijzeractie 
was, werden er na afloop altijd pannenkoeken 
gegeten. Dit festijn was dan bij Geert en Coby 
Maassen. 
Met veel plezier kijken we terug op de mooie 
jaren en wensen de complete carnavalsvereniging 
en alle meefeestende carnavalsvierders nog vele 
fijne jaren toe! Groetjes, Coby en Josephien.

Helaas kunnen we voor raad en daad niet meer bij 
Coby terecht. Het gemis blijft. Coby is 25 november 
2016 overleden op de leeftijd van 68 jaar.

Voorzitter Anja Verhoeven









www.biketotaalleenders.nl

Dorpstraat 25  -  6691 AW  Gendt
Telefoon 0481 421 448  -  info@biketotaalleenders.nl

Voor meer fietsen en accessoiresVoor meer fietsen en accessoires
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Julianastraat 2
tel: 0481-422945

ALbert Heijn
Julianastraat 12

De meest complete supermarkt in de regio
www.ahgendt.nl

BLOKKER GENDT
Julianastraat 1

Voor leuke kado`s en
alles op huishoudelijk gebied

Julianastraat 25

Gecertificeerd schoenreparateur

UW GARANTIE
VOOR KWALITEIT

Winkelcentrum Julianahof Gendt
Gezellig, modern en compleet

Dorpstraat 19

Julianastraat 10

In de
Albert
Heijn

Julianastraat 2aTel: 0481-422945

Drogisterij
Julianastraat 4

Tel: 0481-425292Gendt
Jadine`s  Brillenwinkel

Julianastraat 23

ALbert
Heijn

ALbert 
      Heijn

GRAND 
CAFE

Julianastraat 29-31
 Gendt



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.



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!



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.



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



wbb 
dakkapellen

Huigensstraat 6A, Gendt 
0481-422 204  
info@wbb-dakkapellen.nl

wbb-dakkapellen.nl

Dakkapellen • Rolluiken &
Kunststof Kozijnen 

Eigen 
productiehal

Gratis 
inmeten

Kwaliteit & 
ervaring

Vak- & 
maatwerk



Rijbewijs B

Rijbewijs BE

Opfriscursus

Theorieles

www.hendriksenklomp.nl

André Hendriksen

06 54 22 88 60

Info@hendriksenklomp.nl



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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ONTHULLING & TAART
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OPTOCHT
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MAANDAG
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ZATERDAG



www.wijnzinnig.eu
Dorpstraat 34 - Gendt
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Eerste prijs
Boerenbruiloft
Tweede prijs
Nu gaat de tent op de kop
Derde prijs
HAVO

Volwassenen
groepen

Eerste prijs
Lokfietsen
Tweede prijs
Geen doel

Eerste prijs
Wij leggen de lat niet te hoog

Volwassenen
paren

Jeugd
groepen

Eerste prijs
S.W.A.T.
Tweede prijs
Mega Toby

Jeugd
enkelingen

Prijzenoverzicht optocht 2016

Eerste prijs
Gouden koets
Tweede prijs
Groene stroom

Praalwagens
klein

Eerste prijs
CV ‘t Kum Wel: Flintstones
Tweede prijs
Kaartenhuis

Praalwagens
groot



Eerste prijs
Zottendael

Eerste prijs
Van der Mondeweg 43, Haalderen

Mooiste
straat

Mooiste
huis

Viert u dit jaar met ons het startschot 
voor de vier dolle dagen tijdens de 
sleuteloverdracht? Wilt u weten wie 

er dit jaar de Orde van de Vlinder mag 
ontvangen?

Wij als vereniging nodigen u hierbij uit om samen 
met ons een keer de sleuteloverdracht bij te 
wonen in zalencentrum De Kolk te Haalderen. De 
toegang is vanzelfsprekend gratis en ook niet-
leden zijn welkom.

Wat is de sleuteloverdracht?
Prins Carnaval ontvangt op de eerste dag van 
het carnaval een symbolische sleutel uit handen 
van burgemeester Marianne Schuurmans, die 
vier dagen lang 'de macht' aan hem overdraagt. 
Deze happening zal dit jaar in ons mooie dorp 't 
Baggergat (Haalderen) plaatsvinden op 24 en 25 
februari. Op 24 februari vanaf 15:30 uur krijgen de 
jeugdprinsen de sleutel overgedragen en een dag 

UITNODIGING
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sleuteloverdracht • orde van de vlinder • optredens

later vanaf 11:11 uur zijn de volwassen prinsen en 
prinses aan de beurt. Tijdens de sleuteloverdracht 
zal er van elk dorp in Lingewaard een 
carnavalsvereniging aanwezig zijn met hun 
gevolg.

