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Bruiloften en partijen, diners, koude buffetten,
vergaderingen, koffietafels en meer
goede keuken, prettige bediening, betaalbare prijzen
zalen beschikbaar van 20 tot 300 personen
Van der Mondeweg 9, 6685 BK Haalderen, 0481-461397
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0481-461615 • www.decokaybakker.nl
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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- of instagram pagina:
www.facebook.com/CV.De.Kleibakkers/
www.instagram.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

Verenigingsinfo
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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

Wanneer zien we
elkaar weer?
Als u dit boekje in handen krijgt is het ongeveer 1
jaar geleden dat we met zijn allen carnaval 2020
aan het vieren waren. We hadden nog niet van
corona gehoord. En nu een jaar later, carnaval
2021 kan niet door gaan zoals vele activiteiten.
Wanneer zien we elkaar weer?
Deze carnaval helaas nog niet, daarom hebben we
besloten toch een Pottekiekertje voor u allen uit te
brengen, zodat u thuis nog een beetje carnaval
kunt vieren. Geniet van de foto’s en de verhalen.
Het was een onstuimige carnaval met vele
hoogtepunten.
• Marcus Laracker kreeg voor zijn trouwe dienst
verdiend, de Orde van de Vlinder.
• Henk van Haeften werd terecht de Grootste
Kleibakker van 2019 voor wat hij voor ons dorp
doet.
• Het bezoek bij de jongste en oudste inwoner,
altijd gezellig en we zijn ook altijd zeer welkom.
• Vrijdagavond bij De Kolk, met veel jongeren,
super gezellig.
• Zaterdagavond altijd druk. Deze keer met
minder officiële momenten. Het onderdeel "de
mooist verklede personen" werd gemist, de rest
niet. Maar de mooist verklede hadden we deze

keer op zondag gepland.
• Zondagmiddag ging de optocht vanwege het
onstuimige weer niet door, maar het borrelen bij
De Kolk gelukkig wel. Het is zelden zo druk en
gezellig geweest.
• We wisten niet dat onze prins zo goed kon
zingen.
• Maandagavond Lingewaardse pubquiz , met
een vleugje carnaval onder leiding van Betty
Paul. Super gezellig en super druk. Een
doorslaand succes, dit wordt een blijvertje
• Dinsdagmiddag jeugdmiddag met aansluitend
matinee en avondprogramma er achter aan was
wennen. De kindermiddag was erg druk, en bij
het matinee en het avondprogramma gingen de
lichtjes langzaam uit. En konden we terug kijken
op een geslaagde carnaval.
Iedereen bedankt voor het tot stand komen van
het Pottekiekertje. Hopelijk
beleeft u veel
leesplezier aan dit boekje en zien we elkaar snel
weer als het kan. Wanneer hoe of wat? Dat weten
we niet. We houden u op de hoogte, en hopen u
weer te ontmoeten bij activiteiten van de
Kleibakkers.
Tot ziens.

Anja Verhoeven
2021 POTTEKIEKERTJE
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'Wat hebben
we het
leuk gehad
afgelopen
carnavals
seizoen.'
Nadat we in november 2019 waren onthuld als 19e prinsenpaar van
Haalderen stond ons een hoop te wachten. Echt overal hebben we van
genoten. De uitjes bij andere verenigingen, verschillende uitnodigingen
van jubilerende verenigingen waar we als Kleibakkers goed bevriend mee
zijn en natuurlijk de dolle dagen in februari.
tekst TWAN EN JOLANDA
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foto’s EVELIEN KAANDORP

