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36 Programma 2020
Een handig overzicht van alle activiteiten tijdens
carnaval.

Foto's
Nog even terug naar vorig seizoen? Beleef het
opnieuw met de collages in dit Pottekiekertje.

Website en Facebook
Op www.cv-de-kleibakkers.nl vind je alles over
onze vereniging. Van het laatste nieuws en foto’s
tot een overzicht met alle eerdere prinsenparen.
Of ga naar onze Facebook-pagina: www.facebook.
com/CV.De.Kleibakkers.

Adverteerders
In dit boekje vindt u advertenties van bedrijven uit
Haalderen en omgeving. Zij dragen onze vereniging
een warm hart toe én maken dit boekje mogelijk. Dank
daarvoor!

Informatie
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Het Pottekiekertje
is een uitgave van
carnavalsvereniging De
Kleibakkers uit Haalderen
en verschijnt jaarlijks. Zie
achterin dit blad voor
de redactie, het bestuur
en een overzicht van
commissies.

de voorzitter

groot geworden
door klein te blijven
En dat willen we ook blijven. Iedereen moet zich
welkom kunnen voelen bij de activiteiten tijdens
carnaval, ongeacht leeftijd en verdiensten. Al
jaren betaalt u als volwassene maar elf euro
contributie voor al onze carnavalsactiviteiten. Dat
willen we ook graag zo houden. Mogelijk
gemaakt door u, sponsors en donateurs,
waarvoor onze dank.
Ondanks alle plezier die ze hadden en hebben,
zijn er drie oud-prinsen die de raad hebben
verlaten. Dank onder andere aan Marcus Laracker,
het langst zittende raadslid. Hij gaat de senaat
versterken. Jan Brugman stopt binnen de raad,
maar hij zal nog best weleens voorbij komen
dansen. Ook Edwin Roelofs, onze benjamin, stopt.
Maar we zullen hem nog regelmatig zien. De
taken van de raad zijn overgenomen door nieuwe
raadsleden, die we veel plezier toe wensen.
Tijdens het prinsenbal namen we na twee jaar
afscheid van William du Verve, Hanneke en Floor.
Ze hebben met ‘verve’ hun prinsenrol vervuld.
Beide blijven actief binnen de vereniging. William
als raadslid en Hanneke als penningmeester.
Zo kon penningmeester Twan de scepter van
William de aankomende twee jaar overnemen.
Samen met zijn prinses Jolanda werden ze tijdens

het prinsenbal onthuld als prins Twan de
Spanningzoeker. Hun motto ‘Wij doen het licht
wel uit’ heeft te maken met de baan van Twan en
ook met hoe hij en Jolanda in het leven staan wat
betreft uitgaan. Dit zegt genoeg: dat worden
lange avonden…
De Grootste Kleibakker was afgelopen jaar de
familie Reijmers. Henri, Anita, Mirna, Britta en
Lissa hebben veel voor onze vereniging betekend
in diverse functies, maar ook voor Haalderen,
bijvoorbeeld met het oliebollen bakken.
De Orde van de Vlinder kreeg senaatslid Hans
Demon afgelopen jaar. Altijd druk met
bijvoorbeeld oud ijzer en advertenties ophalen en
hij was jaren voorman van de jeugdcarnaval.
Ook binnen de carnavalsvereniging gaan we
vernieuwingen niet uit de weg. We hebben een
aparte pronkzitting gehouden voor de meeste
officiële momenten, zodat we tijdens het
prinsenbal en de carnaval meer kunnen feesten.
Want daar gaat het tenslotte om. En feesten doen
we graag met u. Graag tot ziens bij De Kolk!

Anja Verhoeven
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'Wij gaan
carnaval eens
van de andere
kant zien'
nieuw prinsenpaar

Zo zit je op een koude februarizondag, na een leuke dag op het
internationaal prinsentreffen in Nijmegen, bij de voorzitter te borrelen.
Word je opeens gevraagd om prins te worden. Dit was iets wat ik (de
prins) al jaren wilde. In het verleden ook wel eens aangegeven. Maar
dingen gaan zoals ze gaan.
tekst TWAN EN JOLANDA
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foto’s EVELIEN KAANDORP
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Prins Twan de Spanningzoeker draagt de eerste keer zijn
proclamatie voor. Foto: Chantal van Dijk - Van Ralen.

Dan ineens een paar maanden later zit je in de
onthullingskist en word je de zaal binnen
gereden. Maanden van voorbereiden, pak en jurk
laten maken, passen en alles geheimhouden (heel
erg moeilijk), komen tot een hoogtepunt.
Hartslag van tweehonderd, zo spannend vonden
we het, maar oh wat hebben we er zin in om de
komende twee jaar te knallen.
Wij vinden het een geweldige eer om gekozen te
zijn tot prinsenpaar van ons eigen clubje. We
hebben de onthulling en onze eerste avond als
prins en prinses in een roes beleefd. Het was mooi
dat het erg druk was in zalencentrum De Kolk.
Goed te zien dat zoveel mensen het leuk vinden
om carnaval te vieren bij carnavalsvereniging De
Kleibakkers. Er hing een fijne, gezellige sfeer.
Jammer dat alles zo snel voorbijging, maar ja, dat
was onze beleving.
Nu gaan we er binnenkort tegenaan en zien wij
carnaval eens van een andere kant. Niet als
toeschouwer of als bestuurslid, maar als
prinsenpaar. Wij hopen u ook allen te mogen
ontmoeten tijdens de carnavalsdagen. De
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vereniging heeft er weer veel werk in gestoken
om dit jaar met een vernieuwend programma te
komen. Dus komt allen en vier carnaval in het
Baggergat. Wij zullen dat zeker doen en zoals
onze slogan zegt: 'Wij doen het licht wel uit!'
Lees zeker ook eens ons dagboek op de website
van de Kleibakkers (www.kleibakkers.nl).

