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‘T KEUJE‘T KEUJE
Een buukske waor alles ien stee’ over carnaval ien Angeren. Uutgegeve’ dûr A.K.G. de Narrenpoel.

Februari 2023, nummer 44

Prins Dennis Onder Hoogspanning 
& prinses Kelly

Prins Daan de Ravotter 

& prinses Fay-Lin
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Carnaval 2023, alle remmen los
Beste mensen uit ’t Keujesgat 
en omstreken.

Het begin van het nieuwe jaar is altijd weer 
het moment om een stuk te schrijven over 
wat er het afgelopen jaar weer is gebeurd, 

maar zeker wat er nog komen gaat. Oftewel: om als 
voorzitter een paar woorden op papier te zetten voor 
wat is geweest, voor nu en voor wat gaat komen in 
het komende jaar.

Na drie wel heel bijzondere jaren hebben we in no-
vember tijdens de prinsenavond afscheid genomen 
van Prins Michel de Onderwijzer, Prinses Daniëlle 
en Adjudant Dick. Michel en Daniëlle hebben de 
afgelopen drie jaren op een voortreffelijke en bijzon-
dere wijze de vereniging vertegenwoordigd. Hier-
voor onze grote dank. 

Tijdens deze avond vond ook de onthulling van het 
nieuwe prinsenpaar plaats. Altijd weer een span-
nend moment wie er nu weer uit de hoed getoverd 
wordt. Wie zullen deze keer het nieuwe prinsenpaar 
zijn? Volkomen verrast werd toch wel iedereen, toen 
Dennis Boers en Kelly Janssen ten tonele versche-
nen. Zij zullen als Prins Dennis onder Hoogspanning 
en prinses Kelly, bijgestaan door Adjudant Ronald 
de scepter zwaaien over het Keujesgat. Ik wens ze 
heel veel succes en plezier de komende twee jaren.

Zoals u weet hebben we afgelopen jaren heel veel 
beperkingen gehad in verband met het iedereen wel 
bekende coronavirus. Maar het lijkt erop dat we nu 
in een rustiger vaarwater zitten en dat alles los kan 
gaan! Vorig jaar hebben we als vereniging toch een 
soort Pronkzitting gehad, in de vorm van een fan-
tastische Masked Singer editie georganiseerd door 
de Partyzanen. Het was een waar succes met een 
vervolg tijdens de beperkte Dolle Dagen in 2022.
Maar eindelijk zijn we afgelopen november toch 
weer begonnen en werden de 11de van de 11de de 
steken traditioneel opgezet in De Letste Stuyver. 
Zo werd het carnavalsseizoen officieel geopend. Dit 
was heel erg leuk en ik nodig u uit om de volgende 
keer hier ook bij aanwezig te zijn.  

Tijdens de Dolle Dagen 
zullen onze activitei-
ten plaatsvinden in de 
Feesttent op het ker-
misterrein. Vier dagen 
vertier voor jong en oud. 
In samenwerking met 
De Letste Stuyver zal er 
een gevarieerd progam-
ma zijn voor hopelijk 
iedereen. We hopen, 
na de miniatuuroptocht, 
eindelijk weer een grote 
en prachtige optocht 
te hebben. Na drie jaar 
geen optocht buiten zal 
de behoefte groot zijn. 
Hierbij wil ik alvast alle 
deelnemers heel veel 
plezier toewensen en 
hun bedanken dat zij dit 
mogelijk maken.

Zoals ik hiervoor al schreef, ga ik ook in op wat er 
komen gaat. In november 2023 bestaat A.K.G. de 
Narrenpoel namelijk 55 jaar. Een jubileum in carna-
valsland en dat zullen we zeker niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. We gaan daar iets moois van 
maken; we houden u op de hoogte!
Voor nu eindig ik dit voorwoord en hoop u allen te 
mogen begroeten tijdens onze feestavonden en op 
alle vier de Dolle Dagen tijdens het Carnaval in de 
feesttent.

Driemaal Alaaf
Geert Alofs

Voorzitter A.K.G. de Narrenpoel
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Straatwerk

Grondwerk

Graafwerk 

Kleine verbouwingen

Water- en gasaansluitingen

robeversdienstverlening@gmail.com

• 3D CAD Design

• LEVERING MAAKDELEN 

• MACHINEBOUW 

• CE-MARKERING

WWW.RAMengiNeeriNg.Nl

Lodderhoeksestraat 15, 6687 LR Angeren        info@ramengineering.nl

085-9022029

    AUTOBEDRIJF - KEURINGSCENTRUM

 Felix Loeters
voor nieuwe- en gebruikte auto’s • eigen carrosserie-spuitinrichting
onderhoud van alle merken auto’s • APK-klaar terwijl u wacht! 

Erkend kentekenplaat fabrikant • Airco service

Industriestraat 7-9  Tel. 026-3256647 
6851 AM Huissen (gld.) Fax 026-3253844
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Prins en prinses: Prins Dennis onder hoogspanning en prinses Kelly

Bestuur: Geert Alofs, Marcel Molthoff, Rob Evers, Dick Hermsen en Ferry Schriever

Ereleden: Wim Huisman en Rook Overweel

Erevoorzitter: Herman Claassen

President: Bryan Schmidt

Raadsleden: Wim Derksen, Ronald Dikker, Mandy Evers, Dennis Hendriks, Jan Knipping, Raymond Kuster, 
Tom Loeters, Chantal Overweel, Loes Overweel, John Peters, Glenn Puntman, Hans Puntman, Jochem Vermeulen, 
Lennard Wezendonk en Iwan Zwartkruis

Hofschenker: Ferry Schriever

Medewerkers: Erik Arends, Gea Boerboom, Frank van Bon, Jan Jaap Derksen, Gijs Hermsen, Wilco Huisman,  
Henk Janssen, Michel Janssen, Jan Molthoff, Henk Polman, Debby Slinkman, Johan en Mariska Wagener

Huisfotograaf: Hans Gerichhausen

Jeugdprins en prinses: Prins Daan de Ravotter en Prinses Fay-Lyn
Jeugdraad: Jens Scholten, Mick Scholten, Guusje Derksen, Neeltje Giesen, Abe Molthoff, Siebe Molthoff, Lyn Evers,
Tim Lentjes, Kenjy de Vreden, Luuk Klaasen en Tara Kamps

@pestaartjes: Jan Jaap Derksen, Susanne Giesen, Elleke Wijnands, Kim Hendriks en Maggy Scholten
   
The Stars 
 
Trainsters: Kaily-Illissia van Aalten-Moodie 
 
Begeleidsters: Yvonne Hermsen, Sjanneke Joosten, Saskia Laurentzen en Maike Maassen
 
The Stars: Jolie van den Bussche, Sofie den Eijlander, Chiara Grillo, Skye Jansen, Femke Laurentzen, 
Sanne Laurentzen, Emmiely Wagener en Sara Willemsen

A.K.G. de Narrenpoel
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Onthulling onder hoogspanning
Het mooie van carnaval in het algemeen 
is, dat je kunt zijn wie je wilt zijn. Wie in 
het dagelijks leven op kantoor zit, kan 
bijvoorbeeld eindelijk stewardess of kapi-
tein worden. Of in ons geval: Prins Dennis 
onder Hoogspanning en prinses Kelly. Het 

is echt een waanzinnige eer om de komende twee 
jaar de scepter van het Keujesgat te mogen dra-
gen. De overweldigende, mooie onthulling waar we 
opkwamen achter een wit doek en veel rook, onder 
begeleiding van het nummer Thunderstruck van AC/
DC, is inmiddels geweest. Maar wat was het span-
nend: om prins en prinses te worden, maar ook de 
periode daarvoor. 

Toen bij Dennis ineens leden van de keuzecommis-
sie in het donker voor de deur stonden, vroegen ze 
aan hem of hij een idee had wat ze kwamen doen. 
Dat had hij wel: enthousiast werd er aan de eetta-
fel verder gepraat. Lang hoefde hij er niet over na 
te denken: natuurlijk wilde hij prins worden. Graag 
wilde hij deze once in a lifetime ervaring delen met 
schoonzus Kelly, carnaval werd immers al vaak sa-
men gevierd in het mooie Angeren. Het prinsenpaar 
was een feit. Prins Dennis onder Hoogspanning 

werd de naam, een gerichte verwijzing naar zijn 
werk als technisch manager bij Liander, waar hij met 
hoogspanning werkt en monteurs, uitvoerders en 
aannemers aanstuurt. 

