Prins Bas d’n Urste

Prins Bas d’n urste
Beste kikvorsche, kikvorscherinnen en
dikkoppen van kikkerstad en omstreken.
Als prins heb ik nu de eer om over kikerstad te
heersen, dit doet me goed, dit doe ik dan ook
met heel veel plezier!!
En aangezien ik prins bas d’n urste wilde zijn
heb ik maar snel ja gezegd.
Ook ik bedank als eerste ex prins Peppe
( Roy d’n urste) en prinses Helmi voor dit
geweldige carnavals jubileum jaar 2004/2005
en vooral die eindeloze toespraken van
prins Roy. Normaal ben ik een man van
weinig woorden, maar zal proberen hem dit
jaar te overtreffen.
Altforst de lekkerste…… De titel spreekt voor
zich. Met een duidelijke presentatie en zeer sexy
deelnemers, ben ik uiteindelijk, maar wel
verwacht gekozen. Misschien mankeerde er toch
iets aan de bikinilijn van Steffie of aan de
voorgevel van Roxy. Wie weet kan ik ze daar nog
wat tips over geven.

Als vrijgezellige prins ben ik erg blij dat er twee
ervaren adjudanten naast mij staan, Erik van
de Kraan en Olaf van Oijen, waar ik “indien
nodig” op terug kan vallen.
Mijn motto is: “iedereen mot deun woar die
zin in het!!!”
Ik verwacht natuurlijk wel dat jullie allemaal
met grote getale aanwezig zullen zijn en samen
met mij, de raad van elf, de dansmariekes en de
kwaekers er weer een spetterend carnavalsjaar
van gaan maken.
De vacature voor een prinses is nu tijdelijk
opgevuld. Hierbij wil ik ze ( ja het zijn er twee)
alvast bedanken. Ze willen op de achtergrond
blijven en zo gauw er een vaste prinses zich
aanmeldt, neemt deze de taak over!!
ALAAF
Prins Bas d’n Urste

Proclamatie
Ik Prins Bas d'n Urste, heerser van Kikkerstad,
de Woerd en de Heppert wonend
op het landgoed ''De Boonakker'' proclameer.
Ten urste:
Bedank ik Prins Roy d'n Urste en Prinses Helmi
voor hun inzet van het afgelopen carnaval en
het 33 jarig bestaan.
Alaaf!
Ten twidde:
Gelast ik eenieder te zorgen voor een vrije
doorgang voor mijn gastvrouwen.
Alaaf!
Ten daerde:
Benoem ik de Raadsleden Olaf van Oijen en
Erik van de Kraan tot mijn Adjudanten.
Alaaf!
Ten vierde:
Gebied ik mijn Adjudanten de opdracht om voor
de vrijgezelle Raadsleden een Boveneindse vrouw
te zoeken. Dit om het werk van de Geheimraad
te vergemakkelijken.
Alaaf!
Voor mij maakt het niet uit waar vandaan, als ze
maar lekker koken kan.
Alaaf!

Ten vijfde:
Herroep ik voor mij de regel ''Geen Prins
verlaat zijn post voordat een nieuwe
Prins zijn intrede doet''
Alaaf!

Ten zesde:
Wij met z'n allen bouwen aan
de carnavalsvereniging, maar ik bouw op
mijn manier.
Alaaf!
Ten zuvende:
Doordat ik het druk heb met verbouwingen
en als Prins, en wanneer de grasmaaier
van mijn achtertuin niet kan, hij zijn
opdracht door kan geven aan een Raadslid.
Alaaf!
Ten achste:
Wens ik de leidsters Anita en Mariëlle en
hun Dansmariekes veel succes met hun
optredens.
Alaaf!
Ten nigende:
Bedank ik Jeugdprins Jasper en
Jeugdprinses Loes
voor al hun inzet van het afgelopen jaar.
Alaaf!

Ten tiende:
Gelast ik alle dikkoppen boven de tien jaar
naar de ''Outvorsejongcarnaval'' te gaan
om hun nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses
te kiezen
Alaaf!
Ten ellufde:
Dat ze de dikkoppentelefoon thuis laten,
daar zij door de oudere kikvorschen niet
gecontroleerd worden.
Alaaf!
Mijn motto voor dit carnaval is,
''Iedereen moet maar doen waar hij zin
in heeft''
Prins Bas dun urste

Carnavalsvereniging
De Kikvorsche
Altforst

De voorzitter
Beste Kikvorschen en Kikvorscherinnen,
De vereniging heeft het 33 jarig bestaan alweer afgesloten.
Dit jubileum is met vele van jullie gevierd. Het begon met een reünie van de jongeren, die
na de oprichting van hun Raad van Elf, elkaar na 35 jaar weer eens ontmoetten.
Deze reünie met de Outvorseaovend was een geslaagd succes.
De boerenbruiloft, een feest welke we in Kikkerstad niet vaak meemaken, had een
geweldige opkomst, jong en echt oud nam er aan deel.
Samen met een enthousiast bruidspaar, een zonnige zaterdagmiddag en een late
feestavond.
Dankzij de medewerking van de buurt zag de Kerkstraat er prachtig versierd uit.
Toepasselijk in oude stijl. Ons dorp vierde de afgelopen jaren nog maar een klein aantal
boerenbruiloften, maar juist daarom zijn ze waarschijnlijk steeds zo’n groot succes.
Groots was de opkomst van het jubileumfeest in de Residentie. Maar liefst elf prinsen met
gevolg waren deze avond van de partij. Ook veel genodigde verenigingen uit ons dorp
vierden deze avond ons jubileum mee.
Dweilorkesten “De Knaoiers” en “De Herriekapel” zorgden voor een muzikale noot deze
avond.
Voorafgaand aan het officiële gedeelte, deelde de Jeugdprins met de Jeugdprinses een
onderscheiding uit aan alle medewerkers van de carnavalsvereniging.
Bij dit jubileumjaar zijn ook twee bijzondere jubilarissen.
Steef Banken, de enige nog van het eerste uur, was de eerste Prins en 33 jaar lid van de
Raad van Elf.
Jan Soetekouw was al meer dan 22 jaar lid van de Raad van Elf. Beiden kregen zij van
Prins Roy d’n Urste de onderscheiding voor hun jubileum uitgereikt tijdens het 11 van het
11 bal.
Op deze avond hebben we ook afscheid genomen van Judith Boerakker als dansmarieke.
Monique van Leeuwen nam afscheid als bestuurslid. Hieraan nam zij 6 jaar deel.
Annemiek Adams nam afscheid van de redactie. Zij heeft haar bijdrage geleverd aan 13
Modderbladen.

Carnavalsvereniging
De Kikvorsche
Altforst

Het Modderblad heeft een nieuwe uitstraling. Dit blad zou niet gemaakt kunnen worden
als niet alle inwoners hun medewerking zouden verlenen om verhalen en gebeurtenissen
naar buiten te brengen. Zonder de gunsten van onze adverteerders, de inzet van de
redactie en de raad van elf zou dit blad niet kunnen bestaan.
Beste kikkers en dikkoppen,
Namens het bestuur bedank ik iedereen die zich heeft ingezet voor het doen slagen van
ons 33 jarig jubileum en kijken we uit naar het volgende jubileum.
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Graag wens ik iedereen een plezierige carnaval toe.
Voorzitter,
Peter Janssen Steenberg.