Twan en Jolanda
Twan Fölker (46) en Jolanda Fölker-Dhaenens (46) wonen in
Haalderen en hebben twee kinderen. Bij TenneT werkt Twan
aan de landelijke elektriciteitsvoorziening, Jolanda doet het
facilitair en organisatorisch management bij het gezin thuis.
Beide zijn al jaren betrokken bij het Haalderse carnaval. Zo was
Twan, die het carnavalsgevoel van huis uit meekreeg, vanaf
1993 bassist bij dweilorkest De Durpklinkers, werd hij in 2012
penningmeester bij De Kleibakkers en later vice-voorzitter.
Broer Walter was in seizoen 2003-2005 al boegbeeld van de
vereniging. Twan houdt van knutselen met elektronica en
domotica. Vooral radiografisch modelbouwracen heeft zijn
interesse. Jolanda schildert, kookt en leest graag. Of samen
met de kinderen leuke dingen knutselen.

De president
'Wij doen het licht wel uit!' Dit is het motto van onze nieuwe prins:
Twan de Spanningzoeker. Een rake slogan en prinsennaam als je
het mij vraagt. Want de woorden ‘licht’ en ‘gespannen’ waren wel
op velen van toepassing op de avond van de prinsenwissel. Die
avond is het altijd even terugkijken op wat je hebt en met goede
hoop vooruit kijken…
Zo was iedereen vooraf eerst nog lichtelijk gespannen, omdat
we na twee fantastische jaren niet snel inzagen wie nu waardige
opvolgers zouden zijn van ons vorige prinsenpaar William en
Hanneke. Zij hadden er namelijk al lak aan en vervulden hun rol
met verve.
De avond zelf was druk bezocht, tot grote tevredenheid van
zowel het vorige als het nieuwe prinsenpaar. Prins Twan de
Spanningzoeker kon het niet mooier verwoorden: ‘De mensen
zijn er weer om carnaval te vieren met elkaar. Het maakt niet
uit welke band er speelt of wie er prins is. Ze zijn er omdat de
carnaval leeft in Haalderen.’
Ik denk dat we een rijk dorp zijn als die zaal gevuld blijft, maar
ook als ‘de meisjes van de dansgarde’ het podium krijgen dat ze
verdienen met een volle zaal. Want tot slot wil ik als president
mijn woorden richten op al die dames die daar iets voor doen.
Ik heb onze dansgarde het afgelopen jaar van ietsje dichterbij

‘Die dames verdienen een
podium en een volle zaal’
proberen te volgen. Ik heb ze keihard zien trainen voor hun
dansen. Ik heb gezien dat het iedere dinsdagavond weer zweten
is, voor zowel trainster(s) en de dansende meisjes als de hele
dansgardecommissie. Top, dames! Ga alsjeblieft zo door. Dan
komt ook het volgende oorverdovende applaus jullie toe! Daar
hoeven jullie niet voor in spanning te zitten!
Zullen we met heel Haalderen afspreken dat we die meisjes dat
applaus gaan geven tijdens de carnavalsdagen? Dan gaan we
weer een mooie carnaval tegemoet!

Roy Demon
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De raad
We hebben dit jaar weer een fantastisch jaar gehad. Zo zijn er
raadsleden gegaan en zijn er ook weer nieuwe raadsleden bij
gekomen.
We hebben met de prinsenwissel afscheid genomen van Marcus
Laracker. Hij is het langstzittende raadslid en heeft besloten tot
de senaat toe te treden. Verder is Edwin Roelofs helemaal gestopt.
Dit vinden we erg jammer, maar een terugkomst is zeker niet
uitgesloten. Jaan Verwaaijen is gestopt bij de raad. Hij zal de nieuwe
voorzitter van de vereniging worden. Natuurlijk wensen wij hem
in deze functie heel veel succes. En dan onze 'dancing queen' Jan
Brugman. Jan zal de vereniging verlaten en wij hopen hem uiteraard
nog wel alle dolle dwaze dagen te zien met de carnaval.
We mogen ook weer nieuwe leden verwelkomen. De volgende
mannen zijn vol enthousiasme in de raad geïnstalleerd: Camiel
van der Horst, Marco Brous, Michel van de Wiel, Jesse v.d. Bosch en
William Jansen. Hartelijk welkom mannen, we gaan er mooie jaren
van maken! Eric Jan Cools is vanuit het bestuur terug in de raad
gekomen en daar zijn wij heel blij mee. Hiermee hebben we een
flinke dosis vernieuwing en verjonging, waar we dan ook maximaal
gebruik van willen maken om carnaval in Haalderen te laten bruisen.
Vele ideeën en motivatie maken dat wij als raad een geweldige
energie voelen om er een fantastisch carnavalsseizoen van te maken.
Tijdens onze prinsenwissel op 23 november zijn Twan de
Spanningzoeker en Jolanda onthuld als nieuw prinsenpaar. Wij
willen jullie twee geweldige carnavalsjaren toewensen! Hopelijk
mogen wij velen van jullie begroeten tijdens de carnaval in ons
mooie Baggergat. Frank Bakker

OP DE FOTO
Voorste rij: Erwin
Gertsen, Gerie
Verhoeven,
Eric Jan Cools,
Camiel v.d. Horst,
Freek Driessen.
Achterste rij:
Jesse v.d. Bosch,
Walter Fölker,
Marco Brous,
William Jansen,
Frank Bakker,
Michel van de
Wiel, Pascal
Nieuwenhuis
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Het secretariaat
Alstublieft! Wederom presenteren wij u ons verenigingsblad,
editie 37 van het Pottekiekertje. De tijd vliegt voorbij, er is weer
een nieuw seizoen aangebroken! Afgelopen jaar hebben we met
onze vereniging een aantal zusterverenigingen bezocht: CV de
Meulenwiekers in Elden en CV de Geintrappers in Bemmel. Het is
altijd fijn om welkom te zijn en een fantastische avond te beleven.
Zaterdag 23 november openden prins William du Verve, prinses
Hanneke en hofdame Floor tijdens het prinsenbal 2019 een nieuw
carnavalsjaar in het Baggergat. Dat waren meteen de laatste
uurtjes van het prinsenpaar. Wat hebben we van hen genoten.
Bedankt voor de twee fantastische jaren! CV de Meulenwiekers,
CV de Waskniepers en uit Bemmel CV de Blauwe Pony en CV
De Geintrappers waren getuige van het afscheid. Maar wat
echt fantastisch was, was dat het Haalderse volk, jong én oud,
aanwezig was. Carnaval leeft! En dat is supergaaf om te zien.
Na het afscheid werd de spanning goed opgevoerd… Wie
zwaait de aankomende twee jaar de scepter over ons dorp?
De onthulling was verrassend en bijzonder te noemen. Nadat