De één, Kelly, geboren en getogen in Angeren; de 
ander, Dennis, geboren in Arnhem en herboren in 
Angeren. Want inmiddels kunnen we beiden vol 
overtuiging zeggen: carnaval zit in ons bloed, het 
maakt deel uit van ons leven. 

Bij Kelly werd het carnavals-DNA al op jonge leef-
tijd aangemaakt. Dat was uiteraard onvermijdelijk 
met Henk Peters, één van de oprichters van AKG 
De Narrenpoel, als grootvader. Door de jaren heen 
werden er af en toe wat uitstapjes gemaakt naar 
carnavalsdagen in Huissen, maar echt thuis voelt ze 
zich met de Dolle Dagen toch echt in Angeren.
Dennis liep later in de carnavalsfuik, toen hij in 2011 
werd gevraagd om een lamp aan te sluiten voor de 
kar van carnavalsgroep Groot Rome. Als elektricien 
liep hij naar binnen, als doorgewinterde carnavalist 

weer naar buiten. Meelopen met de optocht, rondom 
het thema ‘Walk In Fridge van Heineken’, zorgde 
voor het onomkeerbare: hij was besmet met het 
Angerense carnavalsvirus, en daar kom je gewoon-
weg niet meer vanaf. Ook toen Groot Rome stopte 
als ploeg, bleef hij samen met Rob Roelofs, Peter 
Arends en Gerwin Aalbers onderdeel van de op-
tocht. 

Toen kwam de Nije Lichting op zijn pad, een soms 
ondeugende maar vooral gezellig groep waar 
feesten voorop staat. En wat is het fijn dat dit nu 
verschrikkelijk goed kan in Angeren: in de tent van 
De Letste Stuyver kunnen we het komend carna-
valsseizoen helemaal losgaan. We kijken uit naar 
maar liefst vier Dolle Dagen in Angeren. Een mooi 
en veelbelovend feestprogramma ligt al klaar, de 
eerste acts zijn zelfs al bekend gemaakt. Wat zou 
het mooi zijn als Angeren dit jaar weer transformeert 
tot een waar carnavalsdorp, vol feesttalent en een 
fantastische optocht. 

Want het is tijd, om te zijn wie je bent, je carna-
valshart aan te spreken en te feesten alsof zorgen 
niet bestaan. Die eerste herinneringen hebben 
we als prinsenpaar samen met de raad en jullie 
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Onthulling onder hoogspanning al gemaakt: de onthulling, naar Valburg, Bemmel, 
Oosterbeek, de Lingewaardse Nieuwjaarsreceptie 
en naar Gendt. Op naar nog meer van die mooie 
momenten!

Rest ons nu om oud-prins Michel de Onderwijzer 
en oud-prinses Daniëlle te bedanken voor een 
uitmuntende, warme overdracht. Zonder jullie was 
de onthulling en onze voorbereiding niet zo tot in de 
puntjes geregeld. Daarnaast bedanken wij Kim, de 
vrouw van Dennis, en Paul, de verloofde van Kelly, 
die ons alle ruimte geven om hier onbeperkt van te 
genieten. En natuurlijk enorm bedankt aan de erva-
ren oud-prins Ronald Dikker, die ons als adjudant 
voortreffelijk bijstaat.

Feesten doen we onder het motto:

‘Als de spanning stijgt, hebben wij  
genoeg vermogen om een feestje te bouwen!’

3x ALAAF!!!

Prins Dennis 
onder Hoogspanning 

en Prinses Kelly
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Openingsavond 2022-2023Openingsavond 2022-2023
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Bezoek onze website: www.dogsandco.nl

Paalrij 9, 6852 GL- Huissen
Tel. 026 - 3255893 / 026 - 3257639

Fax 026 - 3257345

De Steeg 12
 6687 EG Angeren

 T  026 - 325 81 15
 M  06 - 5353 8421

info@schildersbedrijfdriessen.nl

Schilderwerk  •  Wandafwerking  •  Glas

www.schildersbedrijfdriessen.nl

Gebroken hout geschikt als
bodembedekking voor alle soorten vogels

Weteringseweg 3      6681 LM Bemmel
Tel. (026) 325 9037    Fax (026) 325 79 98
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Carnaval 2022-2023
Carnaval seizoen 2022-2023

Zoals de meesten wel van mij gewend zijn, 
ook dit jaar weer wat wijze woorden voor in 
het mooiste blad van Lingewaard en om-
geving. Wat jullie ook wel van mij gewend 

zijn, is dat ik nu ga zeggen dat het een veelbelovend 
jaar gaat worden. Ik kan in ieder geval met zekeheid 
zeggen dat we mooie dagen hebben om echt naar 
uit te kijken.

Het allermooiste vooruitzicht is natuurlijk dat we 
dit jaar 55 jaar bestaan en dit gaan we vieren ook. 
Helaas moeten we daar nog wel even op wachten 
tot november. Wat al wel voor de deur staat zijn De 
Dolle Dagen en ik denk dat ik niks nieuws vertel, als 
ik zeg dat dit in het Keujesgat een dolle boel gaat 
worden. Vier dagen achter elkaar een grote feest-
tent waar jong en oud feest komt vieren. Ik kan je 
beloven dat we samen met het huidige prinsenpaar 
en heel carnaval-liefhebbend Angeren (en omge-
ving) daar de boel op de kop gaan zetten.
Op zaterdag vierden we voorheen altijd het bou-
wersbal. We gaan dat dit jaar iets anders invullen, 
namelijk met een DJ die ervaring heeft op onder an-
dere het grootste Nederlandse meerdaagse muziek-
festijn, het A.D.E. Deze DJ gaat ongetwijfeld het dak 
eraf blazen. Met nog verschillende optredens van 
zowel lokale als regionale artiesten wordt dit een 
feestavond waar we nog lang over na gaan praten. 
Helemaal omdat we ook nog een kleine verrassing 
in petto hebben.

Zondag gaan we natuurlijk met half Lingewaard en 
heel Angeren kijken naar de mooiste optocht van 
de Betuwe, vervolgens zal de prijsuitreiking plaats 
vinden in de feesttent waar we de avond ook weer 
knallend gaan afsluiten. Met uiteraard live muziek 
van een band, een DJ en Happy Ouwer.

Maandag gaan we gezellig frühshoppen in Angeren. 
Deze dag wordt te gek, dat kan ik je al op een brief-
je geven. In de middag is iedereen van harte wel-
kom om deze dag te gaan genieten van verschillen-
de artiesten. Niemand minder dan Nederlands beste 
dweilorkest allertijden De Deurdweilers uit ons eigen 
Angeren zullen vooraan lopen tijdens de polonaise. 

Maar ook zullen de huis DJ en de band laten weten 
dat ze feest kunnen maken.

Dinsdag gaan om 00.00 uur de steken af en zit 
carnaval er voor de A.K.G. de Narrenpoel weer op, 
maar eerst zal die avond onder andere Mooi Wark 
de Angerse grondvesten laten beven en wordt de 
sleutel opgehaald door B&W van Lingewaard.
Ik denk dat ik niks te veel heb gezegd en iedereen 
mijn woorden wel kan beamen; we hebben echt wat 
om naar uit te kijken. 

Natuurlijk is er met het uitkomen van het voormalig 
boerenkoolblad, ook al het een en ander gebeurd bij 
A.K.G. de Narrenpoel. We hebben afscheid geno-
men van Prins Michel en prinses Daniëlle. Inmiddels 
bekend als de prins zonder optocht, maar ik ga ze 
herinneren als een fantastisch prinsenpaar, een 
stel dat ontzettend creatief is, altijd positief denkt en 
handelt en een verrijking was voor ons tijdens het 
carnaval.

Uiteraard hebben we een nieuw prinsenpaar ge-
kregen, en niet de minste. Het eerste Prinsenpaar 
van de Neije Lichting genaamd Prins Dennis onder 
Hoogspanning en Prinses Kelly. Een nu al legen-
darisch koppel die wel weet hoe een feest gevierd 
moet worden. Het maakt ze niet uit waar en wan-
neer is ook geen probleem. Het enige is hoe vaak, 
het kan ze namelijk niet vaak genoeg zijn.