Adjudant Olaf
Kikkerstad, januari 2006
Beste Kikvorschen en Dikkoppen,
Nog even en dan is het weer zo ver. Carnaval 2006 staat weer
voor de deur en dus de tijd om alles even te vergeten en met
elkaar een groot feest te bouwen. Tijdens de carnavalsdagen mag
je gek doen. Dat mag natuurlijk de rest van het jaar ook wel,
maar als je dat te veel doet loop je het risico dat men zich
afvraagt of er misschien een steekje los zit.
Als ik terug kijk naar het 33-jarig jubileum met de
boerenbruiloft en het verbroederingsfeest in De
Kikvorsche, maar zeker ook naar de pronkzitting in
januari, dan denk ik dat we er in Altforst toch steeds wel
weer in slagen om met zijn allen mooie feestjes te bouwen.
Met de pronkzitting zat de zaal in De Uithof helemaal vol. En er
was toch echt alleen maar een huis aan huis verspreid foldertje
rond gegaan. Maar ik vind het toch wel heel vervelend dat er
mensen zijn die zich niet welkom voelen omdat ze geen
persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de activiteiten van onze
carnavalsvereniging. Daarom beste lezer, bij deze nodig ik jou
persoonlijk uit om ook bij onze carnavalsfeesten aanwezig te zijn.
En als we maar met genoeg mensen komen, dan is het altijd weer
gezellig.
In het afgelopen jaar ging prins Roy ons voor. Hij werd daarbij
ondersteund door zijn prinses Helm en adjudant Bas. In mijn ogen
een voortreffelijke combinatie die ergens in de komende jaren
zeker voor herhaling vatbaar is. Allemaal kei bedankt voor jullie
inzet. Dit jaar kwam Bas als Prins van Kikkerstad uit de bus. Hem
mag ik het komende carnavalsjaar bijstaan, samen met mijn
collega-adjudant Erik. Bas we wensen jou veel succes, maar vooral
ook veel leut toe.
Verder wil ik iedereen een kei gezellig carnaval toe wensen. Loop
er allemaal eens uit. Het programma staat vast wel ergens in ons
mooie modderblad, maar zal niet veel afwijken van andere jaren.
Ik hoop u dan ook allemaal te mogen begroeten op een of
meerdere dagen. En nogmaals beste lezer, ook jij bent van harte
welkom.
Alaaf, Adjudant Olaf

Ex Prins Roy
(Peppe) d'n urste,
Een jaar lang heb ik met de scepter mogen zwaaien over kikkerstad,
en ik heb het met veel plezier gedaan. Vooral van het 33 jaar bestaan
heb ik met volle teugen genoten. Op 27
augustus, natuurlijk de boerenbruiloft,
mooie dag gehad, met natuurlijk dank
aan het geweldige bruidspaar Grad en
Dina. Ook de opkomst was
buitengewoon goed. En ook het
jubileumfeest in de kikvorsch, waar
ook vele andere verenigingen aanwezig
waren, was een gezellige avond.
Natuurlijk waren er dit jaar ook weer
de vaste bezigheden zoals,
-Tijdens de carnaval het bezoek aan de
verpleegtehuizen.
-De cambier van nooten school
-De verenigingsavond
En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Maar vooral wil ik een aantal mensen
bedanken die voor mij dit carnavalsjaar
onvergetelijk hebben gemaakt. Zoals
Bas als adjudant. En hij heeft zich er
geweldig doorheen geslagen. Maar ook
mijn vriendin Helmie en het bestuur.
Daarnaast wil ik de leden van de raad
van elf, jeugdprins, jeugdprinses en de
dansgarde bedanken voor hun steun en
toeverlaat. Maar ook alle inwoners van
Altforst, want zonder deze mensen is
er geen carnaval.
Hierbij wens ik prins Bas d’n urtse een
geweldig mooi carnavalsjaar toe!
Zo, nu heb ik genoeg staan kleppen.

Houdoe en de groeten van ex-prins Peppe

EX - JEUGDPRINSES
Hallo,
Eerst wil ik iedereen bedanken voor die leuke en gezellige carnaval die we
hebben gehad. Met name Myrthe, die het jaar voor mij jeugdprinses is
geweest, want die heeft me geholpen, anders was het denk ik niet gelukt.
Ik vond het heel erg leuk om jeugdprinses te zijn, en ik wens ook de
volgende jeugdprinses en jeugdprins heel veel plezier (NATUURLIJK GAAT
IEDEREEN OP MARLOES STEMMEN). Ik wens prins Bas, de raad van elf,
de dansmariekes, de kweakers het bestuur en alle dikkoppen en dikkopperinnen een hele leuke carnaval
toe! Dat het net zo'n leuke
carnaval word als vorig jaar!!
Groetjes Jeugdprinses Loes!

EX - JEUGDPRINS
Hallo allemaal,
Ik vond het afgelopen jaar heel gezellig als jeugdprins zijnde. Vooral toen ik een kratje bier
nodig had om op hoogte van de prinses te komen.
Verder vond ik het leuk dat ik het jubileumjaar mocht meemaken als jeugdprins.
Ik wil graag prins Roy d'n Urste, zijn adjudant Bas, de raad van elf, de jeugdprinses en verder
iedereen hartelijk bedanken.
Ik hoop dat het komend jaar ook heel gezellig gaat worden en dat prins Bas d'n Urste ook een
heel leuk jaar tegemoet gaat.
Bedankt allemaal!
Jeugdprins Jasper.
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Dansmariekes

Boven: Fieke van de Heuvel, Britt Ariëns,
Evi van Ooijen, Nicolle van Os,
Dominique Ariëns,Aniek Jansen,
Rowy Toonen & Kelly van de Kamp.
Onder: Robin Jansen, Lisa Janssen Steenberg,
Lis van Well, Elke van Ooijen, Cherl van
Leeuwen, Isabel Peters & Demi van
den Berk

De Grote
Dansmariekes

Boven: Marloes van Teeffelen, Myrthe Banken,
Loes Adams & Desiree van Kessel.
Midden: Anita Peters, Simke van Oijen,
Noeki van de Heuvel & Mariëlle Sas.
Onder: Linda van Ooijen, Ilona Heimans,
Birgit de Leeuw, Romy van Leeuwen
& Lisanne Boerakker.

Programma carnaval 2006.
Dinsdag 21 februari
Avond: Zieken en bejaardenbezoek in Kikkerstad.

Woensdag22 februari
Avond: Zieken en bejaardenbezoek in Kikkerstad.

Vrijdag 24 februari
Middag: Cambier van Nootenschool.
13.00 uur: Prins Bas d'n Urste brengt met een afvaardiging
een bezoek aan de Cambier van Nootenschool in Tiel.
Avond: “Outvorsejongcarnaval” en “Beestenfeest”
21.00 uur: Prins Bas d'n Urste brengt samen met zijn
Adjudant, President en de Raad van Elf een
bezoek aan de carnaval vierende jongeren
van de Kikkerstad.
In de J.V.A. ruimte zullen de aanwezigen hun
Prins en Prinses kiezen.
Alle jongeren vanaf 10 jaar zijn van harte welkom op deze avond.
21.30 uur: Afscheid van Jeugdprins Jasper en Jeugdprinses Loes.
22.10 uur: Prins Bas d'n Urste onthult Jeugdprins en Jeugdprinses.
22.00 uur: Aanvang “Beestenfeest” in Residentie De
Kikvorsch.

Zaterdag 25 februari.
“Dikkoppencarnavalsreut” en “Kikkerbillenbal”
14.30 uur: Opstellen van De Kikvorsche “Dikkoppencarnavalsreut” bij Jochem van Ooijen aan de
Woerdsestraat.
15.00 uur: Vertrek van de “Dikkoppencarnavalsreut” onder
begeleiding van de Kwaekers door de Kikkerstad. De reut zal trekken door de Woerdsestraat,
Sluisewal, Heppertsestraat, Kerkstraat, MiddenHeuvelstraat, Torsdam, Heppertsestraat, Sluisewal.
16.00 uur: Residentie de Kikvorsch opent de deuren.
De munten kosten € 1,50
16.30 uur: Ontbinding van de “Dikkoppencarnavalsreut” bij
Residentie de Kikvorsch.
16.45 uur: Aanvang “Kikkerbillenbal” in de Residentie.
Officiële opening door Prins Bas d'n Urste met de
bekendmaking van wagen en loopgroep die
mogen deelnemen aan de Maas & Waalreut.
Na de officiële opening, is er een grootse
polonaise onder begeleiding van De Kwaekers.
De Dikkoppen zullen op de gebruikelijke wijze
getrakteerd worden.
18.30 uur: Einde van het “Kikkerbillenbal” programma.
De avond wordt voortgezet met disco afwisselend met carnavalsmuziek.
22.00 uur: Slot van het “Kikkerbillenbal”.

Zondag 26 februari.
Ochtend: Ziekenbezoek aan verpleeghuis en verzorgingshuis.
10.30 uur: Prins Bas d'n Urste brengt een bezoek aan onze
oudere Kikvorsche en Kikvorscherinnen in het
verpleeghuis Waalwick in Ewijk en St. Elisabeth en
verzorgingshuis De Hey-Akker, Beneden Leeuwen.
Middag: Ziekenbezoek ziekenhuis.
13.00 uur: Prins Bas d'n Urste gaat op bezoek bij de zieke
Kikvorsche en Kikvorscherinnen in het ziekenhuis.