‘Het is altijd fijn om een
fantastische avond te beleven’
het nieuwe prinsenpaar een vragenvuur had ondergaan, was
de spanning om te snijden. Daar zijn ze dan: prins Twan de
Spanningzoeker en prinses Jolanda. Echt geweldig, voor het
prinsenpaar een droom die uitkomt! Ik wens beide namens alle
Kleibakkers een fantastische tijd toe!
Afgelopen jaar was er weer een oliebollenactie waarbij onze hele
vereniging meehelpt. Haalderse mensen, bedankt voor uw steun
en vertrouwen in onze lekkernij! Verder dank ik iedereen die met
ons carnaval komt vieren en naar de optocht komt kijken. Ook
dank aan onze adverteerders, sponsors en vrijwilligers! Jullie
maken het mede mogelijk om alles georganiseerd te krijgen en
dat u dit boekje ontvangt. Tijdens de carnavalsdagen speelt de
band New Sensation, voor velen niet onbekend. Maar ook hebben
we een gastoptreden. Maandagavond wordt er een pubquiz
gespeeld. Laat het carnaval binnen Haalderen voortleven. Wij
zien u graag terug op 21, 22, 23 of 24 februari in zalencentrum
De Kolk.

Renate Laracker
2020 POTTEKIEKERTJE
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De penningmeester
Inmiddels is er alweer een nieuw seizoen aangebroken, voor mij
in een nieuwe functie, namelijk als penningmeester(es). Nadat
Twan had besloten om een stapje terug te doen en toe te treden
tot de senaat, heb ik mezelf aangeboden om van hem de functie
over te nemen.
Twee jaar geleden kwamen William en ik de vereniging binnen
als prinsenpaar en afscheid nemen, dat kunnen we niet meer.
Aangezien ik in het verleden op mijn werk het financiële gedeelte
deels heb geregeld, leek mij dit een passende functie. Gelukkig
heeft Twan alles op en top overgedragen en hoop ik ervoor te
kunnen zorgen dat de vereniging financieel gezond blijft, zodat
er nog mooie carnavalsseizoenen mogen volgen.

'Door onze acties en sponsoren
zijn we een gezonde vereniging'
De financiële gezondheid hebben wij natuurlijk grotendeels te
danken aan de opbrengsten van de acties in Haalderen door de
inwoners van het dorp zelf, maar ook zonder de sponsoren zijn
we nergens. Nieuwe zijn dan ook altijd welkom. Dankzij deze
opbrengsten kunnen wij blijven investeren. Zo is er een nieuw
podium gekomen, maar hebben we ook kunnen investeren in
muziek. Aankomende carnaval kunt u onder andere genieten van
de band New Sensation, DJ Mighty Mike, Ravi Munoz (imitator
van de Snollebollekes) en Dj Mad Regime.
Ik denk dat een stukje uit onze proclamatie precies zegt wat
niet alleen ik maar de hele vereniging graag wil zien en dat
is: feestvieren doen we niet alleen, het liefst zien we heel
Haalderen op de been. Graag wil ik iedereen die hiervoor zorgt
bedanken en hopelijk zorgen jullie nog velen jaren voor vier
dagen groot feest in Haalderen. Wie het kleine niet eert, is het
grote niet weerd. Iedere bijdrage is welkom, denk in vorm van
lidmaatschapskaarten, donateurskaarten, de oliebollenactie, oud
ijzer, sponsoren, etc. Wij zijn blij met elke vorm van opbrengst.
Mocht je je steentje willen bijdragen, dan mag je me altijd aan de
jas trekken. Hopelijk tot de carnaval!

Hanneke Jansen - Van den Dam
12
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Jansen
Schilderwerken
Tel.: 06-30735417

BAKKER
MONTAGE

dakbedekking, lood- en zinkwerken,
gootreparatie, reiniging,
installatietechniek, timmerwerken
Van der Mondeweg 25A, 6685 BK Haalderen
0481-355343 • kbdmontage@gmail.com

Galgendaal 21
6691 MD Gendt
0481-463676
0481-454517
info@dierenkliniekbb.nl

Pater Rikkenstraat 23, 6685 AJ Haalderen
06 – 36 15 35 77 • info@beautysalon-nicky.nl
Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u 5 euro korting
op een anti-age gezichtsbehandeling.

De ambachtelijke
slager in Lingewaard!
Buurman
Slagerij & Worstmakerij
& Catering

Bemmel
Markt 41A,
6681 AG Bemmel
tel. 0481-451655

Gendt
Dorpstraat 28,
6691 AX Gendt
tel. 0481-422383

Huissen
Vierakkerstraat 32,
6851 BE Huissen
tel. 026-3251283

www.slagerijbuurman.nl

Dé kapsalon in Haalderen
Vicariestraat 27
6685 AM Haalderen
0481 - 35 52 75
info@haarmony.nl

WIDO

®

Yoga Lingewaard
Miranda van Oostrom
0625441244 • yogalingewaard@gmail.com
www.yogalingewaard.webklik.nl

Sinds 1988 een bijzondere plek
in Haalderen.
Kolkweg 5A, 6685 BC Haalderen
0481 - 464409
info@dorpshuisdetichel.nl / www.dorpshuisdetichel.nl

kraanverhuur, industriële verhuizingen
industriemontage
Havenstraat 24
7005 AG Doetinchem
0314 335 441

Stationsstraat 37
6515 AA Nijmegen
024 3488 000

DWM
De Winkel Metselwerken

Essenpasstraat 12, 6691 BE Gendt
0648777670

Nooit meer
diëten!
Schoen- en sleutelservice
Deken Dr. Mulderstraat 2B
6681 AB Bemmel
0481-465459