Verder wil ik iedereen alvast een ontzettend fijne, 
gezellige en vooral leuke carnaval toewensen. Tot 
slot wil ik iedereen bedanken die A.K.G. de Narren-
poel op welke wijze dan ook heeft geholpen er weer 
een onvergetelijk carnavalsseizoen van te hebben 
gemaakt.

Een drie werf alaaf 
voor het Keujesgat

Bryan Schmidt
President A.K.G. de Narrenpoel
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BOUWSUPPORT  l  ANGEREN

BRYAN SCHMIDT
S.BS.ANGEREN@GMAIL.COM

06 - 55390097
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Adres Pastoor Versteegstraat 2, 6687 AJ  Angeren
Telefoon 026 325 71 03  Mobiel 06 51 77 70 04

E-mail schilderwerken@hugovandervelde.nl

BOUWSUPPORT  l  ANGEREN

BRYAN SCHMIDT
S.BS.ANGEREN@GMAIL.COM

06 - 55390097

Bloem- en plantarrangementen 
Bruids- en grafwerk en kadoartikelen
 
Vanaf april neem even tijd voor gezelligheid bij 
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Een slotwoord
Het zit erop!! Wij gaan de boeken in als een prinsen-
paar zonder optocht! Jammer, maar wat hebben wij 
genoten van deze 3 jaren. Ook dit afgelopen carna-
valsjaar is voor ons een mooie ervaring geweest. 

Het begon voor ons al mooi op tijd, omdat we be-
naderd werden door de Partyzanen. Er waren nog 
volop coronamaatregelen van kracht en de Partyza-
nen hadden zich weer voorgenomen om niet stil te 
blijven zitten. Gaan jullie weer een miniatuuroptocht 
organiseren? Nee, dit jaar wordt het nog spectacu-
lairder en nog mooier dan vorig jaar. We willen de 
Angerse editie van The Masked Singer gaan orga-
niseren. Na wat te hebben gebrainstormd kwamen 
de meest mooie ideeën op tafel. Wat vast stond was 
dat alles vooraf opgenomen zou worden en er in 
ieder geval een uitzending zou komen via Youtube 
voor het geval dat het live niet mogelijk zou zijn. 
De zangers en zangeressen moesten daarom in 
hun originele kledij voor de camera verschijnen met 
daarachter een heus virtueel scherm. Wij zagen wel 
dat er al een hele bult tijd in zat en dat dit niet de 
eerste keer was dat de Partyzanen vergaderden!  
Echter zou dit voor ons ook meteen de laatste 
vergadering zijn waar we bij mochten zijn, want 

daarna werd alles geheim gehouden voor ons. 
Dat had alles te maken met het feit dat wij het jury-
panel gingen vormen er wij er zo objectief mogelijk 
in moesten gaan ….. zeiden ze! Zij wisten echter al 
beter,  maar daarover later meer!

Op basisschool de Marang mochten wij de onthul-
ling van de nieuwe jeugdprins en prinses live bij-
wonen. Het was al meteen een gezellige boel met 
volop polonaises, gevolgd door zang en dans. Wat 
kunnen deze schoolkinderen feest vieren zeg, hoe-
zo met de paplepel ingegoten!? Uiteindelijk was dan 
toch het moment daar, de onthulling was aanstaan-
de. Wat was de verrassing groot toen prins Daan de 
Ravotter en zijn prinses Fay-Lyn tevoorschijn kwa-
men! 

Na wat Corona onzekerheden mocht de pronkzitting 
toch doorgaan. Dit zou een avond gaan worden die 
niemand zou vergeten. Angeren haalde volop de 

kranten met deze fantastische avond, gevuld met 
mooie optredens van The Stars, de Slubkes uut 
Huesse, de Zandhoas, de Deurdweilers en natuurlijk 
de hoofdact van die avond The Masked Singer edi-
tie Angeren! In de omgeving hadden velen dit  idee 
ook, maar in Angeren deden we het echt, en hoe!!

Er was in groten getale gehoor gegeven aan de 
oproep van de Partyzanen om mee te doen aan The 
Masked Singer. Wij waren de juryleden, Danielle 
vergezeld door Ronald Dikker (alias de Zandhoas) 
en Michel werd vergezeld door Geert Bouwman (ali-
as Gradje van FC Knudde). Wat waren de creaties 
prachtig en de meeste zangnoten klonken ook niet 
onaardig! Ga er maar aan staan, echt top!!
Nadat de stemmen geteld waren werden de eerste 
Masked Singers onthuld. Van Bram Emmerzaal die 
als het Edelhert meedeed tot Isis Aalbers die als 
jongste deelnemer onder het pandapak vandaan 
kwam. Schitterend om daarbij op de eerste rang te 
mogen zitten. De grootste verrassing was voor ons 
toch wel dat onze eigen zoon Joes, uit het Appel-
pak, tevoorschijn kwam. Wij stonden perplex want 
wij wisten echt helemaal van niets! Nu weet u ook 
waarom we niet meer mee mochten vergaderen, dat 
had niet alleen met de objectiviteit te maken zo was 
gebleken! Joes had zich, toen de oproep kwam, 
namelijk als allereerste aangemeld! Prachtig!!!
Van tevoren was er al bekend dat de nummers 1, 2 
en 3 later onthuld zouden worden tijdens de dolle 
dagen! 
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18.00

A U T O D E M O N T A G E B E D R I J F
Jansen van Beek

Steun SV Angeren en word lid van 
onze Supportersvereniging.

Voor € 7,50 per jaar ontvangt u tevens een 
lidmaatschapspas waarmee u direct korting 

ontvangt bij de daarop vermelde ondernemers.

Opgeven is mogelijk via 
secretariaatsuve@gmail.com

Tel: 026 2000140

15.000 m2 woonplezier onder één dak

OPENINGSTIJDEN:
Ma t/m Do  10.00 - 17.30 uur
Vrijdag  10.00 - 21.00 uur
Zaterdag  10.00 - 17.00 uur
Zondag  12.00 - 17.00 uur

Karstraat 95 Huissen 7 dagen per week open! 026-326 99 00 

www.robs-tuinen.nl  •  06 19 88 90 77

06-17113221 Beatrixstraat10 6687BD Angeren

Nijverheidsweg 2a, Gendt • T (0481) 42 17 47 • F (0481) 42 50 36 
E info@wiecherink-gendt.nl • I www.wiecherink-gendt.nl

• TEGELS

• DEUREN

• HOUT

• BOUWMATERIALEN
Nijverheidsweg 2a, Gendt | T (0481) 42 17 47 | F (0481) 42 50 36 
E info@wiecherink-gendt.nl | www.wiecherink-gendt.nl
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In de theaterkerk in Bemmel kregen wij, weer als 
vanouds, uit handen van de burgermeester, de sleu-
tel van het Keujesgat uitgereikt. Tijdens deze bijeen-
komst kreeg Jessica Scholten de Vlinder uitgereikt. 
Mooi om te zien hoe verrast zij was. Aanvankelijk 
dacht ze dat haar eigen man deze waardering ging 
ontvangen. Haar verbazing was groot toen bleek dat 
ze zelf de hoofdrol kreeg.

Een wens van prinses Danielle was, om tijdens de 
optocht, snoepjes te mogen gooien vanaf de prin-
senwagen. Helaas heeft dit nooit zo mogen zijn. 
Toch kwam er een super leuk alternatief. Er werd 
een koets voorgereden en met een groep afgevaar-
digden van verschillende carnavalsgroepen, werd 
er een minioptocht gereden. Zo konden wij toch nog 
snoepjes gooien vanaf de koets.

In de Letste Stuyver hebben we superleuke dagen 
gehad. De opkomst was groot, er werd flink gedanst 
en gefeest!  Omdat er op zondag geen optocht 
kon plaatsvinden was het alternatief geweldig! De 
onthulling van de 3 finalisten van de The Masked 
Singer stond gepland en jonge jonge wat een feest 
was dat!!! 

Op een mooi klein podium traden de drie finalisten 
nog één keer op om daarna onthuld te gaan wor-
den. Laura van Gelder en Milou Hoogveld, Thea 
Arnts en Sandra Hegeman (Bijdehandjes), hadden 
het prachtig gedaan met mooie maskers, pakken 
en bouwsels. Echter legden zij het af tegen Sjors 
Klaassen alias de Matroesjka, Buutegewoon goed 
gedaan Sjors! Iedereen ging uit zijn dak. 
 