»
2020 POTTEKIEKERTJE
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Het is even allemaal anders dan wat ik (prins Twan
de Spanningzoeker) gewend was tijdens het
carnaval. Je staat overal met je snufferd vooraan
en iedereen ziet je. Dat is ook niet heel erg want
wij vinden het leuk om een tijdje deze taak te
vervullen en de Kleibakkers te mogen
vertegenwoordigen.
Een aantal hoogtepunten voor ons waren de
bezoeken aan de oudste en jongste inwoner. Ook
het feestje in Angeren op maandag middag was
een leuke nieuwe activiteit. Op maandag avond
de pubquiz werd ook ontzettend druk bezocht en
was een groot succes. Afgelopen seizoen hebben
we helaas op zondag geen optocht mogen
beleven door een storm, op last van de gemeente
werd de optocht geannuleerd. Daardoor hebben
we een geweldige leuke middag gehad in onze
thuisbasis Zalencentrum De Kolk. Ondanks het
weer was het lekker druk en was het feestje er niet
minder om.
Tja en toen vlak na het carnaval was ie er, het
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corona virus. Alles op slot, geen feestjes meer,
beperkingen, mondkapjes en ga maar door. We
weten er inmiddels alles van. Dit heeft ook
gevolgen voor het nieuwe carnavalsseizoen.
Helaas is er tot nu toe weinig zicht op wat wel en
wat niet toegestaan is tegen die tijd, maar wij
vrezen dat er niet veel door zal gaan dit seizoen.
Dus de steek en scepter blijven even opgeborgen.
Dit betekent wel dat we ons heel goed kunnen
voorbereiden op de tijd dat er wel weer carnaval
gevierd mag worden. Die tijd gaat zeker komen,
dan knallen we weer als vanouds samen met u en
alle Kleibakkers. En maken we er samen weer een
groot feest van. De traditie leeft voort en kunnen
we onze lijfspreuk weer toepassen, waar ik nu ook
mee eindig, “wij doen het licht wel uut!”

Prins Twan de Spanningzoeker
en Prinses Jolanda

De president
Terugkijkend op het afgelopen carnavalsseizoen kunnen we
allemaal wel stellen dat het vreemd, bijzonder of gemist is
geweest. De stormen die ons tijdens de carnavalsdagen om de
oren wapperden, bleken achteraf nog niet de grootste storm van
onzekerheid te worden, namelijk die corona.
Het is jammer dat we in november het carnavalsseizoen niet
hebben kunnen openen en de vooruitzichten voelen ook al zo
troosteloos voor aankomende carnaval.
Als President keek ik namelijk al uit om alle dingen die door de
jaren heen zo ‘normaal’ leken te zijn geworden, weer te zien of
te beleven; even samen een biertje doen met onze Prins Twan
de Spanningzoeker en alle andere Lingewaardse verenigingen
tijdens de sleuteloverdracht. Of genieten van de dansgarde met
hun vernieuwende (show)dansen.
Iemand als grootste Kleibakker in het zonnetje zetten, zoals de
vereniging dit afgelopen jaar bij Hent van Haeften deed.

‘Hopelijk tot snel en blijf
gezond!’
In het bijzonder keek ik erg uit naar de maandagavond, waarbij als
vereniging vorig seizoen een gouden zet is gedaan door samen
te gaan werken met de organisatie (of beter gezegd, quizmaster
en powervrouw Betty Paul) van de pubquiz. Het was (om in
carnavals-termen te spreken) een daverend succes! Families,
vriendengroepen, zelfs groepen uut het Koakelnest en het
Keujesgat vonden het de moeite waard om een pilsje in de kroeg
bij Mark en Nathalie te komen pakken.
Het zal gelukkig allemaal ooit terugkeren, maar voor nu moeten
we het doen met de foto’s van voorgaande jaren. Er valt nog
genoeg te genieten in het leven, maar helaas zal dit dan nog even
zonder steek op het ‘bulleke’ zijn. Hopelijk tot snel en blijf gezond!