Gewoon anders
leren eten...
www.ega-dorienvernooij.nl • 0481 - 461413

Nieuws

orde van

DE VLINDER
voor Hans Demon

We hebben geproost op wat we
samen kunnen bereiken.
Afgelopen carnaval was de sleuteloverdracht
van de gemeente Lingewaard in Angeren, op
dat moment beter bekend als het Keujesgat.
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Ik vind de sleuteloverdracht altijd een mooi
moment, omdat je veel bekenden tegenkomt.
Dit jaar was het zelfs heel bijzonder, omdat
ik totaal onverwacht de Orde van de Vlinder
in ontvangst heb mogen nemen. Daar sta je
dan, naast de burgemeester. Dat zij benoemt
dat ik me heb ingezet voor ons jeugdcarnaval
vind ik erg mooi om te horen, maar dat ging
door de jaren heen helemaal vanzelf. Je doet
het voor de jeugd en voor de vereniging.
Laten we daar altijd voor zorgen, dat de jeugd
in Haalderen carnaval kan blijven vieren. We
hebben een vereniging om trots op te zijn.
Met alle opgetrommelde vrienden die middag,
mijn vrouw en zoons, maar ook zeker alle
mensen binnen onze vereniging, heb ik onder
het genot van een biertje geproost op wat we
samen kunnen bereiken. De orde heeft bij ons
gezin in huis een mooi plekje gekregen. Zo
denk ik vaak nog terug aan dit mooie moment.

De
Kleikluten
De Kleikluten? Dat zijn wij. Partners
van de steekdragenden van onze
vereniging. De helpende handen
achter de schermen.

En we zorgen ervoor dat onze partners actief
kunnen zijn binnen de vereniging. Soms zie je
ons ook actief tijdens de carnavalsdagen: als de
dames die de loten verkopen in de zaal, als groep
die met een thema op zaterdagavond het feest
verkleed viert, maar ook als loopgroep tijdens
de optocht. Af en toe verzorgen we zelfs een

optreden op een van de avonden. Verder zijn we
actief bij het versieren en opruimen van de zaal
tijdens de carnavalsdagen. Sommigen van ons
zijn zelfs actief in commissies. Verder gaan we in
wisselende samenstelling als partners mee met
uitstapjes waarvoor onze prins en prinses zijn
uitgenodigd.
Afgelopen jaar kon u ons zien, onder andere als
Markiezinnen op zaterdagavond en als lopend
buffet tijdens de optocht. We zijn mee geweest
naar de prinsenwissel in Bemmel en naar het
Prinsentreffen in Nijmegen. Ook waren we bij de
sleuteloverdracht en de uitreiking van de Orde
van de Vlinder in Angeren. En bij het bakken en
uitreiken van de taart door de prins en prinses.
Al met al was het weer een druk en gezellig
carnavalsjaar.

Oudste
inwoner
MARIETJE JANSSEN

Narren en narrinnen, nu moet ik mij
toch op carnavalsvoetjes begeven.

Carnaval is een oud overblijfsel van de strenge
vastentijd. De echo van het ouder worden. De
echte ouderen hebben jammer genoeg hun
plekske moeten inruilen voor Bemmel. Aan hen
dus de eer!
Ik loop mee als oudste in de optocht. Weet je
wat ik als remedie heb? Maar dat kan ik jullie niet
aandoen... Niet roken en niet drinken. Ik kan op
een kopje koffie plezier maken. Weet je, maak
plezier op je eigen manier. Mak mit z'n allen lol,
dan hou je 't het langste vol. Marietje Janssen
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Officieel geen prinsenpaar mee. William, Hanneke en
dochter Floor vlak voor ze de zaal verlaten.

Oud-prinsenpaar blijft bij de vereniging

'Even wennen? Nee hoor'

Op 23 november was het zover: ons afscheid. Na twee mooie jaren die
voorbij gevlogen zijn, zit het er echt op. Wat hebben we genoten!
Mooie herinneringen, nieuwe mensen leren
kennen, het was geweldig. We kunnen hier nog
lang van nagenieten! Mensen, we kunnen het
jullie alleen maar aanraden. Krijg je deze kans, pak
‘m met beide handen aan! We willen dan ook
iedereen nogmaals bedanken die ons op wat voor
manier dan ook een warm hart heeft
toegedragen. We vonden het erg mooi om dit als
gezin te mogen doen, want ook Floor heeft het
geweldig gedaan.
Een veel gestelde vraag was na ons aftreden: het
zal wel even wennen zijn? Ons antwoord: nee
hoor, als prinsenpaar blijf je gewoon jezelf en ook
gaan we niet weg bij de vereniging. William heeft
inmiddels zijn plekje in de raad, Hanneke is
penningmeester en Floor wil graag bij de
dansgarde. Hoe hard we ook geroepen hebben
dat we dit willen blijven doen, na twee jaar is het
mooi geweest en tijd om het stokje over te
dragen. We geven de scepter dan ook met trots
aan Twan en Jolanda. Twan is al eens invalprins
geweest doordat William ziek was tijdens het
prinsentreffen. Hij heeft daar laten zien dat hij een

18
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Hanneke wordt penningmeester en William sloot zich
aan bij de raad.

zeer geschikt persoon is om met de scepter over
het Baggergat te zwaaien. Hanneke en Twan
hebben het nog vaak gehad over even je
momentje pakken. Nou, Twan en Jolanda, nu is
het twee jaar lang jullie moment en we hopen dat
jullie net zo gaan genieten als wij! Ons
afscheidsnummer was ‘You never walk alone’ en
dat zullen jullie ook zeker niet gaan doen! Jullie
zijn mensen met het hart op de goede plaats, we
zullen zeker met jullie mee feesten totdat jullie
het licht uit doen! William, Hanneke en Floor

2020 POTTEKIEKERTJE
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Frank Bakker
Dit carnavalsseizoen ben ik de
voorman van en bestuurslid namens
de raad van elf.