Op de maandag bleven wij niet in ’t mooie Keujes-
gat maar waren wij ‘prinsenpaar on tour’. We zijn op 
bezoek gegaan bij de Kroanige Zwoanen ien Hues-
se en daarna naar ’t Blauwe Striekske in Valburg. 
Carnavals-dinsdag stond uiteraard weer in het teken 
van het bezoek aan de oudste en jongste inwoner 
van Angeren. Mevrouw Arends was dit keer niet zo 
verrast als de vorige keer maar we konden wel mer-
ken dat ze uitgekeken had naar ons bezoek.
De jongste inwoner van ons mooie dorp was de 
zoon van de achterneef van de prins! Chase Eerden 
is op 4 februari 2022 geboren. Vanwege dit heuge-
lijke feit werd er door een grote delegatie een leuk 
aandenken en een mooie bos bloemen aangeboden 
aan de familie Eerden.

Dit jaar hebben we toch nog een keer onze rol als 
prinsenpaar mogen vervullen tijdens het jubileum 
van de Kroanige Zwoanen. We hebben een ge-
zellige middag in Huissen gehad en toen was het 
ineens 19 november 2022,…….. de dag van ons 
afscheid!

Nadat Kokette Katinka (Gea Boerboom) nog een 
mooie ode aan ons had gebracht ontvingen wij van 
A.K.G. de Narrenpoel een mooi aandenken voor 
aan de muur. Deze heeft een mooi plaatsje gekre-
gen.      
 
Wij willen iedereen enorm bedanken voor de afgelo-
pen 3 jaar. Het is een ervaring die wij niet zullen ver-
geten. We komen elkaar vast nog wel eens tegen. 

Een warme Carnavalsgroet, 
Michel en Danielle

 

Keujespraot
Een man erft zoveel geld dat hij meteen besluit niet één, maar 
drie zwembaden te laten aanleggen. Een met warm water, een 
met koud water en een leeg zwembad. 
‘Waar is dat lege zwembad voor?’ vraagt een bezoeker.
‘Tja, ik heb een paar vrienden die niet kunnen zwemmen.’



16     ‘t Keuje 2023

R e s t a u r a n t 
De Betuwe
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Kamervoort 17d, 6687 LB Angeren
telefoon 06 - 53 20 00 50  

e-mail bert.holland@hetnet.nl
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Hans Puntman 11 jaar
Hans viert dit jaar zijn 11-jarig jubileum. Het speciale aan 
dit jubileum is, dat dit niet zijn lidmaatschapsjubileum is, 
maar zijn jubileum in functie als ceremoniemeester.

Hans is een echt verenigingsmens; al zijn taken en 
functies vervult hij met ziel en zaligheid. Goed is niet goed 
genoeg, het moet perfect zijn voor deze topper. Bij A.K.G. 
de Narrenpoel is Hans verantwoordelijk als ceremonie-
meester en hij neemt zijn taak uiterst serieus. Hij zorgt 
dat iedereen op tijd klaar staat en netjes de zaal betreedt. 
Vooral bij de pronkzitting is dit een uiterst serieus karwei. 
De ceremoniemeester communiceert dan met de 
president, regie, licht en geluid en de dames van de 
organisatie Gea en Debby en de optredende gasten.

Als ceremoniemeester neemt Hans zelf ook het initiatief 
om de agenda van de openingsavond in elkaar te draai-
en. Het draaiboek waar we mee werken ziet er altijd op 
en top uit.

Het is niet altijd de meest dankbare taak binnen de ver-
eniging en brengt altijd een hoop stress met zich mee. 
Toch zijn we ontzettend blij met de invulling die eraan 
gegeven wordt door Hans. We hopen dat dit nog lang op 
deze wijze gedaan gaat worden.

Hans, bedankt en gefeliciteerd namens de vereniging met 
het vervullen van de taak als ceremoniemeester op meer 
dan voortreffelijke wijze. 

Loes Overweel 11 jaar
Loes is inmiddels 11 jaar lid bij de vereniging. Als lid van The Stars 
danste ze op het podium de sterren van de hemel. Inmiddels heeft ze 
de dansschoenen ingeruild voor een steek en treedt ze in de voet-
sporen van haar opa Rook. Als raadslid heeft Loes eerst even de kat 
uit de boom gekeken, maar inmiddels is het duidelijk dat ze een echte 
Overweel is: carnaval is haar met de paplepel ingegoten. Loes is een 
echte aanpakker. Ze is er altijd, is actief en altijd vrolijk. Velen mogen 
een voorbeeld aan Loes nemen; het maakt haar niet uit welk klusje 
ze moet doen.
Daarnaast is Loes een gezellige meid, altijd in voor een praatje of een 
grapje.

Loes van harte gefeliciteerd met je jubileum en bedankt voor je tome-
loze inzet tot nu toe. Dat er nog 11 van dezelfde jaren mogen volgen.

Jubilarissen
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• BESTRATINGSMATERIALEN

• GRONDWERKZAAMHEDEN

• BESTRATINGEN

• RIOLERING

Kamervoort 55, 6687LC Angeren
026-3250697 
info@westenend.nl
www.westenend.nl

Zeegsepad 4, 6687LD Angeren
0651960989 

info@claassenbuitenbeleving.nl 
informatie en onze webshop: www.claassenbuitenbeleving.nl
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Een woord van de Optocht commissie
Beste Carnavalisten,

Na het organiseren van de optocht in 2019 stond 
iedereen in de startblokken om alles op 
carnavalszondag op te gaan bouwen. Een zware 
storm gooide op dat moment roet in het eten en de 
optocht moest worden afgelast. 
Als optochtcommissie zijn we na dit vreselijke 
nieuws bij iedereen op de bouwplek geweest om 
toch even ons gezicht te laten zien. 

‘s Middags hebben we er ondanks alles met alle 
bouwgroepen toch een gigantisch mooi feest van 
gemaakt in de tent op het kermisplein. Daar hebben 
we ook een aantal opties besproken om de optocht 
toch door te laten gaan. Dit zou gebeuren tijdens 
halfvasten. De gemeente zou de vergunning hier-
voor verlenen. Ook deze optocht ging helaas niet 
door vanwege de coronacrisis.

Zo ook de volgende 2 jaren……….

Nu is het 2023 en mogen we weer! 
We zijn zeer blij dat we al een hoop aanmeldingen 
voor de optocht hebben ontvangen. En natuurlijk ho-
pen we op meer! Graag zien wij jullie in de optocht 
van 2023 weer terug, zodat jullie het Keujesgat weer 
op de kaart zetten met onze mooie optocht!
Verder wensen wij jullie nog veel succes met de 
voorbereidingen!

.

Een driewerf Alaaf!
Rob, Mandy, Ferry en Chantal
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1op1dieet.nl

The 1:1 Diet met 
Wilma Janssen

Molenstraat 13A
6687 AM Angeren
+31 (0)6 51 071 677
wi-ja@hotmail.nl

Het 1 op 1 dieet in 
Angeren

Wilma Janssen

Lodderhoeksestraat 45

6687 LT Angeren

+31 (0)6 232 724 54

Las-, Scheeps-, 
Jachtbouw en

stalling

PETERS B.V.
B. Peters
Scherpekamp 17
6687 LP Angeren

Tel: 026 - 325 20 23
www.petersmaritiem.nl

jachtbouwpeters@hetnet.nl 
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Programma dolle dagen Angeren
Zaterdag 18 Februari 2023
11:11 uur Sleuteloverdracht
Sleuteloverdracht aan alle prinsen van de Ge-
meente Lingewaard door Burgemeester Nelly 
Kalfs in De Gouden Engel te Huissen. Tevens 
worden de Ordes van de Vlinder uitgereikt
20:11 uur Stekenbal
Feest in de tent op het kermisterrein
Muziek: DJ Merijn

Zondag 19 Februari 2023
12.00 uur Keutje Wassen 
Traditiegetrouw wordt voorafgaand aan de 
Keujesgatse optocht het keutje gewassen 
door ons prinsenpaar en jeugdprinsenpaar
13:30 uur Keujesgatse optocht
Vanaf het kermisterrein zal de optocht  
starten volgens de nieuwe route 
16:00 uur Feest in de tent (Kermisterrein)
Muziek: Dwayne & the Johnsons en 
Happy Ouwer
18:00 uur Start prijsuitreiking 

Maandag 20 Februari 2023
13:11 Frühshoppen in de tent 
Muziek: Dwayne & the Johnsons, 
Happy Ouwer, DJ Merijn en De Deurdweilers

Dinsdag 21 Februari 2023
In de ochtend bezoek prinsenpaar oudste 
en de jongste inwoner/inwoonster van  
Angeren
14:00 uur Kindermiddag in de tent
Muziek: DJ Tom
20:11 uur Seizoensafsluiting in de tent
Muziek: Mooi Wark, Dwayne & the John-
sons en De Deurdweilers
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Oudste en jongste
Traditigetrouw ging een delegatie van 
A.K.G. de Narrenpoel op de slotdag van De 
Dolle Dagen een bezoek brengen aan de 
oudste en jongste inwoner/inwoonster van 
’t Keujesgat brengen.