Wat is de Orde van de Vlinder?
Naast de sleutels wordt ook de in Lingewaard 
wereldberoemde 'Orde van de Vlinder' uitgereikt. 
Dit is een erkenning voor mensen die zich 
jarenlang belangeloos hebben ingezet voor de 
carnavalsvereniging. Onder carnavalisten is de 
orde een onderscheiding die bijna gelijk staat aan 
een koninklijke onderscheiding. Het ontvangen 
ervan heeft vaak een grote positieve impact voor 
de ontvanger met bijbehorende emotionele 
uitingen. 

Optredens
De aanwezige verenigingen presenteren zich met 
een mooi of ludiek optreden.



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

Helmichstraat 2A
6851 CC Huissen

06-25210578
www.d-tattoo.nl
dicky@d-tattoo.nl

Openingstijden
Dinsdag t/m 
donderdag
10.00 - 18.00
Vrijdag
10.00 - 21.00
Zaterdag
10.00 - 17.00
Zondag en maandag
gesloten



Shiatsu Praktijk Nathalie van Baal biedt 
een luisterend oor voor uw verhaal 
en/of klachten! Shiatsu betekent 
drukpuntmassage.
Behandelingen die gegeven worden zullen ontspanning 
bieden en uw klachten verlichten, doen verdwijnen. Tips en 
oefeningen hoe uw dagelijks leven aangenamer te maken 
worden aangeboden. Het is tevens mogelijk om Rots en Water 
trainingen te volgen, voor zowel kinderen als volwassenen. 
Rots en Water training is een weerbaarheidstraining waarbij 
bewustwording en uitgaan van eigen kracht centraal staan.

Aangesloten bij NVST. Ingeschreven in het RBCZ-register als 
registertherapeut, licentienummer: 107014. KvK 09147550.

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



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

I-PURE
Ontharen
Gezichtsbehandelingen
Massages

www.i-pure.nl



Ingrid Tuinstra
De Halden 52, 6685 CE Haalderen

0628410007

Voeten van mannen, voeten van vrouwen
Voeten waar op het oog niets aan scheelt

Voeten verhard met drie lagen eelt
Voeten zo ruw en voeten zo fijn, voeten gezond en voeten met pijn

Voeten met schimmel, met kalk of met vellen
Voeten die ons werkelijk heel veel vertellen

Help en verzorg ze, die prachtige voeten
Want lang kan het duren dat wij nog moeten

Ons laten dragen de rest van ons leven, dus laten we ze het beste geven



Tel.: 06-30735417

Jansen
Schilderwerken



Automobielbedrijf

PEELEN – VAN AS

Langestraat 225
6691 ED Gendt

0481-422300

www.peelenvanas.nl

Reparatie in eigen
werkplaats

APK-keuringsstation

Alle merken nieuwe
en gebruikte auto’s

Schadeafwikkeling

Dit kunnen we volledig voor 
u verzorgen. Ook het contact 

met de schade-expert en 
verzekeringsmaatschappij 
nemen we u uit handen. 

Uitdeuken zonder spuiten, spot 
repair, reparatie en vervanging 
van ruiten behoren allemaal tot 

de mogelijkheden.
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Jeugd
53

»
nieuw prinsenpaar • afscheid oud prinsenpaar • jeugdcommissie

dansgarde • de wieling • jeugdpresident • raad van elf



Op zondag 20 november was het de dag van Cas d’n Duiker en 
Annelaura. Samen vormen ze ons nieuwe jeugdprinsenpaar. Op de 

volgende pagina stellen ze zich aan jullie voor. 

tekst   CAS D’N DUIKER EN ANNELAURA     foto’s   EVELIEN KAANDORP

nieuw jeugdprinsenpaar

CAS D'N DUIKER EN ANNELAURA



Ik ben Cas van den Berg en voor de 
komende twee jaar jeugdprins van de 
Kleibakkers. Ik zal iets meer over mezelf 
vertellen. Mijn naam is dus Cas en ik 
ben elf jaar. Ik kom uit een grote familie. 
Met m’n moeder, bonuspapa en zusje 
Tara woon ik in Haalderen. En dit wissel 
ik af met mijn tweede huis in Gendt, 
bij mijn vader, bonusmama en twee 
broertjes Jelle en Daan.
Mijn hobby’s zijn: zwemvaardigheid, 
Pokémon, Minecraft en natuurlijk 
carnaval! Verder zit ik in groep 7 van 
basisschool De Wieling. De afgelopen 
tijd was heel erg spannend. Ik werd 
toen gevraagd of ik jeugdprins van 

Haalderen wilde worden met mijn 
vriendin Annelaura als mijn prinses. 
Superleuk! Het was soms wel lastig 
om alles geheim te houden, vooral op 
het eind! Toen was het eindelijk zover: 
de onthulling met de jeugdpronk op 
zondag 20 november 2016! Samen 
met Annelaura werd ik daar onthuld 
als prins Cas d’n Duiker en prinses 
Annelaura. Ik heb ontzettend veel zin 
in de carnavalsdagen en zou het leuk 
vinden als jullie dit allemaal met ons 
mee komen vieren. Met ons motto 
moet dat zeker lukken: ‘Maak de borst 
maar nat, wij vieren carnaval in het 
Baggergat!’