Mijn functie als bestuurslid is om de ideeën
en plannen van de raad te ventileren naar het
bestuur. En met zo`n jonge, enthousiaste groep
vol met nieuwe en veelal goede ideeën, is het

een uitdaging om het bestuur hier altijd in mee te
krijgen. Persoonlijk hou ik wel van een uitdaging
en zelf ben ik zeker ook voor vernieuwing en
verjonging binnen de vereninging.
Het grootste gedeelte van de raad is vernieuwd en
dit zorgt voor een frisse en nieuwe energie. Heel
erg fijn dat Gerie Verhoeven als oudgediende nog
zijn plaats inneemt en alle nieuwelingen met raad
en daad bijstaat. Met het oog op de toekomst
mogen er wel een aantal zaken veranderen en dat
gaat ook wel gebeuren met een gepast tempo.
Het laatste jaar hebben er al veranderingen
plaatsgevonden waar we als vereniging ook trots
op mogen zijn. Na dertig jaar is daar dan eindelijk
het nieuwe podium. Hij is heel erg mooi geworden
en zeer functioneel met op- en afbouwen. Dat
scheelt zeer veel werk.
Als raadsleden zetten wij ons ook voor de volle
honderd procent in voor alle actie`s binnen
de vereninging, zoals de oudijzeractie en de
oliebollenactie. Dit is om iedereen het beste
carnavalsfeest te kunnen geven. Ik nodig u
graag uit om het met ons te komen vieren in
zalencentrum De Kolk. Samen heffen we het glas
op mooie dagen! Frank Bakker

Grootste
Kleibakker
Een speciale avond voor de familie
Reijmers, die zich na bijna twintig
jaar bij onze vereniging Grootste
Kleibakker mag noemen.

Zaterdag 2 maart 2019 was voor ons een speciale
avond tijdens carnaval. We dachten een gewoon
gezellig avondje carnaval te vieren totdat wij als
gezin werden benoemd als Grootste Kleibakker
van 2018.
Dit zagen wij zeker niet aankomen. Daarom vinden
wij het een ook hele eer om deze waardering van
de vereniging te ontvangen. Het aandenken heeft
in ons huis een mooi plekje gekregen. Als wij

hierop terugkijken, dan heeft ons gezin zich bijna
twintig jaar ingezet voor de vereniging waar we
een fijne tijd hebben gehad. Daarom willen wij
ook iedereen bedanken voor deze gezellige tijd.
Tot de carnavalsdagen!
Familie Reijmers
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De taart
Zaterdag 2 maart gingen we naar Hents Café om te versieren, want
Mart had het voor Toms achttiende verjaardag afgehuurd. Rond vier uur
gingen we met de slingers naar de kroeg...
Maar bij aankomst zagen we de carnaval binnen.
Wat moeten we nu? Met ons werkplunje naar
binnen of niet? ‘Laten we maar naar binnen gaan’,
zei Mart. ‘Zijn we al een beetje verkleed.’ Het was
er gezellig en het pilsje smaakte goed. Na een
tijdje nam de prins de microfoon voor enkele
mededelingen. Onder andere de uitreiking van
de taart. Hij begon te praten over de mensen die
bij verschillende activiteiten aanwezig waren,
bijvoorbeeld kinderdorp, havo en carnaval. Ook
de deelname aan het versieren van het huis kwam
ter sprake en toen begon Lies een beetje bleek
te worden. En jawel hoor, wij waren het haasje,
de prins had ons uitgekozen. Natuurlijk voelden
we ons zeer vereerd met de taart. Samen met de
carnaval hebben we hem ons goed laten smaken
en weggespoeld met nog een paar pilsjes. Wel
ging het versieren niet door, want we waren er
door de prins en Mart mooi ingeluisd. We willen
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hier nogmaals prins William, prinses Hanneke
en de carnaval bedanken voor deze geweldige
verrassing. Lies en Tinus

Het is altijd een feest wanneer de taart wordt weggegeven.

Prinsenwissel 2019
Al vroeg liep de zaal vol met
verwachtingsvolle jongeren,
nieuwsgierige leden en trouwe
carnavalisten. Ook waren er meerdere
bevriende verenigingen aanwezig om
het laatste uur van prins William du
Verve, prinses Hanneke en Hofdame
Floor mee te maken.

Na de nodige dankwoorden, een optreden van de
dansgarde en de prinsengarde en natuurlijk een
prachtige slotdans, werden zij in een ‘kinderbox’
de zaal uitgereden door de raad.
Toen was het tijd om ons op te maken voor de
onthulling van de nieuwe Prins. Om 21.15 maakten
prins Twan de Spanningzoeker en prinses Jolanda
hun entree door uit de voor ons zo beruchte kist
te stappen. En na de nodige ceremonies barste
het feest los.
Dj Marco zorgde ervoor dat zowel de massaal
aanwezige jongvolwassenen als de wat oudere
generaties en bevriende verenigingen konden
springen en dansen op voor hen bekende
muziek. Het was een supergezellig begin van het
carnavalsjaar 2019-2020 voor jong en oud.
Anja Verhoeven

in een gespreid bedje komt en dat er met een
nieuw seizoen gestart kan worden. Ook zal ik
de nieuwe penningmeester met raad en daad
bijstaan. Mijn hart voor de vereniging blijft groot,
ondanks mijn besluit. Ik hou van de mensen en
van het feestje.

Aftredend

penningmeester
Tja, er is een tijd van komen en
een tijd van gaan. Mijn tijd als
penningmeester zit erop.
Ik heb december 2018 aangegeven dat ik wil
stoppen met deze functie om verschillende
redenen. Ik heb seizoen 2018-2019 volledig
afgerond om ervoor te zorgen dat mijn opvolger

Ik heb mijzelf de afgelopen zes jaar met hard en
ziel ingezet voor de vereniging vanuit het oogpunt
dat de vereniging er financieel goed voor moet
staan en dat er een buffer is voor onvoorziene
zaken. Dit is naar mijn mening goed gelukt en
de vereniging staat er nu goed voor. Dit gaf soms
pijnlijke, moeilijke momenten en discussies omdat
je meestal niet de meest populaire veranderingen
moet doorvoeren. Uiteindelijk zijn we er altijd met
z’n allen goed uitgekomen. Hier kijk ik met veel
voldoening op terug.
Wie mijn taak zou moeten overnemen was een
tijdje onduidelijk. Inmiddels weten we dat onze
ex-prinses Hanneke penningmeester wordt. Ik
wens haar heel veel succes toe en zie u graag weer
in De Kolk. Twan Fölker
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Elf heeft een heel bijzondere betekenis: het is het
getal van narren en dwazen. Dit omdat het één
minder is dan het perfecte getal twaalf. Kijk maar
naar de twaalf apostelen. En het is één meer dan
de tien geboden (ja, het is toch echt een Katholiek
feest). Elf is dus het gekkengetal (heeft trouwens
ook elf letters).