De jongste inwoner was Chase Eerden, geboren op 
4 februari 2022. Nog echt heel jong dus. Er werd 
door iedereen heerlijk van de lange vingers met 
blauwe muisjes gesnoept. Natuurlijk waren er de 
welbekende felicitaties namens de vereniging, maar 
er was ook een bord, een bos bloemen en de nodi-
ge onderscheidingen van de (jeugd)prins. Natuurlijk 
wilde de dames allemaal nog even knuffelen met 
Chase.

De oudste inwoonster was, net als vorig jaar, Grada 
Arends. Ze zat vast al te wachten op de hoogheden 
en hun gevolg. Onderscheidingen die nog niet wa-
ren uitgereikt, werden uitgereikt. Er was een mooie 
bos bloemen voor Grada en het was ontzettend 
gezellig.   

Keujespraot
Een boer is met zijn knecht op het land als hij tot aan zijn enkels in 
de blubber zakt. “Ga mijn laarzen halen”, zegt de boer.
Als de knecht bij de boerderij is komt hij de twee bloedmooie 
dochters van de boer tegen.

“He, wat doe jij nou hier”, vragen de meiden.
“Ik mag van de boer met jullie allebei naar bed,” zegt hij.
“Daar geloven we niks van,” zeggen de meiden.

“Oh nee? Wacht maar dan vraag ik het hem,” 
zegt de knecht.
En hij roept keihard naar de boer op het land: 
“Moest ik er nou 1 pakken of 2?”

Boer schreeuwt terug : “Allebei natuurlijk!!!”
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De Partyzanen gaan door... ook in 2023!
Beste inwoners van Angeren,
Wat fijn dat we weer een ‘normaal’ carna-
valsseizoen hebben. De afgelopen twee jaar 
hebben we met heel veel plezier aardig wat 
werk verzet om het carnaval in Angeren op 
een andere wijze vorm te geven. Dit jaar zijn 

we weer gewoon terug bij onze ‘roots’: een optreden 
op de pronkzitting!

Maar wat was het leuk vorig jaar hè, die Masked 
Singer?! En wat een timing dat we dankzij de 
versoepelingen ineens een groot live evenement 
mochten organiseren. Angeren heeft volgens mij 
als enige vereniging een pronkzitting gehad toen! 
Hartverwarmend hoe iedereen ons idee omarmde 
en hun medewerking verleende om het hele Masked 
Singer project mogelijk te maken.

In oktober hebben we met z’n vieren bij de Big Fish 
in Huissen een eerste brainstormavond gehad. 
Volop ideeën, maar het leukste - en spannendste 
- idee ontstond onderweg naar huis om nog even 
langs het sportpark te fietsen. Het resultaat hebben 
jullie met de pronkzitting kunnen zien. Dit jaar dus 
geen online filmpjes, maar lekker live!

Allemaal een goede carnaval!

Groet van de Partyzanen, 
met Ygrek, want ons maak je de kop niet gek!

Groadus, Bertus, 
Tinus & Cosinus
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Nijverheidstraat 64, 6681 LN Bemmel   Tel: +31 (0) 26 325 19 44
Postbus 138, 6680 AC Bemmel    www.linsen-lenc.nl
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De keuzecommissie op pad...
Jong Bedacht is Oud Gemaakt moeten we 
als keuzecommissie gedacht hebben, toen 
we op zoek gingen naar een nieuw  
prinsenpaar. 
We hebben dan ook Buutegewoon ons 
best gedaan om een Neije Lichting aan 

potentiële prinsenparen op te sporen. We hebben 
gezocht naar een Bijdehante prins die wellicht be-
stempeld kan worden als een Loatblöjer, maar dat 
laten we aan jullie over om te beslissen!! 

Het moest er in ieder geval een worden die on-
der het genot van een drelleke muziek van de 
Deurdweilers zo trots als een pauw in de schijnwer-
pers wil staan en niet meteen als een Ab Normaal 
Beunhoas de struuken in duikt. Wij denken, al was 
het wellicht via een Umleiding, dat het gelukt is.

Zoals jullie nu wel weten woont de nieuwe prins 
aan de Neije Wei, daar kwamen we op een mooie 
donkere avond aan de deur. Een verbaasde blik 
keek ons aan toen we vroegen of we even binnen 
mochten komen. Eenmaal binnen kwam ons het en-
thousiasme al tegemoet, want Dennis wist wel waar 
we voor kwamen. De vraag werd gesteld en voor 
dat de zin ten einde was, was het antwoord al JA. 
Bij Dennis dan wel te verstaan, maar niet bij Kim. 
En nu dachten wij, is er een oplossing te bedenken 
en al vrij snel was de oplossing daar. Kelly, de zus 
van Kim, was tot tranen toe geroerd toen zij voor 
deze eer gevraagd werd. Het nieuwe prinsenpaar 

was bekend, en voor hen was de tijd van liegen en 
bedriegen aangebroken.

Er werd traditiegetrouw en in het uiterste geheim op 
de meest uiteenlopende plaatsen afgesproken om 
zaken door te spreken. We hebben ergens op een 
school gezeten, maar ook in een voor prinsenparen 
welbekend restaurant bij onze oosterburen. 

Er volgde veel app-verkeer, want ons nieuwe prin-
senpaar was niet meer te houden! Nadat ze het 
draaiboek ontvangen hadden, werden veel zaken 
duidelijk en konden ze zich al meer voorbereiden op 
wat komen ging. 

De prins ontpopte zich tot een waar kunstenaar bij 
het ontwerpen van zijn onderscheiding waarbij in de 
tussentijd ook zijn pak inmiddels in de maak was. 
Beide creaties zijn tot ware kunststukken verheven, 
prachtig! 

Tijdens de laatste geheime ontmoeting werden de 
schoenen gepast en de plannen voor de onthulling 
doorgesproken. Ons plan was om de boel te mis-
leiden, de Sint was immers in het land en die had 
via de post een pakje laten bezorgen, dat pakje 
was echter leeg want het prinsenpaar stond allang 
achter de coulissen. Tijdens de klanken van AC/DC, 
vergezeld door donder en bliksem werd de spanning 
steeds verder opgebouwd. Op het hoogtepunt werd 
het prinsenpaar onthuld! 

Zijne dorstlustige hoogheid Prins Dennis onder 
Hoogspanning en prinses Kelly 

Het prinsenpaar werd officieel geïnstalleerd en in de 
tussentijd werden familie en vrienden gebeld. Ro-
nald Dikker werd geïnstalleerd als adjudant. Nadat 
de raad en alle genodigden onderscheiden waren, 
volgde een gezellige avond in de foyer van het 
dorpshuis en is er tot in de late uurtjes doorgefeest 
aan de Nije Wei. 

Namens de keuzecommissie wensen wij prins 
Dennis onder Hoogspanning en prinses Kelly een 
geweldig seizoen toe! Geniet ervan, samen met 
jullie familie en vrienden maar ook met A.K.G. de 
Narrenpoel. 

Driemaal alaaf voor 
ons nieuwe prinsenpaar.

Namens de Keuzecommissie, 
Ronald Dikker, Geert Alofs, 

Michel Janssen
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Kampsestraat 55     6687 AT Angeren
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Orde van de Vlinder
Jessica Scholten viel in 2022 de eer te 
beurt om de Orde van de Vlinder te  
ontvangen. 

Jessica is al vanaf haar vroege kinderja-
ren ‘besmet’ met het carnavalsvirus. Haar 

vader was jarenlang lid van de raad van elf. 