Roy Demon

2021 POTTEKIEKERTJE
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De raad
Anders dan anders, dat was 2020 zeker en daar begint 2021 nu
mee. Normaal is het full speed ahead, nu werden we geremd op
alle fronten. De gezelligheid die we in februari vorig jaar nog
met elkaar hadden en de fantastische dagen, zijn er dit jaar
niet. Jammer, erg jammer. Meer kunnen we er niet over zeggen,
behalve: blijven herinneren en denken aan de supermomenten
met elkaar.
We willen hierbij iedereen een hart onder de riem steken en in
het bijzonder ons prinsenpaar: Prins Twan de Spanningzoeker en
Jolanda. Ook willen we iedereen die onze Carnavalsvereniging een
warm hart toedraagt bedanken, hopelijk kunnen we ook dit jaar
weer op jullie rekenen.
Gezelligheid blijft natuurlijk belangrijk en al wordt het ons
ontnomen, toch hopen we dat jullie de gezelligheid nog wel in jullie
eigen huiskamer kunnen brengen, dat gaan wij zeker doen.
Tip: zet een paar Carnavalskrakers op en hos met je gezin door de
kamer, ga naar buiten en neem het maximaal toegestane aantal
personen mee. Loop de polonaise en maak het op je eigen manier
gezellig.
Met nog meer enthousiasme en gretigheid kijken we dan ook -met
verschrikkelijk veel zin- uit naar 2022, dat gaat ons jaar worden!
Een Carnaval om nooit meer te vergeten. Gezelligheid, bier, lachen,
gieren, brullen, hossen; dat worden de kernwoorden.
Tot volgend jaar!!

Raad van 11
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 met veel trots presenteren wij u ons
verenigingsblad ‘Het Pottekiekertje’ editie 38.
De tijd vliegt enorm, er is alweer een jaar voorbij! Afgelopen
carnavalsseizoen hebben we met onze vereniging een aantal
zusterverenigingen bezocht. CV de Meulenwiekers uit Elden en
CV de Waskniepers bestonden beiden 55 jaar. Wij bezochten deze
verenigingen om onze felicitaties over te brengen.
Het was een bijzonder seizoen waarin we van alles meemaakten
maar ook niet meemaakten. Het eerste carnavalsjaar waarin
we met ons nieuwe gastpaar Nathalie en Mark van de Kolk een
mooie aftrap de dolle dagen beleefden. Het startte met een
nieuwe informele carnavalsvooravond op vrijdag in het café van
De Kolk waarna we een gezellige carnavalszaterdag beleefden.
De carnavalsoptocht op zondag waaide helemaal weg en werd
afgelast op verzoek van de gemeente. Gelukkig hebben we in
de zaal nog prijzen kunnen uitreiken van de mooist versierde
straat, het mooiste huis en leukst verkleedde personen. De sfeer
zat er goed in. Maandagavond stond er een pubquiz met een
carnavalesk tintje op het programma onder spelleiding van Betty
Paul. Het was echt een fantastische avond, superdruk en gezellig.
Zeker voor herhaling vatbaar! Dinsdag hebben we samen met de
jeugd het carnaval afgesloten.
En toen werd het stil…
Het coronavirus heeft ons overrompelt. Het blijkt nu dat onze
carnaval het laatste feest van 2020 zou zijn. Wie had dat nu
gedacht. We zijn allemaal op onze eigen wijze in de ban van het
virus en het raakt uiteindelijk iedereen. Mensen, blijf allemaal
gezond. Het carnaval komt op zijn tijd wel weer, maar gezondheid
gaat voor!
Graag wil ik u bedanken voor de ontvangen steun en vertrouwen
in deze dagen. Ook onze adverteerders/sponsors en andere
vrijwilligers bedanken wij hierbij! Zij maken het mede mogelijk
om alles georganiseerd te krijgen en hierbij ontvangt u voor de
38ste keer het Pottekiekertje. Wij wensen U veel (lees)plezier!
Laat het carnaval binnen Haalderen voortleven, in 2021 staat het
carnaval op een laag pitje maar wij zien u graag terug op een van
onze toekomstige carnavalsactiviteiten in Zalencentrum De Kolk.