Aftredend
bestuurslid
Carnaval heeft iets met elf en volgens
mij is het dan ook ongeveer elf jaar
geleden dat ik bij de carnaval kwam
(afwijkingen zijn acceptabel).

Och, terug naar de reden van mijn stukje, mijn
aftreden als bestuurslid. Plat praten was nooit
mijn sterkste kant (Vlaams niet meegeteld). Maar
blijkbaar kwam er af en toe nog wat verstandigs
uit. Want ik mocht bij het bestuur. Nu is het is een
turbulente vereniging waar meer dan voldoende
gebeurt en moet gebeuren. Dus hebben we
ons nooit verveeld. De ploeg was divers en heel
prettig. Allemaal zeer geëngageerde mensen. Het
was mij dan ook een waar genoegen om te mogen
dienen met al deze kanjers. Dank! Maar de roots
trekken toch aan een mens. Zo ben ik begonnen
bij de raad en nu weer terug bij de raad van ELF.
Zo is de cirkel… een tweedimensionaal figuur
waarbij alle punten dezelfde afstand hebben tot
een bepaald punt, oftewel rond. Eric Jan Cools

Ik mocht er mede zorg voor dragen dat de kleding
gemaakt werd voor de gardedansen en dat er
leuke showkleding kwam als bekend was welke
showdans ze gingen doen. K3, een jungledans,
berendans, marine, leger, moulin rouge en vele
andere leuke dansen.

Miranda
Brugman

Wat een drukke, maar wel een leuke tijd rondom
de carnavalsdagen. Beginnend op vrijdagochtend
de viering op de basisschool, ‘s middags de
sleuteloverdracht waar de prinsengarde danste.
Zaterdagavond, zondags de optocht, dinsdag
de kindermiddag en de avond als slot. En op
woensdag zorgen dat alles weer netjes gewassen
werd en schoon de kast in kon voor het nieuwe
seizoen.

Vanaf 2001 tot 2003 waren Jan en ik
prinsenpaar van het Baggergat.
Toen we afgetreden waren, ben ik
actief bezig gegaan als commissielid
van de dansgarde.

Na zestien jaar heb ik afscheid genomen als
lid van de dansgardecommissie. Ik heb dit
altijd met plezier gedaan en ga nu vanaf de
zijkant kijken naar de optredens en de optocht
tijdens de carnavalsdagen. Ik wens de nieuwe
dansgardecommissie heel veel succes toe en
natuurlijk ook alle Kleibakkers! Miranda Brugman
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Sulky 6e, 3892 AJ Zeewolde
036-523 48 98 • www.nijdak.nl

Mimosa
BLOEMENBOETIEK

Dorpsstraat 29F, Bemmel
0646242787

Wie won de prijzen in 2019?
Volwassenen groepen Cv Heumesoord (eerste prijs), De Kleikluten (tweede prijs), Liever
een feestje (derde prijs). Volwassenen duo De Aankomers (eerste prijs). Praalwagens
groot Cv De verschilmakers (eerste prijs), Cv De Beunboeren (tweede prijs), Cc De AAtjes
(derde prijs). Jeugd duo Damian en Danique (eerste prijs). Mooiste straat Grote Geer,
Haalderen. Mooiste huis Huchtstraat 45, Haalderen.

ADVERTEREN BIJ DE KLEIBAKKERS

Kom naar onze wijnwinkel.
Wijn met een verhaal...

Hier had uw advertentie kunnen staan.
Doet u volgend jaar mee?
Informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden bij ons secretariaat.

Kleine Molenstraat 19A in Elst
www.halvemorgen.nl / 06-51779530

Zie pagina 38 voor onze contactgegevens.

André Hendriksen

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

Rijbewijs B
Rijbewijs BE
Opfriscursus
Theorieles

JEUGD »
Jeugdcommissie
Dansgarde De Kluutjes
Jongste inwoner
Jeugdmiddag
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Nieuws

De jeugd heeft
de toekomst
Allereerst staan we even stil
bij het overlijden van ons oudjeugdcommissielid Herman
Wigman. We wensen zijn naasten
heel veel sterkte toe bij het dragen
van dit grote verlies.
Wat de carnaval betreft gaan we er weer een
mooi feest van maken, net als afgelopen
jaar. Ondanks dat we geen jeugdprinsenpaar
meer hadden, was het toch een super
gezellige middag die dinsdag. Mede dankzij
de aanwezigheid van prins William, prinses
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Voor: Marcia Verwaaijen, Rox Driessen-Kok, Lisa Fölker.
Achter: Eric Jan Cools, Jaan Verwaaijen, William Jansen.

Hanneke en hofdame Floor. Wij danken
de afgetreden commissieleden voor hun
tomeloze inzet.
Gelukkig hebben we mensen gevonden
die bereid zijn om hun plaatsen te gaan
innemen. Dus… het belooft weer een mooi
carnavalsjaar te worden voor de jeugd. Veel
dingen zullen hetzelfde blijven, maar we
willen ook naar de toekomst kijken. Om het
voor alle jeugd aantrekkelijk te houden, is
jullie input voor ons heel belangrijk, dus
schroom niet en spreek ons gewoon aan.
We zijn altijd bereid om jullie ideeën mee te
nemen en waar mogelijk te gaan toepassen.
En wie weet hebben we straks ook weer
een leuk jeugdprinsenpaar. Wij hopen jullie
allemaal te mogen begroeten tijdens de
carnavalsdagen in Zalencentrum De Kolk.
De jeugdcommissie

Voor: Indi Arends, Tess Bakker, Iris Huismans, Jill Strik. Midden (garde): Isabella van Krevelt, Amy van Ingen, Lynn van Hoogstraten, Sterre Timmermans, Tara
Nieuwenhuis, Luna Timmermans. Achter (prinsengarde): Noa Arends, Ruth Kroeze, Jente Coesman, Isa Bouman, Annelaura Uiterwaal, Maaike Cools, Anouk
Meijer (niet op de foto). In de circel: Sabrina Uiterwaal, Shari Fölker, Filou Abbink (trainster), Ester Strik.