Van 2004 tot 2006 was zij samen met haar man  
Patrick het prinsenpaar voor A.K.G. de Narrenpoel.

Daarna is zij actief gebleven voor de vereniging en 
heeft zij ervoor gezorgd dat de carnavalsactiviteiten 
van de vereniging in diverse media werden belicht. 

Jessica, ontzettend bedankt voor al je werkzaamhe-
den en namens A.K.G. de Narrenpoel gefeliciteerd 
met De Orde van de Vlinder.

De Vlindertuin
 
2008 Rook Overweel & Wim Huisman
2009 Corry Janssen & Jan Knipping
2010 Johan van Gelder & Frank Polman
2011 Henk Sluiter
2012 Jan Kuster
2013 Geert Bouwman
2014 Laura van Gelder
2015 Antoon Schraven
2016 Joop Meijer
2017 Herman Claassen
2018 Frank van Bon & Wilco Huisman
2019 Jan Molthoff
2020 Monique Alofs
2021 Geen uitreiking
2022 Jessica Scholten  

*Voor de gemeentelijke herinrichting werd de 
orde van het Kremlin uitgereikt. In die periode 
werd door Burgemeester Persoon de orde twee
keer aan een Angerse uitgereikt; 
aan Henk Hofs en aan Dinie van Gelder.
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automobielbedrijf

Paul van Dalen

Karstraat 80a, Huissen
026 - 325 26 97

Onze occassions zijn 
ook te zien op: 

www.paulvandalen.nl
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Nou, word je net voor de deadline van het 
aanleveren voor de teksten van ‘t Keuje 
door de voorzitter gebeld, of je nog even 
een stukje wil schrijven over jezelf. Ik ben 
Iwan Zwartkruis, inmiddels een halve eeuw 
oud, en geboren en getogen in Angeren. Ik 

ben getrouwd met Colinda en ik heb 2 fantastische 
dochters Floor en Mara. Inmiddels woon ik alweer 
14 jaar in Angeren-Noord en kan bijna lopend naar 
het dorpshuis toe.

Ik ben een carnavalist in hart en nieren; carnaval is 
me dan ook met de paplepel ingegoten. Ik heb altijd 
veel meegedaan met de prachtige Angerse optocht 
in verschillende samenstellingen. Begonnen als 
Nachuul waar ik na een jaar of 5 verder ben gegaan 
met de groep de Kroanige Keujes. 

Ik stap nu in de voetsporen van mijn vader, 
Stef Zwartkruis, door lid te worden van A.K.G. de 
Narrenpoel. Op 19 november 2022, net voordat de 
nieuwe prins bekend werd gemaakt, ben ik 
geïnstalleerd als raadslid bij deze mooie vereniging.

Ik heb gemerkt dat er met veel enthousiasme 
gewerkt wordt binnen de vereniging om het carnaval 
in Angeren telkens weer tot een succes te maken. Ik 
hoop jullie dan ook te zien op één van de gezellige 
carnavalsavonden of tijdens de Dolle Dagen. 

3 x Alaaf,
Iwan Zwartkruis 

Even voorstellen

Patrick Bedankt!
Namens A.K.G. de Narrenpoel willen 
we Patrick Scholten bedanken voor de 
afgelopen jaren. Afgelopen 
seizoen heeft Patrick Scholten, na 18 
jaar trouw aan de carnaval te zijn ge-
weest als prins, bestuurslid en 

natuurlijk als hofschenker zijn schort 
ingeleverd. Dit lieten we natuurlijk niet zomaar 
voorbij gaan; zijn schort werd ingelijst, zodat 
deze als wandversiering dienst kan gaan doen. 

Patrick, bedankt voor al jouw goede zorgen als 
hofschenker, maar ook je gezelligheid. 
Hopelijk zien we je nog vaak op onze feest-
avonden.
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W W W . Y O U R I V E R H O E V E N . N L
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WWW.JONKERHUISSEN.COM
INFO@JONKERHUISSEN.NL - 026 - 325 91 23

Grundel 7
6687 AR Angeren

Jeroen Krauts   06 52548509
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The Stars
Hoi, mijn naam is Kaily-Illissia van  
Aalten-Moodie en ben 33 jaar oud. Ik woon 
sinds 2018 in Angeren samen met mijn 
man Robin van Aalten en 3 kinderen Noël 
(6 jaar), Romee (3 jaar) en Maevi (5 maan-
den). Sinds juni 2022 train ik dit super 

enthousiaste groepje meiden (The Stars). 

Ik dans zelf al vanaf mijn vierde jaar en heb door de 
jaren heen al veel verschillende dansstijlen beoe-
fend. Waaronder klassiek ballet en moderne dans, 
helaas moest ik hiermee stoppen. Ook doe ik al 
bijna 27 jaar aan twirlen, hetgeen ook wel bekend 
staat als majoretten. Bij het twirlen is ook mijn 
passie ontstaan voor het maken van choreografieën 
en het lesgeven. Ik geef les vanaf mijn vijftiende. 
Het eerste jaar nog onder begeleiding en daarna 
zelfstandig. Dit doe ik nog steeds met heel veel 
plezier. 

Graag breng ik het plezier van dansen over op de 
meiden en vind ik het geweldig om het ontwikke-
lingsproces in het dansen van de meiden te zien en 
te volgen en ze te zien groeien. 

Ik houd van hard trainen en jezelf helemaal geven. 
Maar het allerbelangrijkste is, dat je plezier hebt in 
dansen.

Liefs, 
Kaily-Illissia 

Keujespraot
Twee Belgen lopen ieder aan een kant van een 
riviertje.

Roept de een naar de ander: 
“Zeg, hoe kom ik aan de overkant?”

Zegt de ander: “Hoezo?! Daar ben je toch al?”
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Lodderhoeksestraat 14
6687 LS Angeren
Fax 026 325 00 99 Tel 06 291 309 10

info@agrotechnniekoosterink.nl
www.agrotechniekoosterink.nl

land- tuinbouwmachines en intern transport

Pannerdenseweg 99  Tel.: 0481 - 42 19 24
6686 BD  Doornenburg  Fax: 0481 - 42 50 62
www.autorijnhoeve.nl

AUTO  
RIJNHOEVE BV

Marcel Peters Schilderwerken

Zahnstraat 18
6687 AP Angeren
Tel. 026-3256492

Mob. 06-22253585
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Dit is eigenlijk het begin van elluk sprookje. 
Ien Angere’ hebbe’ we de laotste tied ok te 
make’ gehad met veul sprookjes. Laote’ we 
ins urregens mee beginne’.

Een paor maonde’ geleeje liep er zomar 
een wolluf dur Angere’. Laote’ we die vur ‘t gemak 
Bor nuume’. Bor had haos’ en was op zuuk naor 
Roodkapje, mar kwam alleen mar Pinokkio tege’. 
Die zei, dat er al twee wolluve’ dur Angere’ liepe’. Ze 
zien ien een optoch’ vertrokke’. Wie geleuf da’ nou 
wir????

Een ander sprookje is dà’ Angere’ geej’ verg-
ruune’. Op de Poel geej’ ‘t van varse modder naor 
kuns’gruun. We kriege’ een bar moi park: neije 
kleedhukskes, een goed lopende bar en een neije 
hopman. Gao mar is kieke’, d’r kum langzaamaon 
schot ien, mar of de neije hopman ‘t klubke aon de 
praot kan kriege’? Wij hebbe’ er gin geleuf ien, want 
voetballe’ doe je ien de wei, waor net de koeie’ de 
mat op maot hebbe’ gevrète’. 

Ja ja, dur is de laotste jaore’ nog veul meer gebeurd 
ien ons geweldige Angere’. Er zien heel veul minse’ 
een mooie poos druk gewis’ met een bult bouwplan-
ne’ tegenover Moeder Gruun. Veul plaotjes zien d’r 
getekend, er is nog meer gepraot en hoe geej’ ‘t nou 
verder? We motte’ effe’ stoppe’, umdat er een neij 
sprookje uut ’t grote sprookjesboek wur veurgelèze. 
Ien Angere’ motte’ we ers wir ins berèkene’ hoeveul 
stikstof dur ien de luch’ hing. Mar dà’ doen we niet 
met een telraom, nee dur mot een neij schiefke ien 
de compjuuter. Mar …. da schiefke is er nog nie’, 
want die mot nog gemak’ worre’.