Renate Laracker
2021 POTTEKIEKERTJE
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De penningmeester
Het seizoen 2020 zit er weer op. Dit seizoen heb ik geschitterd
in afwezigheid. Nou ja afwezigheid, achter de schermen heb ik
natuurlijk het nodige gedaan.
Door de geboorte van onze zoon kon ik niet lijfelijk aanwezig zijn
bij de carnaval, wat heb ik het gemist zeg! Het financiële gedeelte
kon ik gelukkig vanuit huis regelen, alles was geregeld zodat
niemand zich druk hoefde te maken tijdens de dolle dagen over
de financiën.
Om ons financiële plaatje voor elkaar te hebben zijn er
natuurlijk inkomsten nodig daarom gaat onze dank uit naar de
Topsponsors, sponsors, leden en iedereen die op zijn/haar manier
de vereniging steunt. We kunnen jullie niet genoeg bedanken
want dankzij jullie is het mogelijk om onder andere te investeren
in muziek, beeldschermen etc.

'Geld maakt niet gelukkig maar
het is verdomd makkelijk als je
het hebt.'
Dat blijkt nu wel weer, door de corona staat heel Nederland op
z'n kop, overal merken we er de gevolgen van. Ook wij merken
de gevolgen, zo kon onze oud ijzer actie niet doorgaan. De
lidmaatschap kaarten zijn niet aan de orde, wat zorgt voor een
stuk minder inkomsten. Ondanks dit en dat er wel uitgaven zijn,
kunnen wij dankzij de sponsoren die u in dit boekje kunt vinden,
gelukkig u het boekje weer aanbieden!
We hopen volgend seizoen weer te kunnen knallen!! Wilt u hier
financieel een steentje aan bijdragen schroom dan niet om
contact met mij op te nemen, onze dank hiervoor is groot.
Blijf allemaal gezond en hopelijk zien we elkaar snel in
zalencentrum De kolk, dan zullen Prins Twan de Spanningzoeker
en Prinses Jolanda samen met ons het licht wel weer uut doen!

Hanneke Jansen - Van den Dam
12
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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







Huigensstraat 6 c-d
6691EL Gendt
Tel: 0481-424380
Mob: 06-44830038

www.lintsen-verhuur.nl
info@lintsen-verhuur.nl

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

www.slagerijbuurman.nl

André Hendriksen

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

Rijbewijs B
Rijbewijs BE
Opfriscursus
Theorieles

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

Jansen
Schilderwerken
Tel.: 06-30735417
buitenschilderwerk

binnenschilderwerk | wand & plafond afwerking

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

®
Heeft u plannen voor een uit/aanbouw of verbouwing,
aanleg van een nieuwe tuin of interieuradvies maar u
weet niet hoe dit eruit komt te zien?
Dan bent u bij Laracker 3D op het juiste adres!

www.laracker3d.nl
06 53978736
info@laracker3d.nl

Schoen- en sleutelservice
Deken Dr. Mulderstraat 2B
6681 AB Bemmel
0481-465459
https://www.facebook.com/
schoenensleutelservicehuting/

Nieuws

Hij is een man waarop je kunt bouwen
Opkalefateren van podium, praalwagen, etc. kun
je aan hem toevertrouwen.

orde van

DE VLINDER
voor Marcus Laracker
Jaarlijks starten de dolle dagen met de
sleuteloverdracht van burgemeester aan de
dorpsprins. Zo ook op zaterdag22 februari
2020 in Gendt. Altijd gezellig met mooie
woorden, optredens en de uitreiking van de
Orde van de vlinder.
En dan ineens schalt mijn naam door de
speakers… Verbaasd, verrast en vereerd kijk
ik om mij heen en zie ik ineens onze kinderen,
vrienden en familie staan. Het zal toch niet…?
Jazeker wel. Ik maak mijn opmars naar boven
het podium op. Burgermeester Meijers start
met haar voordracht:
"Hij is als langstzittend lid van de Raad van 11
zeer gewaardeerd en dankzij zijn liefde voor
carnaval loopt de vereniging gesmeerd