Hallo allemaal, ik ben prinses Annelaura 
Uiterwaal. Ik woon al mijn hele leven 
in Haalderen. Ik zit op basisschool De 
wieling in groep 7. Thuis kom ik uit 
een groot gezin, er gebeurt altijd wel 
wat. Met papa, pama, Laurenz, Silvijn, 
Julian en Merel-lou. Ook woont nog 
een oudere broer van mij al een tijdje 
op zichzelf, hij heet Jermain.
Ik trek graag op met mijn bff (beste 
vriendin, red.) Shanas.  Maar dit jaar 
is extra bijzonder, ik ben namelijk 
gevraagd om prinses carnaval te 
worden. Dit is altijd al een stille 
wens van mij. Ik had het nooit 
verwacht! De komende twee jaar 
zal ik jullie vertegenwoordigen bij 
carnavalsvereniging De Kleibakkers. 
Ik neem met plezier de taak van 
Sterre en Bryan over en wil het oude 
prinsenpaar bedanken voor hun inzet 
en leuke jaren. Zelf dans ik al een paar 

jaar met veel plezier bij de garde, waar 
wij door een onwijs leuk team worden 
begeleid. Daar heb ik al een beetje 
kunnen zien hoe leuk de vereniging 
is. Dit alles is nog veel leuker, omdat 
prins Cas d`n duiker (Cas v/d Berg) al 
drie jaar mijn lieve vriendje is, maar 
nu is hij ook nog eens mijn prins. In 
het begin moest het allemaal geheim 
blijven, maar terwijl nog niemand 
ergens van afwist, hebben wij samen 
al heel wat voorpret gehad. Tijdens het 
maken van de foto en het uitzoeken 
van de onderscheidingen. Het meest 
heb ik genoten van het uitzoeken van 
mijn tiara en sieraden. We hebben 
gekozen voor het waterthema, omdat 
Cas graag in het zwembad te vinden is. 
Binnenkort gaat het dan echt beginnen, 
daar hebben wij in ieder geval heel veel 
zin in. Samen maken we er een feestje 
van.
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Cas

Annelaura
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Dit jaar begon carnaval 2016-2017 
voor de jeugd op 20 november 
met een pronkzitting. Het was 

een bijzondere middag, want we 
hadden een prinsenwissel.

Zo hebben we afscheid genomen van prins 
Bryan de Plezierige en zijn prinses Sterre. 
Bedankt Bryan en Sterre, jullie hebben het 
prachtig gedaan. Maar niet getreurd, want 
er zijn ook een nieuwe prins en prinses 
geïnstalleerd. Dat zijn voor de komende 
twee jaar prins Cas d’n Duiker en zijn prinses 
Annelaura. Een prachtig koppel dat geweldig 

z’n best heeft gedaan om het tot het laatste 
moment stil te houden. We hebben daarnaast 
nog wat meer wisselingen gehad. Zo hebben 
we straks na de carnaval bijna een geheel 
vernieuwde jeugdcommissie. Shari Fölker, 
Roxanne Kok en Nathalie Nieuwenhuis komen 
de ploeg versterken. Dus sta niet raar te kijken 
als er wat dingen anders gaan dan andere jaren. 
Nog een verandering die we hebben 
doorgevoerd afgelopen jaar is de leeftijdsgrens 
voor de jeugdraad. Voorheen gingen de 
jongens uit de raad als ze van de basisschool 
gingen. Maar dat hoeft niet meer. Dan tot slot 
wil ik jullie nog even kennis laten maken met 
de nieuwste aanwinsten bij de jeugdraad. Zo 
hebben we Bart Fölker mogen verwelkomen. 
Maar ook Joost Meeuwsen en tot slot Abd 
Alrazak Jomaa uit Syrië. Welkom alle drie en 
een heel fijn carnavalsseizoen.

Jeugdcommissie

Nieuws
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Na Thijs en Daphne kwam er een nieuwe 
prinsenpaar: prins Bas en prinses Iris. Hiervoor zijn 
Renate en ik flink in de weer geweest met naald 

Toen ik bij de carnaval kwam, waren 
prins Thijs en prinses Daphne het 
jeugdprinsenpaar. Ik ben dan ook 

meteen gevraagd om bij de jeugd te 
komen. 