Ôk staon er ineens veul mir Russe’ te klooie’ aon de 
grens. Gas en andere verwerremingsmiddele’ zien 
haos nie mir te betaole’. Aon de staat vraoge’ we of 
er iets mir Poet ien de portemonnee kan.

We hebbe’ een paor jaor gin optoch’ mir gehad. Da’ 
kwam dur een virus. De miste minse’ zien dur goed 
deur hin gekomme’. Ok ien ‘t begin van die verkirde 
biermerk crisis (Corona) wur ‘t hôgste gebouw uut 
Angere’ vur een paor knake’ verkoch’. Er zou een 
mooi plekske van gemak’ worre’ waor een vrach’ 
oudjes ien zouwe’ kunne’ gaon wone’. De hof um ‘t 
gebouw ziet er mooi uut, mar dur is nog gin lat ver-
spiekerd um woninge’ vur die oudjes te maken. Drek 
zien die oudjes dur nie mir en hoe lup’ di’ sprookje 
dan wir af. Wie ’t wit, mag ’t zegge’.

De loatblØjers bestaon dit jaor in elluk geval al wir 
22 jaor!! De gemiddelde leeftied van ons clubke 
is veertig plus een bitje. We hebbe’ altied bar veul 
schik en we probiere’ er ôk altied wa’ van te make’. 
We motte’ zegge’, da’ is ons de miste tied goed ge-
luk’. Mar bij ons pluugske geej’ ‘t nie altied van een 
leije dekske. De een hè las’ van de buuk, de ander 
van de ienhoud van die eigeste  buuk, dur zien 
minse waorvan de kneijes nie goed mir meekunne’ 

Er was ins...

en een volgende is eiges nie goed ien orde. Zo liek 
‘t erop dà een groot deel van ons uutgeblØd is. Op 
19 fibberuaorie zulle’ we allemaol nog een kir blØen. 
Vur volgend jaor hebbe’ zich een aontal aongemeld 
vur ‘t klapvee langs de kant. Daor moj’ toch ôk min-
se’ vur hebbe’ en nao 22 jaor is ‘t vur sommige wel 
goed. Een klein buske blØjers staon ien  de knop 
en blØjen gewoon deur. Is dit dan ‘t letste sprookje? 
Waor blief dan ‘t happy end?

Vanaf deze straot wille’ we iedereen bedanke’ die 
ons al die jaore’ gesteund hebbe’. Ôk wille’ we  
Prins Dennis onder Hoogspanning en prinses Kelly 
veul plezier wensen ien ’t Keujesgat. Mak dà gullie ’t 
houwe’ kunne’ en pas op vur de bruune draod; daor 
zit stroom op! En da’s gin sprookje!!

Alaaf, de schriefblØjer namens 
alle andere blØjers
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Apk
Service & Onderhoud
Aircoservice
Diagnose
In-Verkoop gebruikte auto’s

Leutsestraat 29-B 6687 LJ Angeren
tel: 0619045254
info@joostvangendt.nl

KKooeellttrraannss wweennsstt iieeddeerreeeenn eeeenn ffiijjnnee CCaarrnnaavvaall!!

10 
jaar 

volledige garantie!

Jan Joostenstr 42
Angeren
026 - 388 62 25

Showroom geopend:
Vrijdag 10.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 10.00 tot 14.00 uur

Aluminium - kunststof kozijnen 
dakkapellen - schuifpuien - serres 

meer dan 24 jaar ervaring

Kozijnen

www.derKsmontage.nl



 ‘t Keuje 2023           39

De Umleiding loopt weer mee

Corona zette het leven in Angeren en de 
rest van de wereld op zijn kop. Eindelijk 
mogen we weer meelopen in de Angerse 
optocht. Niet op 1,5 meter, maar gewoon 

knus en gezellig samenscholen in onze loopgroep.

Het verkeer moet de Umleidingsborden volgen als 
wij in optocht door het dorp gaan. Zo zie je maar, de 
onderwerpen blijven actueel.

En de politie? Die scoort aanhoudend in 
de Kamervoort. Blijkbaar zijn er veel mensen 
die het kunstje van Max Verstappen proberen te 
evenaren.

De vrijwilligers van carnavalsgroep de Umleiding lo-
pen ook dit jaar weer mee in de Angerse optocht en 
zetten het dorp weer op zijn kop. We moesten flink 
graven om een onderwerp te vinden, maar maken 
er weer een gezellige boel van.

De Umleiding loopt weer mee

Mantelzorgers, zoals Roodkapje en vrijwilligers 
hadden en hebben we nog steeds hard nodig. Maar 
zelfs in Angeren moeten we nu oppassen voor de 
wolf.
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Lodderhoeksestraat 5, 6687 LR Angeren • 0624486446 • info@jbkoudetechniek.nl 
voor meer informatie bekijk de website: www.jbkoudetechniek.nl

               Zandvoort 17, 6691 EM Gendt

JBkoudetechniek
www.jbkoudetechniek.nl 06 24486446||  
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Ravotten maar! 
Hallo Allemaal.

Om ons even voor te stellen, wij zijn Prins 
Daan De Ravotter en Prinses Fay-Lyn, het 
jeugdprinsenpaar 2021-2023.

In de zomer van 2021 kwamen de Apestaartjes mij 
vragen of ik jeugdprins wilde worden. Ik was meteen 
erg enthousiast. Ook mocht ik een prinses kiezen, 
daar was ik al snel over overuit, het werd Prinses 
Fay-Lyn. Vol enthousiasme begonnen we aan alle 
voorbereidingen. Dit moest ook snel gebeuren, want 
binnen een paar weken zou de onthulling al zijn. 
Helaas kon dit alles niet doorgaan vanwege de Co-
rona-maatregelen. Wij hebben toen maanden onze 
mond moeten houden. Dit was nog best lastig!!!

Uiteindelijk kwamen de Apestaartjes met het verlos-
sende bericht….
De bekendmaking zou op school plaatsvinden, 
tijdens het schoolcarnaval. Super spannend alle-
maal en we waren erg zenuwachtig, maar het was 
geweldig!!!
We hebben de hele dag nog feest gevierd.

De dag erna (zaterdag) was het kindercarnaval bij 
De Letste Stuyver. We hebben een erg leuk feest 
gehad met familie en vrienden. Zondag werden we 
uitgenodigd bij het prinsenpaar Prins Michel De 
Onderwijzer en Prinses Daniëlle. Daar hebben we 
soep met broodjes gegeten. Als verrassing zijn we 
op een koets door Angeren gereden en mochten 
we toch nog snoep gooien. Daarna hebben we 
traditioneel ´t keutje gewassen. Dit was echt de 
leukste dag!! Met als afsluiting De Masked Singer 
in De Letste Stuyver. Op dinsdag was de dag voor 
de oudste en de jongste. We hebben toen erg leuke 
bezoekjes gehad. Ons eerste jaar was ondanks de 
beperkingen wegens corona erg geslaagd!!

Het nieuwe seizoen is aangebroken en we hebben 
afscheid moeten nemen van Prins Michel De On-
derwijzer en Prinses Daniëlle, bedankt nog voor het 
leuke jaar!

Later op de avond werd ´t nieuwe prinsenpaar 
onthuld… Prins Dennis Onder Hoogspanning en zijn 
Prinses Kelly! We gaan er met zijn allen een super 
tof jaar van maken en hebben wij vooral zin in de 
optocht!!

Alaaf! Alaaf! Alaaf! 
  

Prins Daan De Ravotter 
en Prinses Fay-Lyn
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Elden-Arnhem

Lodderhoeksestraat 4  Angeren  Telefoon 026 3251407
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Programma Jeugd

Vrijdag 17 februari
09.00 uur Optocht school

15.00 uur Sleuteloverdracht in Huissen

Zondag 19 februari
13.30 uur Optocht 

Dinsdag 21 februari
14.00 uur Tent open 

14.30 uur Start kindermiddag
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Voor de kleintjes: Kleuren maar! Voor de kleintjes: Kleuren maar! 
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Ma Flodder
Beste Beste Carnavalisten!
Hè hè, we kunne’ eindelijk wir es aon de 
bak. We wiste’ bijna nie mir wa’ carna-
val was. Ers’ hadde’ we wiend en toen ‘t 
pandemietje. Mar gelukkig is alles wir bij 
‘t normale en kunne’ we der vol tegenaon. 