Maandag 27 februari.
“Outvorseaovend”
20.30 uur: Aanvang van een kwakende “Outvorseaovend”
in dorpshuis De Uithof.
Op deze avond zijn alle Kikvorsche en Kikvorscherinnen uitgenodigd.
Ook de Kikvorsche en Kikvorscherinnen die niet
meer in de Kikkerstad wonen, mogen mits zij nog
kunnen kwaken, van deze avond genieten.
Dit zal weer een kwakende, springende en spetterende dolle avond worden zoals voorgaande
jaren.

Dinsdag 28 februari.
“Dikkoppenbal”
14.00 uur: Benedenzaal van de Residentie open voor het
“Dikkoppenbal”. Dit “Dikkoppenbal” is een Pronkzitting van onze Dikkoppen.
Het programma is gevuld met een keur aan
artiesten van binnen en buiten Kikkerstad.
Op dit “Dikkoppenbal” zijn familie en alle andere
belangstellenden van onze Dikkopjes van harte
welkom, zodat we er voor de Dikkoppen een
onvergetelijke middag van kunnen maken.
Om deze middag te doen slagen voor alle Dikkoppen van Kikkerstad, vragen wij aan de rokers
de gehele Residentie ROOKVRIJ te houden.

17.30 uur: Einde “Dikkoppenbal”.
19.00 uur: Prins Bas d'n Urste en zijn gevolg gaan naar De
Uithof.
Daar zal tot de officiële sluiting van het carnaval
worden overgegaan met een welverdiende
maaltijd voor alle medewerkers aan het carnaval.

Genoeg te eten, maar waar ?????
Op een zondag in oktober gaf Paulien, de
vriendin van Zoef, een verjaardagsfeestje
Een keurig verzorgd feestje met, zoals het
een goede kok betaamd, heerlijk eten.
Natuurlijk, want een huis bouw je niet zomaar eventjes.
Het feest was bij Paulien in Beneden-Leeuwen.
Omdat Rene en Paulien van gezelligheid houden en omdat
hij weer eens voor een heel weeshuis gekookt had,
stuurden ze nog gauw naar alle genodigden
een sms-je.
“Er is vanmiddag genoeg te eten dus je
hoeft geen honger te lijden”
Zo ook naar Jochem van Ooijen die nog
even in de kantine uit zat te rusten van
zijn overwinning op het voetbalveld.
Jochem las zijn smsje en gaf aan
Hennie door dat er bij Rene nog eten
zat was.
Daarna ging Jochem, samen met Jenny,
naar de verjaardag van Paulien.
Hennie dacht er het zijne van en ging richting de
Boonakker om daar eens te gaan kijken.
Als er eten zat is dan moet er vast ook nog iets voor mij
over zijn, dacht Hennie.
Maar bij de Boonakker aangekomen vond hij geen hond in
de pot, maar een gesloten huis.
Hennie, heel misschien, kun je volgend jaar op de
Boonakker terecht, maar deze keer werd het eten nog in
Beneden-Leeuwen geserveerd.

WistWist

u dat

u dat

Kitty van de Kerkstraat de inburgeringscursus tijdens de
pronkzitting ook thuis voortzet ?
Zij overbuurman Jan wat beter wilde leren kennen ?
Zij hem daarom regelmatig wat eten brengt ?
Jan toch wel gesteld is geraakt op Kitty ?
Hij haar daarom zei... vrouwke da kun de beter nie mer duun, ze
hebbe hier in ut durp een carnavalskrant!
***

Dure bruiloft
In juni dit jaar gaan Arne ‘silles’ Jansen en zijn vriendin
Sabine Kelders trouwen. Maar sinds zij zijn verloofd lijkt
het net of de duivel er mee speelt. Allerlei apparaten
begeven het, die dan weer vervangen moeten worden. En
een bruiloftsfeest is al zo duur.
Op een dag begaf plotseling ook de afwasmachine het.
Sabine was radeloos. Zo hebben we dadelijk al ons
spaargeld op en hebben we geen geld meer voor de
bruiloft.
Toen Arne thuis kwam van zijn werk kreeg hij het hele
verhaal te horen. Ja, zei Arne, daar heb ik ook geen
verstand van. Dan moet je Frans Gremmen bellen, die
weet er vaak wel weer iets van te maken. Frans had wel
even tijd om te komen kijken. “Met de afwasmachine is
alles goed, maar wie heeft de watertoevoer uitgezet?”,
vroeg Frans. Oeps, zei Sabine, ik heb vandaag de auto
gewassen en omdat ik dacht dat het ging vriezen heb ik
de watertoevoer van de buitenkraan afgetapt, althans dat
dacht ik. Nou, zei Arne, ik denk het niet. Laat dat
aftappen voortaan maar aan mij over.
Sabine, die al bekend is met het bestaan van deze krant,
was bang dat haar blunder in de krant zou komen. Ze zei:
“als dit in de carnavalskrant komt dat neem ik nooit meer
een monteur uit Altforst”. Nou, Sabine, aan de
klusjesman heeft het niet gelegen, maar misschien dat je
het even kunt navragen bij je schoonmoeder.

Mopje

Mevrouw Schenkhof komt bij de dokter
nadat ze gestoken was door een wesp.
Vraagt de dokter: "Waar bent u gestoken mevrouw?" "Oh
dokter, dat kan ik u niet zeggen, want dan schaam ik me zo."
"Maar ik moet het toch echt weten hoor, anders kan ik u niet
helpen."
"Nee dokter, als andere mensen dit weten dan word ik
uitgelachen en schaam ik me dood." "Luister," zegt de dokter,
"ik heb een geheimhoudingsplicht, dus ik zal echt tegen
niemand zeggen waar u gestoken bent." "Oke dan," zegt de mw
Schenkhof ...
"... bij de Aldi."

Harde klap
Elk jaar wordt er bij voetbalvereniging een quizavond
georganiseerd. Alle elftallen strijden tegen elkaar door
middel van het beantwoorden van vragen
over het landelijk nieuws, lokaal nieuws
en gebeurtenissen bij de vereniging. Zo werd
tijdens de quiz de volgende vraag gesteld: Wel
actief lid van AAC is tijdens een feest in de
kantine tegen het glas van de schuifpui
gelopen, omdat hij dacht dat de schuifpui open
stond of doordat hij te diep in het glaasje had
gekeken? Mari van Steffe, die het derde elftal
vertegenwoordigde, dacht goed na. Hij dacht
en dacht, maar wist het antwoord niet. “Ik gok
Martin Collin”, zei Mari. Uit het geschater en
gegrinnik in de kantine bleek dat het
antwoord niet goed was. Het juiste antwoord
was……
namelijk Mari van Steffe. God , wat moet die
klap tegen het glas hard zijn aangekomen!
Ingefluisterd door een kikvorsch

Wist u dat:
Je als Prins Carnaval een hoog aanzien hebt;
Je dan voor allerlei taken gevraagd wordt;
Je daarvoor zelfs naar Oostenrijk moet;
Prins Bas daar getuige was van een bruidegom;
Zijn vriend Rob van Kruisbergen namelijk in
Oostenrijk is getrouwd;

Mopje
Frank Vermeulen ging met Monique naar een feestje. Op een
gegeven ogenblik voelde hij de druk van een grote boodschap.
Dus Frank ging op weg naar de wc. Onderweg komt hij nog
wat kennissen tegen die een gesprek met hem beginnen. Maar
Frank moest heel nodig dus hij hield het kort. Komt ie bij
de wc, blijkt deze bezet. Frank hield het niet meer op
en poepte in zijn broek. Hij zag op tafel een plastic
zak liggen. Snel stopte hij zijn vuile onderbroek in
de plastic tas en deze deed hij weer onopvallend in
de tas van Monique. 's Nachts thuisgekomen
verteld Frank aan Monique het verhaal. Zegt Monique: "Maar
schat, ik had helemaal geen tas bij me!"