IETS ANDERS
en draad. Het meeste werk is hierbij wel door 
Renate gedaan. Prins Bas en prinses Iris zagen 
er geweldig uit. Maar na twee jaar moet er weer 
een nieuw prinsenpaar worden gekozen en dit 
wordt natuurlijk steeds moeilijker. Toch hadden 
wij weer een stel gevonden in de gedaante van 
prins Bryan en prinses Sterre. Ook voor hen is de 
kleding gemaakt door Renate. Het is erg fijn dat 
je zo iemand binnen je vereniging heb die hier zo 
superhandig in is.
Maar nu, na vijf jaar jeugdcommissielid te zijn 
geweest, ben ik toe aan iets anders. Ik wil dan ook 
de jeugdcommissieleden erg bedanken, ik heb 
het erg naar mijn zin gehad. En wens jullie allen 
een fijne carnaval. We zien elkaar vast terug op 
deze avonden. Marloes Rikken

Jeugdraad
Achter Mitchel Jansen, Luc Vonk, Jens van Sommeren, Ryan Verwaaijen, Siem Kersten Midden 
Tom Artz, Joost Meuwsen Voor Damian Brous, Abd Alrazak Jomaa en Bart Fölker.
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Na de carnaval zijn Tara Nieuwenhuis, Luna 
Timmermans, Kiara van Ierland, Danique Brous en 
Noa Arends bij de Kluutjes komen dansen. En zo 
zijn wij weer compleet met zeven meiden bij de 
prinsengarde en dertien meiden bij de garde.
Als het dan november is, toont de garde de 
gardedans en de prinsengarde de garde- en 
showdans vol trots, waarvoor zij getraind hebben. 
Leuk is dan te zien hoe de meiden hiervan 
genieten en wij achter de schermen vol trots 
staan te kijken hoe zij hun beste beentje omhoog 
gooien. Na de pronkzitting is het klaarmaken voor 

Na leuke carnavalsdagen hebben wij 
afscheid genomen van vijf Kluutjes.

Anne, Quincy, Filou, Sylvana en Imke: 
bedankt voor jullie inzet de afgelopen 

jaren. Maar zoals het altijd gaat, 
gaan er meisjes en komen er nieuwe 

meisjes.

DANSGARDE
DE KLUUTJES

ALWEER EEN DANSJAAR

het dansgala Lingewaard, dat op 22 januari 2017 
heeft plaatsgevonden.
Ook komen de carnavalsdagen er weer aan 
met de het dansen op de basisschool, de 
sleuteloverdracht in Haalderen, de optocht, 
jeugddisco en de jeugdmiddag. Daarna zijn 
de meiden helemaal uitgeput van het feesten. 
Maar moe en voldaan starten zij een week na 
de carnaval weer met nieuwe ideeën en dansen. 
Kortom, als Kluutje verveel je je nooit! Lesley Paul, 
Britta Reijmers, Mirna Reijmers (trainsters de 
Kluutjes)

Op vrijdag 5 februari 2016 was het 
weer groot feest op De Wieling. Er werd 

carnaval gevierd in een gezellig versierde 
school. Leerlingen kwamen in hun 

mooiste of gekste carnavalsoutfit om er 
een geslaagde dag van te maken.

In de gymzaal vond een feestelijke viering plaats 
die werd ingeluid met een spetterend optreden 
van De Kluutjes. Alle groepen hadden een leuke 
act voorbereid die ze lieten zien en tussen deze 

optredens door verzorgden De Kluutjes nog een 
mooie showdans. Na het eten van het fruit in de 
klas was er een spellencircuit in de school voor de 
leerlingen van alle groepen. Er werd geknutseld, 
spelletjes werden gespeeld en in een van de 
groepen werd een heuse dansworkshop gegeven 
door De Kluutjes, waar vele enthousiaste kinderen 
aan mee hebben gedaan. Carnaval 2016 op De 
Wieling was een feestje!

DE WIELING
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AFSCHEID JEUGDPRINSENPAAR
Afgelopen twee jaar hebben wij als prinsenpaar enorm genoten. De pronkzitting, de sleuteloverdracht, 

het carnaval op school, bij de gidsen, het 33-jarig bestaan... het was één groot feest. De twee jaar 
zijn voorbij gevlogen en inmiddels hebben we een nieuw jeugdprinsenpaar. We wensen prins Cas 
en prinses Annelaura heel veel succes en hopelijk genieten jullie net zoals wij dat hebben gedaan.
Natuurlijk is carnaval voor ons niet helemaal voorbij, je zult ons vast nog tegenkomen tijdens de 

carnavalsdagen. Bryan en Sterre

RYAN
VERWAAIJEN

Als president van de jeugdcarnavalsvereniging 
de Kleibakkers kijk ik even terug naar het vorige 

jaar. Het was een leuk jaar. Wel spannend, omdat 
het mijn eerste jaar als president was. Samen met 
prins Brian de Plezierige en prinses Sterre heb ik 
een heel leuke en gezellige carnavalstijd gehad. 
Het was natuurlijk ons jubileumjaar. Daaraan 
zaten speciale gelegenheden, zoals de receptie. 
Knettergezellig met veel handjes om te schudden 
en het was superspannend vanwege de woordjes 
die ik moest doen. Gelukkig hielp de grote 
president me wel een beetje. Dit jaar, tijdens de 
jeugdpronkzitting, kregen we een nieuwe prins. 
Dit jaar gaan we carnaval vieren met prins Cas d’n 
Duiker en prinses Annelaura. Ik weet zeker dat het 
ook weer een leuk en gezellig jaar wordt. Ik heb er 
heel veel zin in. Ryan Verwaaijen

JEUGDPRESIDENT
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Programma 2017

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.