18
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“Samen zetten we de bloemetjes buiten" is zijn
spreuk en hij maakt het dan ook voor iedereen
leuk
Samen met zijn vrouw en kinderen
laat hij zich door geen enkel obstakel hinderen
Ondanks dat hij in november afscheid heeft
genomen van de raad,
weten we zeker dat hij de vereniging in de
toekomst bijstaat met raad en daad
Velen waarderen zijn werk zeer,
voor al die verdiensten verdient hij de eer om de
Order van de vlinder te ontvangen die ik hem op
22 februari 2020 heb omgehangen…."
Trots als een pauw ben ik naar beneden
gestapt en wil nogmaals iedereen bedanken
die mij heeft voorgedragen. Ik voel mij enorm
vereerd en zal met trots deze orde blijven
dragen.

Marcus Laracker

De
Kleikluten
De drijvende kracht achter de
steekdragenden
Als drijvende kracht helpen wij onze partners
mee. Zo kan het zijn dat wij aan uw deur staan
tijdens de oliebollen actie of de verspreiding van
het Pottekiekertje. Maar onze belangrijkste rol is
het verspreiden van gezelligheid.
Die gezelligheid begon afgelopen jaar met een
prinsenwissel. Twan de spanningzoeker heeft de
scepter overgenomen. Samen met zijn prinses
Jolanda doet hij het licht wel uit. Dat hebben we
geweten!
We hebben veel gezellige dagen gehad en als
kleikluten hebben we onze partners bijgestaan
tijdens de prinsenwissel,

Lieve allemaal.
Karnaval met een vraagteken? Toch niet voor de
tweede maal. Een feest waarnaar je uitziet, dat kan
toch zomaar niet. Corona, corona, corona, wat doe
je ons allemaal aan.

pronkzitting en sleuteloverdracht.
Op zaterdagavond heeft u ons kunnen herkennen
aan onze foute panter trainingspakken.
Helaas ging door de weersomstandigheden de
optocht op zondag niet door, anders had u ons
hier ook nog voorbij zien lopen. Maar dat mocht
de pret niet drukken. Na een gezamenlijke lunch
zijn we naar de Kolk gegaan. Optocht of niet, feest
vieren zullen we!
En dan maandagavond, de pubquiz. Dat was een
succes! Veel gezelligheid met de verenigingen uit
de omgeving. Wat ons betreft is dit een blijvertje
voor de komende jaren.
Als afsluiter was er natuurlijk de jeugdmiddag.
De jeugd heeft genoten, dat was te zien. En wij
uiteraard ook.
We hopen dat we binnenkort in ons gezellige
dorp weer samen het licht uit kunnen doen!

Oudste
inwoner

Marietje Verhagen

Bewegingsvrijheid en dat uitje moeten we dat
allemaal laten gaan? Die anderhalve meter afstand,
en mondkapje steeds bij de hand. Knuffelen is uit den
boze, krijg je niet voor elkaar, en zonder mondkapje
ben je een gevaar. Waarom duurt het toch zolang?
Corona heeft ons nog steeds in de tang.
Als iedereen zich aan de regels houdt vieren we weer
karnaval als van ouds. Dan kunnen we elkaar weer
verwarmen met onze armen om elkaar.
Een fijn feest voor allemaal .

Lieve groeten, Marietje
2021 POTTEKIEKERTJE
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Grootste
Kleibakker
Beste Kleibakkers,
Zaterdag 25 januari 2020 werd ik
tijdens de avond Haalderen Pronkt
gehuldigd tot Grootste Kleibakker van
Haalderen.
Ik was blij verrast, had totaal niet verwacht om
hiervoor in aanmerking te komen.
Het was een gezellige avond met diverse
optredens en mooi om op terug te kijken.
Het blijkt dat ik verkozen ben vanwege mijn
betrokkenheid bij Haalderen.
Ik heb dit met veel plezier gedaan en kijk terug
op een mooie tijd met het café. Ik wil dan ook
iedereen bedanken voor het in mij gestelde
vertrouwen.