Ouderdom
Dat Annie van Steef nog wel eens in alle haast voor
lichamelijk letsel zorgt bij zichzelf is inmiddels wel
algemeen bekend. Zo ook deze keer. In de ban van de
schoonmaak stiert Annie van het huis naar de schuur en
weer terug. De obstakels die ze onderweg tegenkomt ziet
ze daardoor even over het hoofd. Annie blijft onderweg
steken en een flinke jaap onder haar voet is het gevolg. Al
snel is het een bloedbad op de deel en Annie roept
de hulp van Steef in. Samen brengen ze zeer
deskundig en steriel een noodverbandje aan. Er
wordt namelijk een theedoek om de voet gedraaid.
Voor de zekerheid gaat Annie toch ook maar even
langs bij buurvrouw Mieke, want zij is toch
degene die in dit soort gevallen even orde op
zaken moet stellen. Mieke verwijdert het
‘noodverband’, bekijkt de wond eens goed en
behandelt het zoals het hoort met jodium en een
zwaluwstaartje. Annie krijgt het advies om de
eerste dagen de wond droog te houden. En
Annie, die veel waarde hecht aan Mieke’s
advies, gaat dus bij haar eerste de beste
douchebeurt druk aan de slag met een plastic zak en
plakband. Deze voet houdt ze ook nog eens buiten de
douchebak, zodat ie zeker niet nat wordt. “Mij kan niets
meer gebeuren”, zei ze nog tegen Steef. Maar hoe langer
ze geniet van het warme water hoe roder het water in de
douchebak wordt. Geschrokken controleert ze de plastic
zak op een lekkage. En al snel werd het haar
duidelijk Haar gezonde voet hing, gehuld in
een plastic zak buiten de douchebak, terwijl ze
met haar verwonde voet lekker in het water
stond te soppen. Annie is in augustus 60 jaar
geworden. Zou de ouderdom Annie toch
parten gaan spelen?
Ingezonden door een kikvorscherin

Mopje

Ronald Danen gaat zijn hond uitlaten en komt Wilfred
Soetekouw tegen, die ook zijn hond aan het uitlaten is. Vraagt
Wilfred aan Ronald: 'Heeft jouw hond een stamboom?' Zegt
Ronald: 'Nee hoor, hij pist tegen elke boom.'

Hoe ervaart een
vrijgezelle Prins zijn
onthulling, en de afloop.
Het valt niet mee voor een aanstaande Prins van de
Kikvorsche om het allemaal op een korte termijn geregeld
te hebben.
Onze Prins Bas d’n Urste heeft daar geen moeite mee, zo
merkten wij.
Bas zou samen met Hennie de presentatie doen, hij had
dit dan ook in de puntjes “laten” geregeld.
Zenuwachtig dat hij was, roken dat hij deed en dorst dat
ie had.
Hij moest ook vaak invallen voor Hennie, die kan goed
ouwehoeren maar spreken in een microfoon valt niet
mee.
Nou, als dit voorbij is wordt alles toch voor mij geregeld.
Voor het verloop van de avond heeft hij dan ook een
Adjudant, twee gastvrouwen en vrienden.
De Adjudant als zijn rechterhand voor het officiële
gedeelte van de avond, de gastvrouwen om een soepje te
maken en de vrienden om je naar huis te begeleiden.
Na afloop van het officiële, hadden zijn gastvrouwen,
deze omdat hij zelf geen slaapje heeft, de verzorging
voor het eten voor zijn vrienden en verdere genodigden.
Voor je vrienden moet je goed zijn vindt onze kersverse Prins,
wie goed doet goed ontmoet.
Twee van zijn vrienden konden bij hem wel op de bank
slapen.
Doordat het etentje uitliep raakte de Prins in de boontjes
en zag het in de vroege uren niet meer zo duidelijk,
waarvan zijn vrienden dan ook gebruik maakten.
Zij lagen toch liever in een bed dan op de bank en hadden
al een plan bedacht,
want hij riep toch “Iedereen moet maar doen waar hij
zin in heeft”
Het bed, is het heiligdom van Bas, om deze plaats te
delen heeft hij enige moeite.
Thuis bij de Prins aangekomen besloten ze de Prins op de
bank te zetten en gezamenlijk nog een pilsje te nemen.
Na een drukke werkdag bij zijn buurvrouw, of na een
wekdag bij zijn drukke buurvrouw en een spannende
avond lag de Prins zo plat op de bank.

Vervolg vrijgezelle prins:
Zijn vrienden verzorgden hem goed, zetten de kachel wat
hoger zodat hij van de kou niet wakker werd en gingen
naar boven.
Daar maakten ze de slaapkamerdeur op slot en lagen ZIJ
Prinsheerlijk in bed.
Bas, beter een goede buur dan een verre vriend.
De goede buur slaapt wel thuis, en die verre vrienden
voelen zich al slapend bij jou thuis.
Ingezonden door een kikvorsch

Mopje

Ben Heijmans ging naar bed, toen zijn vrouw José zei dat er
licht brandde in het tuinschuurtje, wat ze net kon zien uit het
slaapkamerraam. Ben ging naar de achterdeur om het licht in
het schuurtje uit te doen, toen hij zag dat er een paar kerels zijn
spullen aan het jatten waren. Gauw belde hij 112, en zei: "Er
lopen dieven in mijn achtertuin, en die stelen mijn spullen." De
brigadier vroeg: "Zijn ze ook in huis?" Ben zei: "Nee." Toen zei
de brigadier: "Doe de deur goed op slot, dan
komen we als we tijd hebben even langs, want
alle politieauto’s zijn op dit moment ergens
anders bezig." Ben zei: "OK." hing op en
telde tot honderd. Toen belde hij weer 112.
"Met Ben Heijmans, ik belde zojuist ook
al dat er dieven in de tuin liepen.
Nou, ik heb ze zojuist allemaal
neergeschoten." En hij hing de
telefoon weer op.
Binnen vijf minuten kwamen er
drie politiewagens aanscheuren, en
een ambulance. De politieagenten rekenden de inbrekers in op
heterdaad. De brigadier kwam naar Ben en zei:
"Ik dacht dat jij ze had neergeschoten?"
Ben zei: "Ik dacht dat jij geen auto's
ter beschikking had?"

Prinsverkiezing
2005
De prins werd dit jaar gekozen door middel van
het programma

‘Altforst de lekkerste”.
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De deskundige presentatie was in handen
van Bas Vermeulen en Henny Peters.

De kandidaten hadden zich gekleed in hun
meest sexy outfit, en het resultaat mag er zijn.
Wat waren ze lekker!!!
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Afscheid dansmarieke
We namen dit jaar afscheid van
Judith Boerakker.
Zij danste vorig jaar bij onze kleine
dansmariekes. Judith bedankt, en
we hopen dat je met het dikkoppen
bal naar ons komt kijken.
Mariëlle en Anita

WWW.VISHENGEL.NL
Veel wordt er gekocht en verkocht. Ja, op
marktplaats moet je dan zijn. Zo dachten ook de
zoon van bekend grondverzetbedrijf Danen, Jeroen,
en vriend Sam. Die hadden immers op de
rommelmarkt een mooie goedkope vishengel op
de kop kunnen tikken. Die gaan we verkopen op
marktplaats, spraken ze met elkaar af. Zo konden
ze weer wat geld zien te verdienen. Niet gehengeld
altijd mis toch?? Dus Jeroen, heel handig met z’n
computer, had de advertentie in een mum van tijd
op de site staan. En nu maar afwachten of de vis bijt… En
ja, na enige dagen hadden ze beet. Een meisje, Kim
genaamd, bood een aardig bedrag voor de hengel.
Enthousiast wordt het aan pa vertelt, waarop Eef ‘m trots
aankijkt. Goh, denk hij, die zoon van mij is al een aardig
zakenmannetje. Kim mailt dat ze geen vervoer heeft en of
Sam en Jeroen de hengel niet even kunnen brengen? Ze
moeten daarvoor wel naar Deest. “Ha’’, zegt
Jeroen tegen Sam. ‘’Dat doen we wel ff’’. Straks
hebben we geld genoeg, daar kan de benzine
ook nog wel vanaf! Samen toeren ze naar
Deest. Na enige minuten zoeken komen ze op
het juiste adres. ‘’Wel een stil huis’’, zegt Sam. ‘’Er staat
nog geen auto of fiets buiten en de luiken zitten dicht!’’
Dapper bellen ze aan. En een mooi meisje (dat moet Kim
zijn) doet open. Heel vriendelijk vraagt ze of ze binnen
komen. Daar staan ze dan, in een vreemde kamer, Sam en
Jeroen, met krullen warrig op z’n hoofd, hengeltje in z’n
hand , verbaast te kijken als ze midden in een druk feestje
zijn beland. Waar een stel andere jongeren ze hartelijk
toelachen. Daar tussen zien ze ook Jordy en Maico staan,
met een brede glimlach van oor tot oor, en ze weten gelijk
genoeg! Die twee hebben ons dus die streek geleverd!
Maar de twee laten zich niet kennen en profiteren volop
van de hapjes en biertjes die ze aangeboden krijgen!
Zeker een half uur lang zitten ze nog een beetje verbaasd
te kijken. En ze snappen maar niet dat ze zich zo hebben
kunnen laten ‘vangen’.
Ingezonden door een kikvorscherin