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

10.00 uur
Alle carnavalsverenigingen van Lingewaard verzamelen zich in Haalderen bij 
de Tichel.

10.30 uur 
In optocht vertrekken we met z’n allen naar zalencentrum De Kolk aan de 
Van der Mondeweg in Haalderen, 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.

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.

VRIJDAG
24 FEBRUARI

ZATERDAG
25 FEBRUARI

ZONDAG
26 FEBRUARI
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Programma 2017

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 De Tichel
14.00 uur Hents Café
16.00 uur Zalencentrum De Kolk

Vanaf 18.00 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.

Zaal open om 19.30 uur, aanvang om 20.11 uur. De entree is gratis en de 
avond duurt tot 00.00 uur. Daarna gaan de steken af en nemen we afscheid 
van een hopelijk onvergetelijk carnaval 2016.

MAANDAG
27 FEBRUARI

DINSDAG
28 FEBRUARI

HAALDEREN ROEL SCHOUTEN DIENSTVERLENING (22), WEIJERS BARBECUE (14), LOTS4ALL (22), EGA 
AFSLANKCLUB DORIEN VERNOOIJ (33), HENDRIKSEN KLOMP AUTORIJSCHOOL (33), ZALENCENTRUM DE 
KOLK (3), FIETSREPARATIES HAALDEREN (49), WONINGINRICHTING BAKKER & ZONEN (39), MHS-MUZIEK 
(26), HAARMONY (26), P&P MONTAGE (28), DERO (23), HET AMBACHT (30), DORPSHUIS DE TICHEL 
(40), BAKKER MONTAGE (44), SCHOUTEN TUINMACHINES (46), PIZZERIA - GRILLROOM - CAFETARIA 
HAALDEREN (69), WHEELS2DRIVE (68), HENTS CAFÉ (15), COENDERS MONTAGE (14), YOGA LINGEWAARD 
(13), KAANDORP INTERIEURBOUW (71), SHIATSU PRAKTIJK NATHALIE VAN BAAL (48), BEAUTYSALON 
NICKY (51), A.J.J. VAN OLDEREN (48), NAIL & CARE - INGRID TUINSTRA (50), JAFRA (50), SCHAARS 
VERZEKERINGEN (69), JANSEN SCHILDERWERKEN (51), I-PURE (49) ELST WIJNHANDEL HALVE MORGEN 
(34), IMPACT PERSONEEL (34) GENDT LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF ALUSTAAL (25), WINKELCENTRUM 
JULIANAHOF (27), RM DEUREN (31), BLOEMSIERKUNST DE GENT (29), LEENDERS BIKE TOTAAL (25), 
WIECHERINK (23), HOME GARDEN SHOP (29), HOVENIERSBEDRIJF HAN JANSSEN (40), LINTSEN VERHUUR 
(44), ROLINE (68), AUTOBEDRIJF PEELEN -VAN AS (52), WBB DAKKAPELLEN (32), WIJNZINNIG (39). 
BEMMEL CREALINDA (45), HUTING SCHOEN- EN SLEUTELSERVICE (13), HELMA HAIRSTYLING (28), DERKS 
TRANSPORTBEDRIJF (32), INSTALLATIEBEDRIJF BART EVERS & ZOON (15), DE BOK (48), IWAN HEGEMAN 
(72), SLAGERIJ HUISMAN (46), WILLEM BOSMA (71). HUISSEN PROFILE OUWERLING (24), KAPSALON 
HENDRIKSEN (45), D-TATTOO (47). RESSEN LANDWINKEL DE WOERDT (24) OOSTERHOUT WIDO (60) 
DOORNENBURG AUTO RIJNHOEVE (31), VOS TRANSPORT (47) ARNHEM DE COMMANDERIE (41).

Adverteerdersindex
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Programma 2017

Basisschool De Wieling
Deze ochtend vieren we carnaval op school.

Sleuteloverdracht
Dit jaar is deze unieke gebeurtenis bij de carnavalsvereniging De Kleibakkers in 
Haalderen. Alle jeugdprinsen en hun gevolgen van de gemeente Lingewaard 
zijn hierbij aanwezig. De (jeugd)burgermeester reikt de sleutels uit aan de 
jeugdprinsen. De zaal bij De Kolk is open vanaf 15.30 uur en iedereen is van 
harte welkom.

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 (iedereen heeft prijs!). Kinderen graag hun 
nummer bij zich houden tot na de prijsuitreiking! Voor de jeugd is er een aparte 
jury. Voor de optochtroute zie pagina 66.