Ik wens alle Kleibakkers fijne carnaval dagen toe in
de toekomst.
Groeten,

Hent van Haeften

Wie won de prijzen in 2020?
Groepen
1e prijs: Dokters
2e prijs: Brandweer
3e prijs: 4us carnaval.

Groepen van de Praalwagens
1e prijs: Pinautomaat, Yolo team
2e prijs: Carnaval
3e prijs: Jezus stelen

Paren
1e prijs: Praten
2e prijs: Ben en Lies Sweers
3e prijs: Roze bloemen - Vroetvrouwen

Mooiste straat: 1e prijs: Domakkerstraat,
Haalderen.

Enkelingen
1e prijs: Roze prinsesje
2e prijs: Regenboog meisje
3e prijs: Max Verstappen

Mooiste huis: 1e prijs: GOUD!! Pastoor
van de Weijstraat 7, Haalderen.

2021 POTTEKIEKERTJE
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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...
Voor ons geheel onverwachts kregen wij
de taart uitgereikt van ons prinsenpaar. Er
waren veel familie en vrienden aanwezig ze
hadden het goed geheim kunnen houden. De
verrassing was enorm en hiervoor willen wij
nog van de gelegenheid gebruik maken om
iedereen heel hartelijk te bedanken. Het was
een super gezellige en geslaagde middag.
Het jaar 2019 was voor ons een heftig jaar door het
verlies van mijn vader en schoonvader. En nu weer
een bijzonder zwaar jaar door het coronavirus.
Ook het nieuwe jaar zal nog zwaar worden maar
hopelijk mogen wij ergens in 2021 weer onze
deuren openen en kunnen wij weer gezellige
feestjes en evenementen organiseren.

28
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Het gaat jullie goed en voor nu wees lief voor
elkaar en blijf gezond.

Liefs Mark en Nathalie

Sulky 6e, 3892 AJ Zeewolde
036-523 48 98 • www.nijdak.nl

De jeugd heeft
de toekomst
Hallo, ik ben Lisa Folker en ik zit bij de jeugd
van onze carnavalsvereniging. Ik vind dit
heel erg leuk om te doen. Vooral de omgang
met de kinderen en de mensen die op onze
jeugdmiddag komen, vind ik erg leuk. Helaas
is er door Corona dit seizoen geen carnaval.
Dat is erg jammer.
De herinneringen van vorig jaar samen met
leuke nieuwe ideeën kunnen wij wel weer
gebruiken om mooie dingen te bedenken
voor als alles wel weer kan.
Helaas hebben we nog steeds geen jeugd
prinsenpaar, wat wij erg jammer vinden
natuurlijk.
We blijven het wel leuk houden voor de
jeugd. Vorig jaar hebben wij tijdens de
jeugdmiddag de drie mooist verklede kindjes
laten kiezen door het prinsenpaar, Prins Twan
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Voor: Marcia Verwaaijen, Rox Driessen-Kok, Lisa Fölker.
Achter: Eric Jan Cools, Jaan Verwaaijen, William Jansen.

de spanningzoeker en zijn prinses Jolanda, dit
was natuurlijk geweldig voor de kinderen die
deze prijs uitgereikt kregen. Ze kregen een
onderscheiding van het prinsenpaar en ze
konden op de foto. Natuurlijk vind ik het
fantastisch wat voor een prinsenpaar we nu
hebben. Ik ben er eigenlijk best wel een beetje
trots op. Als je dan ziet dat er een heleboel
kindjes tegen het prinsenpaar opkijken.
Zodra corona het toelaat, gaan we er weer een
groot feest van maken en de jeugdmiddag
nieuw leven inblazen. Ik vind oprecht als
dochter van het prinsenpaar dat afgelopen
seizoen van ons carnaval echt geweldig was!
Wij, de jeugdcommissie gaan er
voor en voorlopig is het licht nog niet uit!