Een mooi compact kereltje
Het was dit jaar raak in Altforst, het aantal inwoners is
weer aardig uitgebreid.
Baby’s in allerlei soorten en maten. Behalve meiden werden
er dit jaar ook weer volop jongens geboren.
Zo werd ook de Heppert uitgebreid met kleine Tom, zoon
van Harald en Natascha.
Natuurlijk was iedereen erg nieuwsgierig naar deze kleine
telg, zo ook Patrick en Danielle.
Zij kwamen net terug van vakantie en gingen meteen een
kijkje nemen op de Heppert.
Op het moment dat ze Tom kwamen bewonderen was ook
de familie van Oijen van de Legt aanwezig, inclusief baby
Iris.
Toen Patrick, Danielle en Luuk aan kwamen rijden kwam
Olaf op het idee om Iris in de box van Tom neer te leggen.
Tom lag op dat moment heerlijk boven te slapen.
Toen Patrick, Danielle en Luuk binnen kwamen stond
Harald liefdevol met Iris te keuvelen of als het zijn eigen
pas geboren zoontje was.
Danielle vond het een vertederend gezicht en riep
enthousiast wat een prachtig klein compact kereltje, ik had
gedacht dat hij veel kleiner zou zijn .
Toen iedereen in de kamer in de lach schoot kreeg Danielle
in de gaten dat ze het aan het verkeerde eind had, en
dat het hier ging om een wel erg grote baby van
inmiddels al weer twee maanden
oud.

Wist u dat
Isabel Peters zoek was bij de Ikea
Dat Rob van Gent dit vernomen had toen hij bij
de Ikea ging winkelen
Hij dit thuis gekomen in Altforst nog even bij Anita
wilde melden
Anita van niets wist omdat zij helemaal niet bij
de Ikea geweest was
***

Een ijverige leerling
Het schijnt hier op onze basisschool geweldig te zijn. Het
lijkt elke dag wel een groot feest.
Het is er zelfs zo leuk dat kinderen uit eigen beweging al
uren te vroeg ’s morgens naar school gaan.
Zo ook Nick van Gelder een razend enthousiaste leerling,
( wij vragen ons af zoon lief op papa lijkt).
’s Morgens vroeg stond Mona op om haar zoon wakker te
maken om naar school te gaan.
Op zijn kamer aan gekomen lag Nick niet meer in zijn bed,
nu al verstoppertje dacht Mona nog en riep Nick om maar
te voorschijn te komen.
Maar nee hoor nergens een Nick te vinden.
Mona schrok natuurlijk ontzettend en snapte er
helemaal niks van.
Wat bleek Nick stond al aangekleed en wel,
met lunchtrommel gevuld met een koekje en een
lege beker op het schoolplein te wachten tot
de deur open ging.
Nick was ’s morgens opgestaan, had zijn
kleren aangedaan, zijn tasje gevuld, de deur
van de garage geopend en was op zijn
fietsje naar school gefietst.
Aan zo’n leerling kunnen we een
voorbeeld nemen.
Maar of dat papa en mama er op
dat moment zo blij mee waren
vragen we ons af.

Wist u
Nico in de sloot beland was
Wij er nog steeds niet het fijne van weten
***
Luuk Banken graag danst
Dat hij daarvoor ook wel eens gebruik maakt van een pak
yoghurt
Hij midden in dit pak yoghurt gaat staan dansen
Wij denken dat met name Patrick dit prachtig vindt
***

Wist u dat;
Er in Altforst na een sneeuwballen gevecht een ruit is
Gesneuveld;
Dat de bewoonster van het huis met het kapotte raam vaker het slachtoffer
geworden is van een sneeuwballen gevecht;
Dat het die keer niet om een ruit ging maar om haar bril;
Dat wij vinden dat de jeugd de volgende keer maar weer eens een ander te
grazen moet nemen.
***
Gijs tegenwoordig zonder snor door het leven gaat;
Dat hij deze zonder thuis te overleggen verwijderd heeft;
Dit ook niet zoveel uitmaakte;
Dat vrouw en dochter pas vele dagen later ontdekte dat
hij iets miste onder zijn neus.
***
Oud-inwoonster Marielle Meijer is getrouwd;
Pappa Nico een bruidsauto geregeld had;
De auto die bewuste dag niet meer wilde starten;
Ze de auto, na enkele reparaties, ook niet meer aan de praat kregen;
Nico maar snel een andere auto geregeld had.
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Gestolen auto
Meestal staan ze wel in de
carnavalskrant, Jan en
Hennie.
En hoe zou dat nou
komen ???
Want meestal ligt dat gewoon aan jezelf.
Ook deze keer ging Jan weer op avontuur, en haalde een
rotgeintje met zijn vrouw Hennie uit.
Hennie, nog jong en onschuldig parkeert haar auto op de
oprit van het huis en laat meestal de autosleutel in het
contact zitten.
Nou komt dat wel meer voor in Altforst, maar Jan wilde
haar toch een lesje leren.
Hij besloot om op een onbewaakt moment de auto te
starten en hem ergens anders te parkeren.
Ja, en je raadt het al, de volgende dag paniek.
Hennie wilde naar haar werk maar de auto was nergens te
vinden.
Gelukkig liep dit avontuur goed af, en verklapte Jan zijn
grote geheim dat hij de auto voor de grap bij de school
geparkeerd had.
Een wijze les voor Hennie, en een verhaal voor de krant.

Boerenfriet
Ieder weekend zijn ze er weer, de Eikjes.
Deze familie uit het land van de
Bommellaars staat dan met de mobiele
frietkraam in ons dorp. Vele mensen komen er
friet en snacks halen. Maar er is voor de Eikjes
één speciale gast en dan is Gradus van Aanholt.
Doordeweeks krijgt hij zijn eten aangeleverd via tafeltje
dekje, maar in het weekend dekt hij de tafel zelf. En wat
staat er dan op het menu? Juist, friet. Iedere zaterdag en
zondag loopt Gradus naar de kraam om er zijn frietje met
te halen. En graag de friet doorbakken, roept hij dan. De
laatste tijd bestelt Gradus vaak boeren friet. Het water staat
hem dan in zijn mond en hij weet niet hoe snel hij weer
thuis moet zijn om het op te eten. Regelmatig is hij zo snel
weg, dat hij vergeet af te rekenen. Maar dat vinden de
Eikjes geen probleem. Zij weten ook wel dat Gradus de
volgende keer dubbel betaalt.

Oud papier
Och het gebeurd iedereen wel eens, per
ongeluk een schilmesje in de kliko.
Je gooit allemaal wel eens per ongeluk iets
weg.
Zo, ook op de Boonakker, alleen ging het hier niet
om een schilmesje.
Nee Richard pakt het wat ruiger aan.
Zaterdagmorgen, oud papier.
Richard besloot om zijn garage ook maar eens leeg te halen
en zetten al het oud papier, en nog meer aan de straat.
Onlangs hadden Richard en Marielle een nieuwe eethoek
gekocht, een prachtige tafel met zes stoelen.
Marielle besloot om alvast vier stoelen in de keuken neer te
zetten en de andere twee zolang in de doos in de garage op
te bergen. Vier stoelen was op dit moment meer als
voldoende.
Waarschijnlijk was Richard hier niet helemaal van op de
hoogte en zette de dozen met daarin de stoelen als oud
papier aan de straat.
Pas nadat het oud papier al lang weg was kwam Marielle
tot de ontdekking wat Richard gedaan had. Ze probeerde
op allerlei manieren te achterhalen waar het oud papier
naar toe gegaan was. Na enkele telefoontje kwam ze er
achter dat het voor hun stoelen te laat was.
Inmiddels waren ze op de vuilnishoop beland en was er
niets meer van over.

ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT !!
Als trotse opa en oma besluiten Steef en Annie dit jaar eens
te gaan kijken naar de intocht van de Sint. Maar
aangekomen bij Moeke Mooren is het nog wel erg rustig.
Geen boot met de Sint of kind te bekennen. Steef en Annie
besluiten nog even te wachten want ze zijn een beetje aan
de vroege kant. Als Thea van Martin langs komt fietsen
stopt ze even voor een praatje. Op de vraag wat Steef en
Annie aan het doen zijn antwoordt Steef dat ze wachten op
de Sint maar een beetje aan de vroege kant zijn. Hierop
schatert Thea het uit. 'Aan de vroege kant zijn jullie zeker'
antwoordt Thea. 'Ik wens jullie veel succes met wachten in
deze kou want de Sint komt volgende week pas' . Met het
schaamrood tot aan de kaken druipen Steef en Annie af in
de hoop dat Thea deze blunder niet verder vertelt. Tja, dat
gaat in Altforst dus echt niet lukken. Ingezonden door een kikvorscherin

Op vrijdagavond is het “Outvorsejongcarnaval”.
Iedereen boven de tien jaar moet dit meemaken.

Met Jeugdprins en Jeugdprinses verkiezing.
Jeugdprins Jasper en Jeugdprinses
Jeugdprinses Loes nemen de
deze avond
afscheid en maken plaats voor hun opvolgers.

Voor elke Dikkop en Dikkopperin tussen de
10 en 16 jaar.
Wie word de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses.
Het is een Dikkop en Dikkopperin
Dikkopperin tussen de 10 en 16 jaar en
wordt gekozen door hun soortgenoten
soortgenoten van dezelfde leeftijd
uit Kikkerstad.

Ben jij de nieuwe Jeugdprins of Jeugdprinses.
Prins Bas d’n Urste zal op deze avond de nieuwe Jeugdprins
en Jeugdprinses onthullen.
Win een CD bon als best verklede
verklede Dikkop of Dikkopper
Dikkopperiin.
De Jeugdprins en de Jeugdprinses kiezen samen met
Prins Bas d’n Urste de moist verklede
verklede Dikkop en Dikkopperin.

Mijn ideale Jeugdprins en Jeugdprinses
Jeugdprinses voor Kikkerstad zijn:
Jeugdprins:
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Het Verenigingsfeest
Elk jaar is er een soort van verbroedering tussen alle
carnavalsverenigingen, het verenigingsfeest.
Een feest met een drankje, een dansje en een stukje
toneel.
Dit jaar besloot de Raad van Altforst zich ook eens aan een
dansje te wagen.
De succesvolle Schotse dans moest het klapstuk van de
avond worden.
Zo gezegd, zo gedaan, het feest kon beginnen.
Eenmaal op het podium
vond menig raadslid het erg
moeilijk om maat te
houden, en werd de dans
spontaan een soort flop
van Plop, je weet wel die
kabouter.
Nee, zo goed als het tijdens de pronkzitting van 2005 in
Altforst ging, zo slecht ging het nu.
Maar goed, toch geprobeerd en de volgende keer, mocht
die er komen, dan maar beter.
Verder een gezellige avond met het motto, glaasje op laat je
rijden.
Om enigszins het leed te verwerken werd er een flinke
borrel gedronken.
Aan het einde van de avond was het ook dit jaar weer raak.
Een deel van de Raad was te laat, en dus misten zij de bus.
Maar goed uiteindelijk zijn ze allemaal weer thuis
gekomen.
Wij willen nog wel even
vermelden dat het stukje van
het opvoeren van Prins Basje
een zeer groot succes was.
Dus misschien kunnen
jullie dat stukje volgend
jaar met het verenigingsfeest
opvoeren.
En mocht je dan de bus
missen, geen probleem, want in
zo’n outfit neemt iedere
voorbijganger je mee.

Wist u dat;
Wist u dat Herman een schuur aan het bouwen is op de Torsdam
De kinderen uit Altforst vragen wie er in dat huis gaat wonen.
Zij echt niet snappen dat het gewoon een schuur is.
***

Dat Gert-Jan Basten graag had dat de grote ooievaar uit zijn tuin verdween.
Dat hij als reden op gaf bang te zijn voor de vogelgriep
***

Dat er bij de familie Brokken flink geklust wordt
Dat er ook nog wel eens wat ongein wordt uitgehaald
Een van de jongens zijn kameraad er op uit stuurde om bougievonkjes te halen.
Chantal echt niet begreep wat men daar nu mee moest.
Zij vervolgens John op gebeld heeft om raad te vragen
John al snel in de gaten had dat dit om een grap ging.
***

Dat Sylvia, samen met de andere knalpot een carnavalshit
uitgebracht heeft.
Dat het liedje, hoe kan het ook anders, “de taximutsen heet”.
Het liedje een groot succes wordt.
Wij er van uit gaan dat elke inwoner van Altforst
dit liedje kent.
Dat Altforst dus massaal de cd gaat kopen.
Dat de opbrengt naar een heel goed doel gaat.
Wij Sylvia en de andere knalpot veel succes toewensen.
***

Het uilenmysterie
Een buurfeest zouden ze houden op d’n oude heppert.
Hart voor weinig, nooit chagrijnig, de monteur en z’n
vrouw.
Een dag van te voren zou er een testteam komen,” de echte
professionelen uit de buurt”!!. Ze zouden het bier naar
waarde komen keuren.
Lekker koel, goed van kleur en mooi blond schuimend, zo
hoorde ‘t.
De keuring verliep tot in de nachtelijke uurtjes.
‘’Tot morgen’’ riep het testteam lallend, nadat ze het
schuimende goedje weer net zo snel in en om de tuin
geloosd hadden.
Het was zover, zaterdag, het Peters keuringsrapport was
goedgekeurd dus het feest kon beginnen. Iedereen kwam
met eigen tuinstoel, met of zonder kussen, aanzetten. Er
zou een bingo gehouden worden en iedereen zou een prijs
meenemen, uit eigen huis, wat ze zelf liever niet hadden
maar een ander wel gunde. Of er genoeg licht was om de
bingo cijfers een beetje te kunnen ontcijferen, daar had het
team dan weer net niet aangedacht, en het was dus maar
barweinig! Sommige riepen al na 2 goede cijfers, bingo! , en
de ander zat met de kaart van de buurman te spelen.
Mooie prijzen hadden ze, waaronder een uil, die de
eigenaresse al snel weer zelf terug won. Dat was niet
helemaal de bedoeling dus de uil werd al snel weer tussen
de prijzen terug gezet. Een kandelaar, een paar
gloednieuwe handdoeken werden uitgereikt. En weer
kwam de uil aan bod.
Degene die hem toen won was en ogenschijnlijk best blij
mee. Want ze reageerde er verder ook niet op. Alleen werd
er rond haar wel gegniffeld en gefluisterd…, ‘eindelijk van
dat ding af!’
Een paar uurtjes later ging vrouw van ,,H.V.W.N.Z.,, naar
binnen om nog wat lekker hapjes te halen. En wat zag ze
daar parmantig op haar schoorsteenmantel prijken?? Juist,
de uil! Ze hadden natuurlijk gedacht dat de uil wel bij dit
interieur past. Maar de vrouw van… vond toch dat ie beter
in de fietstas paste die aan de fiets tegen de schuur stond.
Vanaf dat moment is er niks meer van de uil vernomen, of
ie nu eindelijk z’n nestje heeft gevonden is maar de
vraag. Toch denken we dat deze mysterieuze uil vast
en zeker wel weer zal opduiken bij een of andere
buurtbingo of snuffelmarktje…
ingezonden door een kikvorscherin

Oorkonde
Kikker van 't jaar 2005.
Toegekend aan:
Steef Banken
Als blijk van waardering voor al jou
inzet voor onze vereniging , en als
bijzonderheid je drieëndertigjarig
lidmaatschap van de Raad van Elf.
Benoemen wij
jou tot“ Kikker”
van 't jaar

Altforst, , 12 november 2005
Uitgereikt door , Prins Roy d'n urste.