Disco

18.00 uur Voor kinderen van 6 t/m 15 jaar, van 18.00 tot en met 21.00 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.

jeugd

VRIJDAG
24 FEBRUARI

ZONDAG
26 FEBRUARI

MAANDAG
27 FEBRUARI

DINSDAG
28 FEBRUARI



652017 // POTTEKIEKERTJE

Optochtreglement
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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Routeomschrijving

Start bij De Kolk aan de Van der Mondeweg. Vervolg route: 
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 zoveel mogelijk 
autovrij?
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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)

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

Inschrijfformulier



www.wheels2drive.nl

2

Van der Mondeweg 87A 

Haalderen - Lingewaard 
(naast nieuwe Aldi)                           

Tel. (0481) 46 45 69          

OPEN van dinsdag tot en met zaterdag 
Maandag gesloten

 
Voor kwaliteit, 
service en een 

scherpe prijs moet u 
bij Wheels2Drive Tweewielers in 

Haalderen (bij Bemmel) zijn!

Wij wensen iedereen fantastische Carnavalsdagen

Dealer van Sym, Kymco, Peugeot, Tomos 
Leverancier van alle A-merken brom- en snorscooters, 
zoals Piaggio - Vespa - Zip en Qwic elektrische fietsen

Naast bandjes, kantjes, naaigaren, 
borduurgaren, ritsen, knopen en elastiek 

ook heel veel brei- en  haakgarens.
Wij wensen u een gezellige carnaval!

Raalt 1a • 6691 XA Gendt • 0481-425432

www.fourniturenenkatoen.nl • info@fourniturenenkatoen.nl

Fournituren & Katoen fournituren_katoen
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Commissies
DAGELIJKS BESTUUR ANJA VERHOEVEN, RENATE LARACKER, TWAN FÖLKER BESTUURSLEDEN ROGER VONK, WILLIE 
LEIJSER, ERICJAN COOLS, SHARI FÖLKER, EVELIEN KAANDORP PRESIDENT ROY DEMON JEUGD ANITA REIJMERS, HANS 
DEMON, SHARI FÖLKER, NATHALIE NIEUWENHUIS, KIRSTEN NIEUWENHUIS, LISSA REIJMERS, ERIC-JAN COOLS, ROXANNE 
KOK DANSGARDE HELMA LEIJSER, MIRANDA BRUGMAN, BRITTA REIJMERS, MIRNA REIJMERS, LESLEY PAUL, RENATE 
LARACKER PROGRAMMA ROY DEMON, BRITTA REIJMERS, ANITA REIJMERS, EVELIEN KAANDORP PUBLICITEIT/WEBSITE 
WILLIE LEIJSER, SHARI FÖLKER, WILLEM BOSMA OPTOCHT WILLY LEIJSER, TWAN FÖLKER WAGENBOUW/BORDEN/
ZAALOPBOUW/PODIUM ROGER VONK, RAAD VAN ELF ONDERHOUD ANITA REIJMERS, STIWAN KAANDORP, ROGER 
VONK, WALTER FÖLKER POTTEKIEKERTJE SYLVIA VAN LOON, WILLIE LEIJSER, WILLEM BOSMA, EVELIEN KAANDORP, 
SHARI FÖLKER, HANS DEMON MUZIEK TWAN FÖLKER 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, HENRI REIJMERS, GEERT MAASSEN, SHARI FÖLKER SPONSORING ROGER VONK, TWAN FÖLKER, 
WILLIE LEIJSER, EVELIEN KAANDORP

Colofon

Bestuur
Anja Verhoeven (voorzitter), Willie Leijser (bestuurslid), Renate Laracker (secretaris), Roger Vonk (bestuurslid), Eric-Jan 
Cools (bestuurslid), Twan Fölker (penningmeester), Shari Fölker (bestuurslid), Evelien Kaandorp (bestuurslid).

REDACTIE WILLEM BOSMA, SHARI FÖLKER, WILLIE LEIJSER, SYLVIA VAN LOON VORMGEVING WILLEM BOSMA, SYLVIA 
VAN LOON ADVERTENTIES HANS DEMON, SHARI FÖLKER, EVELIEN KAANDROP, WILLIE LEIJSER, 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 Pottekiekertje

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.



wbm
W I L L E M  B O S M A  M E D I A

tekst

vormgeving

webontwerp

www.willembosma.nl • info@willembosma.nl



Autobedrijf Hegeman is door uw stemmen 
halve finalist van het jaar 2016 geworden. 
En daar zijn wij erg trots op! Wij bedanken 
u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Al 25 jaar is Autobedrijf Iwan Hegeman een begrip 
in de omgeving en niet alleen om gebruikte en 
nieuwe auto’s van alle merken! Nee, wij doen nog 
veel meer. In onze merkonafhankelijke en goed 
uitgeruste werkplaats staat ons team van goed 
opgeleide monteurs, dagelijks voor u klaar. 
Voor reparatie en onderhoud van uw auto tot en 
met het oplossen van een storing bent u bij ons 

aan het juiste adres. Altijd up to date geschoold 
gaan Rob, Jeffrey en Jordy iedere uitdaging aan.