Lisa Folker

Wat een seizoen!
Het afgelopen seizoen was er zeker een die
anders verliep dan normaal. In februari 2020
hebben wij voor het eerst sinds jaren weer
deelgenomen aan het dansgala in Bemmel.
Onder leiding van Shari, Filou, Ester en Sandy
hebben beide groepen 2 fantastische dansen
laten zien op het podium van de theaterkerk.
Voor ons als dansgardecommissie was dit de
eerste keer en dus ook erg spannend. Slepen
met koffers kleding, haarspullen en make-up.
Een kleedkamer delen met andere groepen. Een
echte omkleedmarathon. Maar ondanks alle
beginnersstress bleek deze dag het voor iedereen
meer dan waard te zijn!
De Prinsengarde heeft de gardedans en hun
showdans genaamd “Prince” laten zien. Deze
kunnen jullie je misschien nog herinneren van
het prinsenbal in november. We waren dan ook
ontzettend trots dat ze met hun gardedans de
derde plaats hadden bereikt!
De Garde vond het erg spannend om op te treden
op zo’n officieel podium met een echte jury. Dat
bleek achteraf helemaal niet nodig te zijn! Onze
kanjers hebben tijdens dit dansgala namelijk
de derde prijs in de wacht gesleept met hun
gardedans en zelfs de 1e!! prijs met hun showdans
genaamd “cowboy’s”!

Ook de daadwerkelijke carnavalsdagen liepen
heel anders dan wij ons hadden kunnen
bedenken. Helaas kon door het slechte weer de
optocht niet doorgaan en moest de vereniging
snel omschakelen om er toch een leuke middag
van te maken. Samen op de kar staan is voor veel
van onze gardemeiden een momentje om te
shinen en ze vonden het dus ook heel erg jammer
dat dit niet kon. Gelukkig hebben we er nog een
leuke middag van kunnen maken in zalencentrum
De Kolk. Door de massale opkomst hebben onze
meiden toch nog hun moment kunnen pakken en
de dansen, waar ze zo hard op hebben getraind,
aan alle aanwezigen kunnen laten zien.
En toen kwam corona………
Na een paar trainingen moesten we dit seizoen al
gelijk weer stoppen vanwege de eerste lockdown.
Net voor de zomervakantie hadden we de optie
om gezamenlijk buiten te trainen. Deze trainingen
konden plaatsvinden op het schoolplein van
basisschool de Wieling. We waren erg blij dat we
na de zomervakantie weer in de gymzaal mochten
trainen ook al bleek dit helaas van korte duur te
zijn. We willen onze meiden dit seizoen heel erg
bedanken voor al hun geduld, gezelligheid en
eindeloze enthousiasme! We hopen er toch nog
een leuk seizoen van te maken. We kijken uit naar
het moment waarop we weer samen, in De Kolk,
onze dansen aan jullie mogen laten zien.

De Dansgardecommissie
2021 POTTEKIEKERTJE
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Jongste
inwoner
SEFF JANSEN

21 februari kwamen prins Twan en
prinses Jolanda bij ons op bezoek.
Onze Seff is namelijk de jongste
inwoner van Haalderen.
Hoe leuk is het om het jaar ervoor zelf naar de
jongste inwoner te gaan en nu het prinsenpaar te
ontvangen om onze trots te laten bewonderen.
Ook is het erg bijzonder dat nadat wij prinsenpaar
en Floor hofdame zijn geweest en we alle drie
nog actief zijn binnen de vereniging Seff de
jongste kleibakker is. Dat Seff de carnaval met

de paplepel ingegoten krijgt is natuurlijk niet zo
gek. zo valt hij het liefst in slaap met het nummer
van de Snollebollekes van links naar rechts, je
gelooft het bijna niet maar we beschikken over
bewijsmateriaal. Het kan bijna niet anders dan dat
er een toekomstige (jeugd)prins geboren is.