Alles voor een tosti
Een paar jonge mannen uit Altforst waren na
het stappen wat hongerig geworden en wilden graag wat
lekkers eten. Maico Gremmen en Jory v. Leeuwen hadden
honger en wilden tosti’s maar El had geen kaas en ham.
Gijs was er ook en hij zei als ze bij “de Bet”(Gerard)
tosti’s gingen halen dat ze een biertje zouden krijgen. Ze
waren al behoorlijk aangeschoten, maar gingen toch op
pad alles voor een biertje! De Bet deed niet open of was
niet thuis? Maar zonder tosti’s terug gaan kon natuurlijk
niet. Op naar Nico Wakker, ook
die deed niet meer open.
Helaas dus zonder tosti’s
keerde ze terug. Gijs had nog 1
optie bij
Wim van Hoorn krijg je vast
tosti’s, en ja hoor alles voor
een biertje, op naar Wim. Dit
keer hadden ze meer geluk,
de vrouw van Wim deed
open, het duurde effe voor
de jongens hadden
uitgelegd waarvoor ze
kwamen maar het werd
beloond! Met een hele stapel
tosti’s kwamen ze terug.

Mopje
Gerard en Wilma Peelen rijden met de auto en
zeggen al enkele kilometers niets meer
tegen elkaar. Ze hebben net een flinke
woordenwisseling gehad, waarbij geen van beiden zijn
positie wil prijsgeven. Plots, na lang stilzwijgen komen ze
voorbij een boerderijtje, waar een aantal ezels, geiten en
varkens staan, waarop Wilma tegen Gerard zegt: "Familie
van jou zeker?" "Yep...," zegt Gerard terug, "...
aangetrouwd!"

Vals Alarm ???
‘T is januari, dus uitverkoop, en als huisvrouw van deze eurotijd, moet
je een beetje op de centen letten.
Zo ook deze huisvrouw uit Kikkerstad, die op de felgekleurde letters
van, SALE, 50%, 70% op etalageruiten afstruind, als een boer op een
rode slip, zeggen ze weleens.
Jas en warme das om en op naar de stad.
Bij ‘t eerste warenhuis waar ze binnenstapte
25%
50% 75
lagen mooie truien, en broeken die twee
%
weken terug nog de helft meer kostten.
Zelfs haar ietwat zuinige man, zou hier genieten en met z’n
portemonnee gaan zwaaien.
De mooiste sieraden, van die bling bling oorbellen.
Doe die er ook maar bij zei ze, en weer rinkelde de
kassa. Nu ook nog naar andere winkels, er was vast
nog heel veel meer leuks te vinden.
Ze stapte naar de uitgang, toen gelijk ‘t alarm afging,
verschrikt keek ze om, maar er gebeurde niks, en liep
gewoon verder naar buiten, wel bang ieder moment
een hand op haar schouder te voelen, die haar terug zou roepen.
De volgende winkel, maar ook daar met ‘t naar binnengaan, alarm!
Beschuldigend werd er haar kant op gekeken, en langzaam rood
aanlopend, ging ze naar buiten, amper wat gezien te hebben.
Maar weer een andere winkel, misschien was ‘t alarm daar niet zo
gevoelig voor haar.
Maar ja hoor, ook daar gingen de bellen rinkelen, en alleen met zo’n
rode kop, zou ze al verdacht zijn. Kwaad ging ze terug naar het
warenhuis waar de ellende allemaal begonnen was.
Behoorlijk opgelaten zei ze tegen de kassa juffrouw met
het blauwe pakje. Ik wit nie wa er met dé grei an de hand
is, már overal wá ik ook kom gut dé K....geluid af.
Met een spottend lachje werd er naar de kikvorscherin
gekeken, je hoorde haar denken, weer zo’n plattelands
mens, die niet weet hoe het in de stad werkt.

SAL
E

Vervolg Vals Alarm ???
Ze pakte haar spulletjes, en ging weer over het streepjes code apparaat
heen, maar alles was in orde zei ze. Maar de kooplust van de vrouw was
helemaal vergaan. Klere winkels!! Klerestad!! Ze ging naar huis!!
Thuis aangekomen gooide ze, moe van al ‘t slenteren, haar spulletjes,
haar jas en das op bed.
Toen ineens haar alles duidelijk werd, want op haar bed, zat in de
franjes van haar das geknoopt, een gloednieuwe armband met het
prijskaartje er nog aan. Die had ze met de open kant van de armband
zo opgevist, met haar das natuurlijk. Weer terug naar de stad?
Echt niet! Een huisvrouw heeft wel wat beters te doen dan de hele dag
stadten.
Ingezonden door een Kikvorscherin

Het Bestuur

Sandra Vermeulen, Helmie van Gent,
Daniëlle Florussen,
Peter Janssen-Steenberg & Gijs Rijk

Wist u

Wist u dat;

Er een nieuwe paus is;
Jantje Hoefnagels deze paus al gezien heeft;
Hij daarvoor was afgereisd naar het Duitse Keulen;
Hij was uitgenodigd voor de jongerendagen aldaar;
Hij erg onder de indruk was van de paus;
Wij ons nu afvragen wanneer hij de nieuwe pastoor van Altforst wordt;
***
Gonnie van Gent eindelijk weer in de krant staat;
Zij op een vrijdag ging winkelen in Nijmegen;
Zij de autolichten aan had laten staan;
De auto niet meer wilde starten;
Zij Peter belde om te vragen of hij naar Nijmegen kwam;
Zij geluk had dat Peter in de VUT zit en dus tijd had
***
De kinderen op de basisschool alles doen om niet op school te hoeven zijn;
Zij alle klokken een uur vooruit gezet hadden;
De meester er niet intrapte;
Hij er wel de grap van kon inzien;
Zij toch niet eerder naar huis mochten.
***
De familie Terlingen hun huis wilde verkopen;
Er een bord in de tuin geplaatst werd;
Zij daarna nog eens goed nadachten over deze beslissing;
Zij tot de conclusie kwamen dat Altforst toch wel een heel
mooi dorp is;
Zij het verhuisbord toen snel uit de tuin gehaald hebben.
***

BOERENBRUILOFT
27 augustus
2005
BOERENBRUILOFT 27
AUGUSTUS 2005
Wij, Grad en Dina, hebben genoten van een
schitterende dag.
Dat begon al toen we opgehaald werden met een hele
mooie Landauer en de Kwaekers voorop. Hierachter reed
de tractor met cadeaus en daarna volgden alle gasten in
hun prachtige kledij. Dit alleen al vormde een prachtig
plaatje. En dit plaatje werd compleet toen we op het
feestplein aankwamen. Een perfecte locatie met de
straatklinkers en huizen in oude stijl. Na de
huwelijksceremonie volgde het eten. Er was meer dan
voldoende keus en het smaakte heerlijk. Vervolgens werd
het feest binnen voortgezet met de vrolijke klanken van
Silvia. Het was ouderwets druk en gezellig.
Helaas moeten we u meedelen dat wij tijdens het
verdelen van de bruidsschat al ruzie kregen en was ons
huwelijk maar van korte duur. Gelukkig werden wij goed
opgevangen door onze ex-en en hopen we nog lang en
gelukkig te leven!
Met vriendelijke groeten,
Grad en Dina

GRAD & DINA

Het fotoalbum
van Grad en Dina

Help, ik zit vast.
Bij de familie van Oijen op de Legt wordt van alles
ondernomen . Met name de twee oudste dames spelen en
ravotten wat af.
Zo ook op een dag in augustus. Ze waren volop bezig met
de voorbereidingen van de boerenbruiloft.
Lieke was op zoek naar haar bontje voor de boerenbruiloft.
Vanaf de trap zag ze dat deze op de kapstok hing. Ze stak
haar hoofd tussen de spijlen en wilde het bontje van de
kapstok nemen.
Zo gezegd, zo gedaan, maar uiteindelijk viel dit tegen.
Toen Lieke weer tussen de spijlen uit wilde lukte dit niet
meer, ze zat vast.
Op zich best rustig even maar goed uiteindelijk moest ze er
toch weer tussen uit.
Anouk kwam al helpen met allerlei gereedschap maar dat
haalde niets uit, haar zusje zat vast.
Mama en papa probeerde ook van alles maar Lieke zat
gewoon vast.
Gelukkig bleef de kleine meid zelf erg rustig en papa
besloot grote vriend buurman Basje om hulp te vragen.
Basje, net vader geworden, dus ervaring zat kwam al snel
aan met een grote zaag, om opnieuw een bevalling mee te
maken.
Als Lieke er zo niet uit kon dan moest de trap maar wijken.
Maar eind goed, al goed, Basje draaide
het hoofdje van Lieke nogmaals en
rustig kwam ze tussen de
trapspijlen uit.
Het zal vast een hele goede les
geweest zijn voor Lieke.