Voor de verkoop van nieuw en gebruikte auto’s 
kunt u terecht bij Iwan en Frank en in de 
weekenden ook nog bij Nick. Uw droomauto 
zoeken, financieringen regelen, fabrieksgarantie 
afhandelen? Zij zijn van alle markten thuis.

Remco vindt u bij de receptie, hij is de schakel 
tussen u en de werkplaats. Geert is onze 
allrounder. Monique ziet u bij de receptie, zij 
doet enkele administratieve taken, zorgt voor de 

aankleding en voor haar ‘mannen’. Tevens zorgt zij 
dat het de klant aan niets ontbreekt. 

Iwan is directeur/eigenaar en zorgt voor de in- 
en verkoop van onze occasions en zorgt dat alles 
voorspoedig verloopt. ‘Samenwerken, korte lijnen, 
oog voor detail, vertrouwen en de beste service, 
dat maakt ons tot een compleet bedrijf, waar we 
trots op zijn!’ besluit Iwan.

U bent van harte welkom!

Iwan Hegeman Autobedrijf
De Houtakker 2
6681 CW Bemmel

Tel. 026 - 760 1010
E-mail: info@iwanhegeman.nl
www.iwanhegeman.nl

Openingstijden showroom:
Ma t/m vrij: 08.00 - 18.00 uur
Za:  09.00 - 17.00 uur

Openingstijden werkplaats:
Ma t/m vrij: 08.00 - 17.00 uur

CARWASH ACTIE

Niet voor niets halve finalist 
‘BOVAG autobedrijf van het jaar’ 2016!

€ 4,00
Bij inlevering van deze bon, ontvangt u een waskaart van

€ 8,50 voor

(hete voorwas/ wassen incl. onderkant/ hete was/ drogen)

Halve finalist 2016
BOVAG autobedrijf van het jaar

geldig t/m 31 januari 2017
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Iwan Hegeman Autobedrijf
De Houtakker 2
6681 CW Bemmel

Tel. 026 - 760 1010
E-mail: info@iwanhegeman.nl
www.iwanhegeman.nl

Openingstijden showroom:
Ma t/m vrij: 08.00 - 18.00 uur
Za:  09.00 - 17.00 uur

Openingstijden werkplaats:
Ma t/m vrij: 08.00 - 17.00 uur

STAP TIJDIG OVER 

Ook zonder autorijbewijs blijft u mobiel met een 
brommobiel. U heeft alleen een AM (bromfiets)
rijbewijs nodig. Een brommobiel uit de collectie 
van Microcar en Ligier is altijd modern, 
betrouwbaar en veilig.

Wordt uw autorijbewijs misschien niet verlengd? 
Ga brommobiel rijden!

Meer informatie nodig? Wij informeren u graag!

kijk voor ons actuele occasionaanbod  
op www.iwanhegeman.nl

Nu bij ons te bestellen: 

De pech Onderweg Service Mobiliteitspas

www.pechonderwegservice.nl

• Binnenland

• Buitenland

• Eigen woonplaats

•  Geen leeftijd restictie voertuig

•  Geen km restictie voertuig

•  Uitgifte i.c.m. auto onderhoud

•  Patrners VHD/Europ Assistance

€ 49,95
 incl.

Bij grote beurt voor 
slechts € 25,00 incl.

Auto huren 
in Bemmel?
Dat kan bij Iwan Hegeman al

vanaf 

€ 19,00

Bij ons kunt u ook terecht voor autover-
huur. Wij zijn aangesloten bij Autohopper 
autoverhuur. Autohopper is een landelijk 
netwerk van meer dan 80 autoverhuurders 
in Nederland.

Door het partnership met Autohopper 
kunnen wij op professionele wijze auto’s 
verhuren tegen de scherpste tarieven en 
u als klant nog beter van dienst zijn. Zo 
huurt u heel simpel en snel al een auto 
voor maar € 19,= per dag incl. BTW.

Gevarieerde keuze 
en lage tarieven!

Op zoek naar een 
betrouwbare occasion?