Dansgarde De Kluutjes
Wij zijn de dansgardecommissie van de Kleibakkers. De dansgarde traint het hele
jaar door. Daarnaast zorgen wij voor het opmaken en aankleden van de meiden
voor de optredens.
Dit jaar is er veel veranderd binnen de commissie.
Britta en Lissa hebben afgelopen carnaval afscheid
genomen als trainster en Lesley deed dat tijdens
het prinsenbal in november. Ook Miranda besloot
er een punt achter te zetten. Daarvoor in de plaats
zijn natuurlijk toppers teruggekomen, namelijk
Esther en Sabrina voor de kleding en make up, en
Filou als nieuwe trainster. Samen met Shari maken
zij nu de dansgardecommissie compleet. We
weten zeker dat dit helemaal goed gaat komen.
Tijdens de pronkzitting hebben de meiden van

zowel de garde als de prinsengarde zich weer
van hun beste kant laten zien in De Kolk. Beide
groepen hebben hun gardedans laten zien. De
prinsengarde heeft ook opgetreden met hun
showdans ‘Prince’.
We hopen weer op een leuk en gezellig
carnavalsseizoen en zien graag iedereen met de
carnaval weer in De Kolk!
Dansgardecommissie
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Jongste
inwoner
LOYD SOMMERS

Op 8 februari 2019 is onze zoon
Loyd geboren, de jongste inwoner
van Haalderen. Een paar weken later
kwam het prinsenpaar op bezoek. Het
was een gezellige avond!
Samen koffie gedronken en natuurlijk beschuit
met muisjes gegeten en geknuffeld met Loyd.
Als afsluiter nog een leuk cadeautje gekregen en
samen op de foto geweest. Bedankt!

Ivo en Melissa Sommers

Jeugdmiddag

Zoals jullie op de foto kunnen zien was het vorig jaar tijdens de jeugdmiddag supergezellig! Ook
dit jaar belooft het weer een erg leuke middag te worden. Graag zien we jullie dan ook weer en
wel op dinsdag 25 februari in De Kolk om 15.00 uur (zaal open om 14.30 uur). Entree is gratis.
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Informatie

»

Optochtroute
Programma 2020
Verenigingsinfo
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Optochtroute

Start

Eind

Start: kolkweg
/ Hofsteestraat
/ Groteen
Geer
/ De Halden / Huchtstraat
Gewijzigde
route / Biezenkampstraat / Geerstraat
Deelnemers
bewoners
Wegens organisatorische
redenen is/ Pastoor
de routevd Weijstraat
Deelnemers
dienen zich /op
het plein voor de/ Hofste
Notenboomstraat
/ Langemorgenstraat
/ Huchtstraat
Biezenkampstraat
dit
jaar
anders
en
gaat
de
optocht
niet
over
de
cafetaria
(Kolkweg)
op
te
stellen.
Bewoners, wilt
Kolkweg / Einde
Van der Mondeweg. De start is verplaatst naar
het begin van de Kolkweg (plein voor cafetaria
Brambachtelijk). Daarna de Biezenkampstraat,
de Huchtstraat en de Geerstraat. Vervolgens De
Halden, Huchtstraat, Notenboomstraat, Lange
Morgenstraat, Pastoor vd Weijstraat, Huchtstraat,
Biezenkampstraat, Hofsteestraat en de Kolkweg.

u de route zoveel mogelijk autovrij houden?
Bedankt!

Prijzen

Iedereen die aan de optocht meedoet, maakt kans
op een mooie prijs. De bekendmaking is aan het
einde van de middag.
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Programma 2020
VRIJDAG