Veel te vroeg
Dat de klok verzetten problemen met zich mee brengt is
wel bekend, zoals juist te vroeg thuis of te laat op het werk.
Ook dit jaar was het weer raak bij de Altforse bevolking.
Zo ook bij ons inmiddels ex- prins en ex-prinses.
Maandagmorgen werd Helmi wakker en schrok van het
tijdstip op haar wekkerradio. Snel maakte ze Roy wakker
zodat ze beiden met veel haast toch nog op tijd op hun
werk konden komen.
Even snel nog de hond uit laten een aai voor de
konijnen en hup in de auto naar Leeuwen.
Bij de supermarkt aangekomen
vond Helmi het opvallend
rustig, en wat bleek ze was
inderdaad een uur te vroeg.
Maar behalve Helmi was ook
Roy een uur te vroeg op zijn werk.
Maar behalve deze inwoners was er nog
iemand die zelfs een paar dagen later nog
in de bonen was wat betreft de klok.
Hij had met vrouwlief en zijn kinderen
afgesproken dat hij op tijd thuis zou zijn om ’s
middags gezellig naar de Leste Mert te kunnen.
Nou het viel niet mee om op tijd afscheid te nemen van zijn
werk zodat hij netjes om 12.00 uur thuis zou zijn.
Met grote snelheid naar huis en met de nodige excuses
kwam hij thuis aan want het was zowel in zijn auto als op
zijn mobiel inmiddels al bijna 12.30 uur.
Thuis aangekomen keek zijn vrouw al wat vreemd op.
“Nou, wat ben jij netjes op tijd”.
Nou waar zo’n uur meer toch niet allemaal goed voor kan
zijn.

Wist u dat:
Ilvy Gerrits het maas en waalse dialect nog niet
helemaal meester is;
Zij op school een hart van een keuje moest ontleden;
Zij thuis vertelde dat het om een hart van een koe ging;
Zij nu wèl weet dat een keuje een varken is.
***

Integreren???
Een kneuterboer uit het oosten van
Altforst, nou die heeft het allemaal
goed voor elkaar. En ja, un neie
vriendin het ie ook al.
Op een goeie dag wilde hij z’n ‘’neie’’
vriendin gelijk maar eens kennis laten
maken met het ‘boerenleven’,want er moest
nog een kalf gevangen worden, nee, niet zo
vanuit de koe maar vanuit de wei! Weg bij
moederkoe. Dan kon hij naderhand verkocht
worden.
Vanuit de boomgaard hoorde een andere boer, die meer
liefde heeft voor z’n appeltjes, een hoop kabaal en
geschreeuw. Zouden de tortelduifjes nu al ruzie hebben??
Hij ging het allemaal maar eens van dichterbij bekijken en
tussen de blaadjes door zag hij de twee achter een kalf aan
rennen.
De boer wild gebarend naar z’n vriendin, die haar haar
netjes had opgestoken en de broekspijpen opgerold, voor
een cursus kalf vangen. ‘’Ja vort’’, riep de boer. ‘’Jaag uhm
maar naor rechts,ja, ja, naor de open schuur’’.
Maar …..vriendin ziet ’t kalf recht op haar afkomen en zet
snel een stapje naar links, voordat ’t kalf haar
ondersteboven holt. ‘’Nee, staon blijven!!” riep de boer. Na
veel geren en geschreeuw hebben ze dan eindelijk het kalf
in de openschuur. Met een lang hek en soppend in de
modder lopen de boer en z’n vriendin op het kalf af. ‘’Nou
is ie de mijne’’, zegt de boer. Maar het kalf, die de cursus
nog wel een staartje wil geven, is nog lang niet moe! Het
kalf trekt een sprintje, springt op ’t hek en.. toen…………..
ging het mis…! Het hek valt om en de boer ligt onder het
hek in de modder! Vriendin kijkt verschrikt naar de boer.
Maar er komt langzaam weer beweging in de boer. Z’n
vriendin begint voorzichtig te lachen, ‘’ja ja, jij lacht maar’’,
bromt de boer terwijl ie weer uit de modder krabbelt en het
hek van zich af duwt. Maar ziet dan ook de
humor er wel van in en begint ook te lachen. ‘’Ik
hoop alleen wel dat de buurvrouw er niks van
gezien heeft’’. De fruitboer heeft alles
meegekregen en spijt dat ie geen camera bij de
hand had. En ’t kalf? Die heeft gewonnen.
‘’Loat uhm nog mar ff lopen’’, zegt de boer.
Ingezonden door een kikvorscherin

Het nieuwe zorgstelsel
- De logopedisten zijn sprakeloos.
- De podotherapeut zit met kromme tenen.
- De KNO-arts krijgt er een brok van in de keel, voelt zich bij de
neus genomen en wordt een oor aangenaaid.
- De oogarts ziet het somber in.
- De neuroloog krijgt er de zenuwen van.
- De verloskundige zit met de naweeën.
- De gynaecoloog baart het zorgen.
- De uroloog voelt aan zijn water dat dit niet goed gaat.
- De anesthesist is knock-out.
- De cardioloog aanschouwt het met bloedend hart.
- De dermatoloog krijgt er kippenvel van.
- De geriater krijgt er grijze haren van.
- Voor de chirurg snijdt het mes niet meer aan twee kanten.
- De hematoloog wordt het bloed onder de nagels vandaan gehaald.
- De gastro-enteroloog heeft er zijn buik van vol.
- De internist wordt binnenstebuiten gekeerd.
- De diëtiste kan geen pap meer zeggen.
- De psychiater snijdt het door de ziel.
- De traumatoloog ergert zich bont en blauw.
- Voor de apotheker is het een bittere pil.
- De tandarts ziet er geen gat meer in.
- Oh ja en de patiënt? Die is er goed ziek van!

Slotwoord

Het afgelopen jaar was een zeer druk en gezellig carnavalsjaar.
Het 33 jarig bestaan werd uitbundig gevierd en heel de Altforste bevolking deed
enthousiast mee aan de boerenbruiloft.
In dit modderblad hebben we de leuke kiekjes van deze gezellige dag geplaatst,
zodat u nog eens rustig kon nagenieten.
Zoals we altijd weer vermelden, geldt dat ook voor dit jaar, al de verhaaltjes zijn
geschreven in de ban van de carnaval, dus neem ze niet te serieus en lig er vooral
niet wakker van.
Dit jaar hebben we de Altforste bevolking actief ingezet om ons te
helpen bij het maken van het modderblad.
We hebben aan iedereen gevraagd om zelf stukjes aan te leveren,
zodat we een afwisselend en leuk modderblad konden maken.
En met succes, echt ontzettend fijn dat mensen zo actief mee
gedacht en mee geschreven hebben.
We kregen echt prachtige complete verhalen aangeleverd,
bedankt voor u inzet en hopelijk helpt u ons volgend jaar
weer mee.
Ook in de samenstelling van de redactie is veranderd. We moesten het dit jaar
voor het eerst zonder Annemiek Adams zien te redden.
Wij willen Annemiek heel hartelijk danken voor de geweldige inzet van al die
afgelopen jaren. Annemiek bedankt.
We mogen ook een nieuw lid verwelkomen, namelijk Susan van Kessel, hartstikke
leuk Susan dat je die taak op je wil nemen en succes.
Als laatste willen we iedereen bedanken die het ook dit jaar weer mogelijk hebben
gemaakt om dit modderblad uit te kunnen geven.
Met dank aan alle adverteerders in dit blad en aan alle leden van de Raad van Elf
voor het ophalen van de advertenties.
Wij hopen dat u het blad met plezier gelezen hebt en wensen u namens de redactie
een gezellige carnaval toe.
Natascha de Jong
Martijn Vermeulen
Anita Peters

Jenny Kersten
Susan van Kessel
Rianne van Oijen
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