Ma Flodder is ôk wir ontwaok’. De ploeg is wel een 
bietje kleiner geworre’. Die blaoge’ die we vieftien 
jaor terug op de kar smete’ die hake’ een bietje af. 
Aon de carnavalsopvoeding he’ ’t nie’ gelege’, mar 
ze make’ andere keuzes. Sommige gaon zelluf mit 
een ploegje jonge gaste’ aon de geng. Andere lasse’ 
ekkes een pauze ien. Ze zien druk bezig mè de 
outfits vur de Buutepoort mondag, mar bij de optoch’ 
staon ze neve de kant. Mar ik zeg ow, lao’ ze da 
mar doen. Dan begin ’t vanzelluf wel wir te kriebele’. 
Zelluf hebbe’ we ôk een kir neve de kant gestaon, 
naoda’ de optoch’ van ‘t jaor d’r veur een bitje uut de 
hand gelope’ was. Toen hadde’ we ’t jaor d’r op gin 
zin. 
Dus de harde kerrun blief over en geet gewoon 
deur. Op naor ons 44-jaorig bestaon! Bij Dick en 

Yvonne wir een bietje plek gemak’ en de kantine is 
klaor. We hebbe’ ‘t grei allemaol wir van de zolder 
gehaold en een bietje aon elkaor genaaid en ge-
plek’. Links en rechts leek ’t wel een bietje op een 
rollade mar mè de juiste afleidingsmaneuvres kum 
da’ ôk wir goed. 

Nog effe’ over Prins Michel de Onderwijzer en 
prinses Danielle. Die zien mar liefs drie jaor prins en 
prinses gewis en nooit hebbe’ ze de optoch’ meege-
mak’, das wel bar en boos zeg ik. Ze hebbe’ hun rol 
fantastisch iengevuld zo goed en kwaod as het kon. 
Sjappoo vur die twee.

De Narre’poel hèt ‘t ôk wir goed opgepak’. Druk be-
zette raod van Elluf en een nije prins. Prins Dennis 
onder Hoogspanning. Nao de onthulling he’k hem 
nog ekkes gesproke’, want hij stelde zich netjes 
veur aon de aonwezige carnavalsgroepe’. Hij kum’ 
uut Euhrum zei tie. Ik zeg “ku’je wel Angers dan?” 
Nee, zei die da’ kan ik nie’. Nou, da’ mot ie deze 
carnaval mar ekkes bijspiekere’ dan. De Pronkzitting 
was ôk wir bar mit veul steke’ uut de omgeving; ’t 
was volle bak.  

De Flodders hebbe’ di’ jaor wir een mooi onderwer-
rup. We gaon nie’ ien badpak, discoglitters of wa’ 
dan ôk. We gaon wel uut van mooi weer mè hoge 
temperature’. We hebbe’ d’r zin ien. 
Mak er allemaol mooie dage’ van!

 3x Alaaf!

Groete’ van een 
Flodder van ‘t erste uur

Keujespraot
Jack ging met z’n vriend Bob skiën. Ze namen Jack’s busje en reden noordwaarts. Nadat ze enkele uren 
gereden hadden kwamen ze in een verschrikkelijke sneeuwstorm terecht, dus stopten ze bij een nabij gele-
gen boerderij en vroegen de jonge aantrekkelijke dame die de deur opende of ze konden overnachten.
“Ik ben me ervan bewust dat het buiten slecht weer is, maar ik ben onlangs weduwe geworden”, zei ze.
“Ik ben bang dat de buren zullen praten als ik jullie in mijn huis laat overnachten.”
“Wees gerust”, zei Jack.“We zijn blij genoeg om in de schuur te mogen slapen. En als het weer verbetert 
zullen we bij dageraad vertrekken.” De dame stemde in en de twee mannen gingen naar de schuur waar ze 
de nacht doorbrachten.

De volgende ochtend was het weer opgeklaard en ze gingen verder op weg. Ze genoten van een fan-
tastisch skiweekend. Maar 9 maanden later kreeg Jack onverwacht een brief van een 
advocaat. Het duurde enkele minuten voor hij het begreep, dat het van de advocaat van 
de aantrekkelijke dame was, die hij tijdens het skiweekend ontmoet had. Hij ging bij zijn 
vriend Bob langs en vroeg: “Bob, herinner je je aan die knappe weduwe van die boerderij 
waar we 9 maanden geleden tijdens ons skiweekend verbleven?”
“Ja”, antwoordde Bob. “Euh, ben je die nacht toevallig opgestaan en naar het huis ge-
gaan om haar te bezoeken?”
 “Wel, euh, ja”, zei Bob een beetje verlegen dat hij betrapt was. “Ik moet toegeven dat ik 
dat gedaan heb.” “En heb je mijn naam in plaats van je eigen naam gebruikt?”
Bob’s gezicht werd vuurrood en hij zei: “Tja, kijk, het spijt me, vriend. Ik ben bang van 
wel. 
Waarom vraag je dat?” “Ze is net gestorven en heeft me alles nagelaten.”
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O.0
Je drinkt het

  en je rijdt het
Henk Scholten wenst iedereen een

gezellig en veilig carnaval!
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Slotavond seizoen 21-22Slotavond seizoen 21-22
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Carnaval 2023
Tijdens de 4 dolle dagen
Feesttent Zahnstraat 

Angeren

⋆ MOOI WARK ⋆
⋆  DWAYNE & THE JOHNSONS ⋆

⋆ HAPPY OUWER ⋆ DEURDWEILERS ⋆
⋆  en PARTY DJ’S ⋆ JUST FOR FUN ⋆ DJ MERIJN ⋆

DE NARRENPOEL

ANGEREN
ANNO 1968

info@visserschilderwerk.nl

+ 31 6 24 61 25 76

Op zoek naar een ervaren schilder met passie 
voor het vak? Dan bent u bij mij aan het juiste 

adres!

Neem contact op voor een 

vrijblijvende offerte  
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Colofon

’t Keuje is ’n uutgave van “A.K.G. 
de Narrenpoel” uut Angere’. Ien 
di’ huusorgaon stee’t Angerse 
carnavalsseizoen beschreve’. 
De coördinaotie en productie is 
ien hande’ van ’n redactie die 
bestee’ uut:

Johan Wagener
Mariska Wagener
Frank van Bon
Wilco Huisman

Di` buukske is di’ jaor ien kleur 
gedruk’.  

Tekste’, foto’s en advertenties 
kunne’ digitaol worde’ aongele-
verd. (alleen orginele) Dit um de 
kwaliteit te bewake’.
Het ienlevere’ van artikele’, mèt 
of zonder foto’s, grappe’ en grol-
le’ kan op onderstaond redactie-
adres: 
 
Kopij adres: 
Kampsestraat 19 Angeren 
 
E-mail:  
redactie@narrenpoel.nl

Woord van dank
Wij bedanken alle fotografen hartelijk voor het maken 
en aanleveren van het beeldmateriaal.

De optocht in Angeren gaat dit jaar een ronde rijden. We starten 
op het kermisterrein richting het Grundel, rechtsaf het Grundel 
op, linksaf Molenstraat, via de Jan Joostenstraat naar de 
Prins Bernhardstraat, rechtsaf Poelsestraat, linksaf Emmastraat, 
Kardinaal de Jongstraat, rechtsaf Kamervoort, rechtsaf 
Pastoor Rutjesstraat, linksaf Emmastraat, 
via de Jan Joostenstraat naar de Kerkstraat, 
rechtsaf Rosmolenstraat en dan eindigen we 
weer op het kermisterrein bij de feesttent.

Na de optocht is het groot feest (gratis entree) 
in de feesttent van “De Letste Stuyver” op het 
kermisterrein aan de Zahnstraat, waar natuur-
lijk ook de prijsuitreiking plaats zal vinden!

Keujesgatse optochtKeujesgatse optocht

A.K.G. de Narrenpoel 
dankt alle 
adverteerders 
voor hun bijdrage aan 
dit boekje! 
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Heienboorpaal.nl is onderdeel van

 
 

Voor meer info: heienboorpaal.nl

• Stalen buispalen als fundering door middel van boren  
  of heien voor uw aan- en/of nieuwbouw  
• Verticale drainage voor overmatige hemelwater afvoer

Drukwerk Signing Opmaak

www.mlprint.nl   •   info@mlprint.nl   •   (026) 711 38 14
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Pronkzitting 2023Pronkzitting 2023
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