21 februari
Bezoeken

ZATERDAG
22 februari

Sleuteloverdracht

ZONDAG

23 februari

Optocht

MAANDAG
24 februari

Pub Quiz

DINSDAG
25 februari

Slot

Vandaag gaan het prinsenpaar, president Roy en een delegatie van het bestuur, de
raad en de senaat op pad. Wie is de jongste inwoner? Zij kunnen een bezoekje van ons
verwachten. Tevens is iedereen aanwezig tijdens de carnavalsviering op basisschool
De Wieling. 's Avonds vanaf 20.30 uur is het prinsenpaar met leden van de raad en
het bestuur te gast tijdens de aftrap van Carnaval 2020. Deze wordt georganiseerd
door zalencentrum De Kolk (het café). Hierbij zijn alle Kleibakkers uit het Baggergat
en omstreken uitgenodigd om daar alvast het carnavalsfeest in te luiden. De muziek
is van dj Eleven.
Volgens de traditie worden de dolle dagen gestart met de sleuteloverdracht. Dit is op
zaterdagmorgen in Gendt.
10.00 uur Alle carnavalsverenigingen van Lingewaard verzamelen zich in Gendt bij
Café De Klok.
10.30 uur In optocht vertrekken we naar zaal Providentia (Dorpstraat 5). Om 11.11
uur vindt de sleuteloverdracht plaats door waarnemend burgermeester Josan
Meijers. Ook wordt de Orde van de Vlinder uitgereikt. Er zijn tevens diverse optredens
van verschillende carnavalsverenigingen. Iedereen is van harte welkom om deze
unieke gebeurtenis mee te maken.
20.11 uur Lekker carnaval vieren in zalencentrum De Kolk. Met onder andere het
optredens van De Kluutjes, de live band New Sensation en Snollebollekes-imitator
Ravi Muñoz. Kom verkleed, waag een dansje, loop de polonaise. De zaal is open
vanaf 19.30 uur en de entree is vrij op vertoon van de lidmaatschapskaart. Niet-leden
betalen 7,50 euro entree.
12.00 uur Aanmelden en nummers afhalen bij zalencentrum De Kolk. Het
inschrijfformulier is ter plekke beschikbaar. Inschrijven kan tot uiterlijk 12.45 uur.
13.00 uur Start optocht. Zie route op bladzijde 35. Wagens opstellen op de Kolkweg
(bij plein cafetaria Brambachtelijk) met de voorkant richting de Hofsteestraat. Lopers
wachten op het plein. Einde is bij De Kolk. Er zijn weer geldprijzen te verdienen en
wisselbekers voor de beste Haalderse groep en wagen. Wie heeft de mooist versierde
straat en het mooist versierde huis? Ook hier worden prijzen voor uitgereikt. De
prijsuitreiking is aan het einde van de middag.
Vandaag bezoeken het prinsenpaar, president Roy en een delegatie van het bestuur,
de raad en de senaat de oudste inwoner van ons dorp. Het prinsenpaar en de gehele
hofhouding gaan om 18.00 uur naar zalencentrum De Kolk. We starten met een
inloopuur. Daarna doen we voor het eerst een Pub Quiz (voor alle leeftijden, aanvang
19.30 uur). Aanmelden kan via cv.de.kleibakkers@gmail.com. Of ter plekke vanaf
19.00 uur. Vol is vol.
Om 15.00 uur begint in zalencentrum De Kolk de jeugdmiddag, met onder andere
optredens van De Kluutjes. Zaal open vanaf 14.30 uur. Om 17.00 uur: start van een
matinee (keuken geopend). Het avondprogramma zal aansluiten op de jeugdmiddag.
Entree: gratis. Muziek: dj Mighty Mike en dj Mad Regime. 's Avonds gaan de steken af
en nemen we afscheid van een hopelijk onvergetelijk carnavalsseizoen.
programma is onder voorbehoud
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Pottenbakkerij
Het Ambacht Haalderen
08.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur (ma t/m vrij), 10.00-16.00 uur (za)
Ambachtstraat 8, 6685 BK Haalderen
0481-461314

Voor al uw hang- en sluitwerk. Erkend adviseur en leverancier.
Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook voor verbouwingen en renovatie,
zonweringen en houtbewerking. 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
www.ppmontage.nl • info@ppmontage.nl

Verenigingsinfo
Bestuur
Anja Verhoeven (voorzitter), Renate Laracker (secretaris), Hanneke Jansen-Van den Dam (penningmeester), Jaan
Verwaaijen (vice-voorzitter), Frank Bakker (bestuurslid), Shari Fölker (bestuurslid), Evelien Kaandorp (bestuurslid), Pascal
Nieuwenhuis (bestuurslid)

Zalencentrum De Kolk
Van der Mondeweg 9-11, 6685 BK Haalderen
0481-461397 / www.zalencentrumdekolk.nl

Optocht

Wij hanteren een reglement voor
de optocht. Wil je deze lezen? Vraag
ernaar bij het secretariaat.

Commissies
Dagelijks bestuur Anja Verhoeven, Renate Laracker, Hanneke Jansen Vice-voorzitter Jaan Verwaaijen Bestuursleden
Shari Fölker, Evelien Kaandorp, Pascal Nieuwenhuis, Frank Bakker President Roy Demon Jeugd Roxanne Driessen-Kok,
Jaan Verwaaijen, Eric-Jan Cools, William Jansen, Lisa Fölker, Marcia Verwaaijen Dansgarde Shari Fölker, Esther Strik,
Filou Abbink Programma Maikel Jansen, Renate Laracker, Evelien Kaandorp, Anja Verhioeven Publiciteit/website/
Facebook/Pottekiekertje Shari Fölker, Willem Bosma, Eric-Jan Cools, Evelien Kaandorp, Hans Demon, Anja Verhoeven
Wagenbouw/borden/zaalopbouw/podium Frank Bakker, Raad van Elf Onderhoud Stiwan Kaandorp, Walter Fölker,
Frank Bakker Muziek Hanneke Jansen, Roy Demon Prinsenkeuze Anja Verhoeven, Gerie Verhoeven, Stiwan Kaandorp,
Evelien Kaandorp Senaat Henri Reijmers, Geert Maassen, Hans Demon, Willie Leijser, Stiwan Kaandorp, Twan Fölker,
Marcus Laracker Foto’s Evelien Kaandorp Chaperonne Evelien Kaandorp Oliebollen Hans Demon, Willie Leijser,
Hanneke Jansen, Renate Laracker, Shari Fölker, Jaan Verwaaijen Sponsoring Frank Bakker, Evelien Kaandorp, Roy
Demon, William Jansen, Hanneke Jansen Lidmaatschappen Hanneke Jansen, Gerie Verhoeven Feest Frank Bakker,
Pascal Nieuwenhuis Kleding Evelien Kaandorp, Renate Laracker.

Colofon
Redactie Shari Fölker, Evelien Kaandorp, Willem Bosma Vormgeving Willem Bosma Advertenties Evelien Kaandorp,
Frank Bakker, William Jansen, Hanneke Jansen-Van den Dam Fotografie Evelien Kaandorp Oplage 850 exemplaren
Secretariaat 06-51511831 Website/e-mail www.cv-de-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. Privacy Wij houden ons aan de AVG-wet. Wilt u uw gegevens laten wijzigen
of verwijderen? Bijvoorbeeld als u ongewild op de foto staat. Neem dan contact met ons op. Lees meer over de nieuwe privacywetgeving op https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
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Vos Transport v.o.f.
Containerverhuur, milieustraat, graafwerk,
sloopwerk en grondverzet.
Zand, grind, worteldoek, siersplitten, zwarte grond.

0481 - 42 13 13
Pannerdenseweg 105
Doornenburg

Openingstijden
Ma-vr: 7.30-18.00 uur
Za: 7.30-15.00 uur

Nijverheidsweg 2A
6662 NG Elst
0481-353060

Gedempte Turfhaven 35
1621 HD Hoorn
085-0030307

www.impactpersoneel.nl

Deur open van ons nieuwe pand in Huissen:
medio september 2020

Hoofdvestiging
Lindenhoutseweg 40
6545 AJ Nijmegen

Contactgegevens
024 2048900
info@hfcn.nl