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek maar een:

Kom jij ons team 
versterken? 
Wij zoeken een 1e monteur met APK met kennis 
van de hedendaagse elektronica en diverse  
automerken. Stuur een bericht met je CV naar 
verkoop@iwanhegeman.nl

1e AUTOMONTEUR – APK
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Iwan Hegeman Autobedrijf
De Houtakker 2
6681 CW Bemmel

Tel. 026 - 760 1010
E-mail: info@iwanhegeman.nl
www.iwanhegeman.nl

Openingstijden showroom:
Ma t/m vrij: 08.00 - 18.00 uur
Za:  09.00 - 17.00 uur

Openingstijden werkplaats:
Ma t/m vrij: 08.00 - 17.00 uur

STAP TIJDIG OVER 

Ook zonder autorijbewijs blijft u mobiel met een 
brommobiel. U heeft alleen een AM (bromfiets)
rijbewijs nodig. Een brommobiel uit de collectie 
van Microcar en Ligier is altijd modern, 
betrouwbaar en veilig.

Wordt uw autorijbewijs misschien niet verlengd? 
Ga brommobiel rijden!

Meer informatie nodig? Wij informeren u graag!

kijk voor ons actuele occasionaanbod  
op www.iwanhegeman.nl

Nu bij ons te bestellen: 

De pech Onderweg Service Mobiliteitspas

www.pechonderwegservice.nl

• Binnenland

• Buitenland

• Eigen woonplaats

•  Geen leeftijd restictie voertuig

•  Geen km restictie voertuig

•  Uitgifte i.c.m. auto onderhoud

•  Patrners VHD/Europ Assistance

€ 49,95
 incl.

Bij grote beurt voor 
slechts € 25,00 incl.

Auto huren 
in Bemmel?
Dat kan bij Iwan Hegeman al

vanaf 

€ 19,00

Bij ons kunt u ook terecht voor autover-
huur. Wij zijn aangesloten bij Autohopper 
autoverhuur. Autohopper is een landelijk 
netwerk van meer dan 80 autoverhuurders 
in Nederland.

Door het partnership met Autohopper 
kunnen wij op professionele wijze auto’s 
verhuren tegen de scherpste tarieven en 
u als klant nog beter van dienst zijn. Zo 
huurt u heel simpel en snel al een auto 
voor maar € 19,= per dag incl. BTW.

Gevarieerde keuze 
en lage tarieven!

Op zoek naar een 
betrouwbare occasion?

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek maar een:

Kom jij ons team 
versterken? 
Wij zoeken een 1e monteur met APK met kennis 
van de hedendaagse elektronica en diverse  
automerken. Stuur een bericht met je CV naar 
verkoop@iwanhegeman.nl

1e AUTOMONTEUR – APK

Autobedrijf Hegeman is door uw stemmen 
halve finalist van het jaar 2016 geworden. 
En daar zijn wij erg trots op! Wij bedanken 
u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Al 25 jaar is Autobedrijf Iwan Hegeman een begrip 
in de omgeving en niet alleen om gebruikte en 
nieuwe auto’s van alle merken! Nee, wij doen nog 
veel meer. In onze merkonafhankelijke en goed 
uitgeruste werkplaats staat ons team van goed 
opgeleide monteurs, dagelijks voor u klaar. 
Voor reparatie en onderhoud van uw auto tot en 
met het oplossen van een storing bent u bij ons 

aan het juiste adres. Altijd up to date geschoold 
gaan Rob, Jeffrey en Jordy iedere uitdaging aan.

Voor de verkoop van nieuw en gebruikte auto’s 
kunt u terecht bij Iwan en Frank en in de 
weekenden ook nog bij Nick. Uw droomauto 
zoeken, financieringen regelen, fabrieksgarantie 
afhandelen? Zij zijn van alle markten thuis.

Remco vindt u bij de receptie, hij is de schakel 
tussen u en de werkplaats. Geert is onze 
allrounder. Monique ziet u bij de receptie, zij 
doet enkele administratieve taken, zorgt voor de 

aankleding en voor haar ‘mannen’. Tevens zorgt zij 
dat het de klant aan niets ontbreekt. 

Iwan is directeur/eigenaar en zorgt voor de in- 
en verkoop van onze occasions en zorgt dat alles 
voorspoedig verloopt. ‘Samenwerken, korte lijnen, 
oog voor detail, vertrouwen en de beste service, 
dat maakt ons tot een compleet bedrijf, waar we 
trots op zijn!’ besluit Iwan.

U bent van harte welkom!

Iwan Hegeman Autobedrijf
De Houtakker 2
6681 CW Bemmel

Tel. 026 - 760 1010
E-mail: info@iwanhegeman.nl
www.iwanhegeman.nl

Openingstijden showroom:
Ma t/m vrij: 08.00 - 18.00 uur
Za:  09.00 - 17.00 uur

Openingstijden werkplaats:
Ma t/m vrij: 08.00 - 17.00 uur

CARWASH ACTIE

Niet voor niets halve finalist 
‘BOVAG autobedrijf van het jaar’ 2016!

€ 4,00
Bij inlevering van deze bon, ontvangt u een waskaart van

€ 8,50 voor

(hete voorwas/ wassen incl. onderkant/ hete was/ drogen)

Halve finalist 2016
BOVAG autobedrijf van het jaar

geldig t/m 31 januari 2017