William en Hanneke Jansen

Jeugdmiddag

Is de Raad van 11 gekrompen? Of was het gewoon een hele gezellige jeugdmiddag? Ik denk het laatste!
Misschien zit er wel een toekomstig raadslid of bestuurslid tussen.
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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 (aftredend voorzitter), Renate Laracker (secretaris), Hanneke Jansen-Van den Dam (penningmeester),
Jaan Verwaaijen (voorzitter), Camiel van der Horst (bestuurslid), Shari Fölker (aftredend bestuurslid), Evelien Kaandorp
(bestuurslid), Michel van de Wiel (bestuurslid), Pascal Nieuwenhuis (aftredend bestuurslid), Frank Bakker (aftredend
bestuurslid)

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

Commissies
Dagelijks bestuur Jaan Verwaaijen, Renate Laracker, Hanneke Jansen Bestuursleden Shari Fölker (aftredend), Evelien
Kaandorp, Pascal Nieuwenhuis (aftredend), Frank Bakker (aftredend) Michel van de Wiel, Camiel van der Horst President
Roy Demon (aftredend) Jeugd Roxanne Driessen-Kok, Jaan Verwaaijen, Eric-Jan Cools, William Jansen, Lisa Fölker, Marcia
Verwaaijen Chaparonne Evelien Kaandorp Dansgarde Michel van de Wiel, Sandy van Ingen, Esther Strik, Filou Abbink
Programma Maikel Jansen, Renate Laracker, Evelien Kaandorp Publiciteit/website/Facebook/Pottekiekertje Willem
Bosma, Eric-Jan Cools, Hanneke Jansen, Michel van de Wiel, Anja Verhoeven Wagenbouw/borden/zaalopbouw/
podium Camiel van der Horst, Raad van Elf Onderhoud Stiwan Kaandorp, Camiel van der Horst Muziek Hanneke
Jansen Prinsenkeuze Anja Verhoeven, Gerie Verhoeven, Stiwan Kaandorp, Evelien Kaandorp Senaat Geert Maassen,
Hans Demon, Willie Leijser, Stiwan Kaandorp, Walter Fölker, Marcus Laracker, Anja Verhoeven Foto’s Evelien Kaandorp
Oliebollen Hans Demon, Willie Leijser, Renate Laracker, Jaan Verwaaijen Sponsoring Frank Bakker, Evelien Kaandorp,
William Jansen, Hanneke Jansen Lidmaatschappen Hanneke Jansen Kleding Evelien Kaandorp, Renate Laracker Zaal
opbouw/podium Camiel van der Horst, Raad van Elf.

Colofon
Redactie Het bestuur, Michel van de Wiel Vormgeving Michel van de Wiel 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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Nijverheidsweg 2A
6662 NG Elst
0481-353060

Gedempte Turfhaven 35
1621 HD Hoorn
085-0030307

www.impactpersoneel.nl

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

ADVERTEREN BIJ DE KLEIBAKKERS
Hier had uw advertentie kunnen staan.
Doet u volgend jaar mee?
Informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden bij ons secretariaat.
Zie pagina 34 voor onze contactgegevens.

“Een expediteur kan men een architect van het
verzenden van goederen noemen”

www.de-expediteur.nl

www.wevezet.com
Hortensialaan 34
6851 TB HUISSEN
tel:+31 652452119
info@wevezet.com

Voor hosting, domeinnaam registratie, website ontwerp & realistatie

www.meervorm.nl | info@meervorm.nl
trotse sponsor van cv de Kleibakkers

Vanaf heden het juiste adres voor:

licht schade herstel | import/export auto's
inkoop/verkoop automotive
vraag naar onze financieringsmogelijkheden

Vestiging
Handelstraat 29/33
6651 EH, Huissen

Contactgegevens
024 2048900
info@hfcn.nl

