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DE REDACTIE

Hij ligt weer voor u!

Na vele weken hard werken, kunnen we u het carnavalsboekje van 2020 aanbieden.

Als het boekje eenmaal klaar is, lijkt het allemaal wel mee te vallen, maar er moet toch eerst behoorlijk wat

werk worden verricht.

Eerst moeten de adverteerders bezocht of gebeld worden. Gelukkig zijn dat er veel, want zij maken dit boekje

mede mogelijk. Uiteraard danken wij de vele adverteerders, zonder hen was een boekje van deze kwaliteit niet

te realiseren..

Vervolgens komen er van alle kanten teksten binnen. Intussen wordt er een fotodag georganiseerd, zodat de

prins en alle werkende leden weer mooi op de foto komen voor in het boekje. 

Als alles binnen is kunnen we met knip- en plakwerk aan de slag. Vervolgens maakt Drukkerij Leonards uit

Didam er weer een prachtig geheel van.

Zoals u in het programma ziet, is er weer van alles georganiseerd, zodat iedereen wel op de een of andere

manier mee kan doen aan het carnavalsfeest.

Ook de kleurplaat voor de kleintjes is weer bijgevoegd. Deze staat overigens ook op onze website,

www.hetoldetollus.com. Als u meer kleurplaten nodig heeft, kunt u ze daar downloaden en uitprinten.  Lever

de kleurplaat op tijd in, er zijn leuke prijsjes te winnen.

Wij wensen iedereen een leuk en gezellig carnavalsfeest toe en graag tot ziens bij een of meerdere van onze

activiteiten.

Veel leesplezier!

De boekjescommissie
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DE VOORZITTER VAN HET OLDE TOLLUS

Tollemennekes en Tollewiefkes,

Ook dit jaar zat ik me te bedenken, wat zal ik eens op papier zetten. Ik had bemerkt,
dat het vaker een terugkerend verhaal over de Pronkzitting en Carnaval werd.
Ik heb daarom besloten om eens iets te gaan schrijven over andere zaken. Hoe zit
deze vereniging in elkaar en wat gebeurt er zoal voor, tijdens en na onze activiteiten.
Om te beginnen bestaat de vereniging uit een groep enthousiaste mensen. Deze
mensen hebben allemaal hun eigen kwaliteiten. De ene is organisatorisch goed en de
ander kan weer beter met zijn handen over weg. Zo zijn er nog wel wat voorbeelden te
benoemen. Ik wil maar even aangeven, dat wij binnen onze groep, mensen hebben die
allemaal een kwaliteit bezitten. Uiteindelijk zorgt iedereen er samen voor dat de
vereniging goed draait en dat wij in samenwerking met de spelersgroep een goede
Pronkzitting neerzetten. Daarnaast organiseren wij een jaarlijks carnavalsfeest voor alle
lagen van de bevolking. 
Binnen de vereniging zijn meerdere commissies actief en iedere commissie staat in het teken van de  Pronkzitting
en/of Carnaval. Buiten de gezamenlijke vergaderingen die wij hebben, komen ook de commissies bijeen om zaken te
bespreken. Dit wordt dan weer gedeeld tijdens een gezamenlijke vergadering. Daar wordt dan het besluit genomen,
hoe wij bepaalde zaken gaan oppakken. Duidelijk mag zijn dat zaken/afspraken democratisch binnen de totale groep
worden besloten. 
Eén commissie wil ik er nog even uitlichten en dat is de Prinsencommissie. Deze bestaat uit de oud Prins, de twee
adjudanten en de voorzitter. Dit is een groepje mensen, die door het jaar heen op zoek zijn naar steeds weer een
nieuwe persoon, die mogelijk Prins Carnaval zou willen worden. Dit is een dankbare taak, maar zeker geen
gemakkelijke taak. Zij moeten er ieder jaar weer voor zorgen dat er een prins is, die met volle inzet carnaval met ons
wil vieren. Daarnaast promoot hij onze vereniging en is op dat moment ons boegbeeld voor alle Tollemennekes en
Tollewiefkes. 
Verder is een goede verdeling binnen onze vereniging ook belangrijk. Geprobeerd wordt om binnen de vereniging
zowel in het bestuur als de prinsengarde een goede leeftijdsopbouw te creëren, zodat er verschillende
leeftijdscategoriën in vertegenwoordigd zijn. 
Dit is in een notendop de vereniging, maar er is natuurlijk nog veel meer over de vereniging te vertellen. Wie weet
een volgende keer. Mocht je nog vragen hebben, spreek onze mensen aan en stel de vraag. Mochten zij u geen
antwoord kunnen geven, zullen zij u altijd doorverwijzen naar iemand die daar meer van af weet. 
Overigens wil de vereniging in het nieuwe seizoen een automatische incasso gaan invoeren, voor het
lidmaatschapsgeld. Uw zult daar uitvoerig over worden geïnformeerd. Weet dat het eraan zit te komen en denk er
vast over na.
Verder is en blijft het een puntje van aandacht dat het doorgeven van adreswijzigingen soms vergeten wordt. Mijn
vraag is om daar aandacht voor te hebben en zaken tijdig door te geven. Dat scheelt ons veel zoekwerk. Ik wil u alvast
bedanken voor uw medewerking. 
Als laatste rest mij nog om Prins Robbert den Eerste een mooi en fijn carnaval toe te wensen, samen met zijn vriendin
Lisa, ouders, familie en vrienden. Maak er iets moois van!
Verder ook alle Tollemennekes en -wiefkes een fijn carnaval en tot dan. 

Alaaf, Alaaf, Alaaf

De voorzitter, Theo Ruikes



 
 

GERRITZEN   V.O.F. 
 

ATTENT SUPERMARKT 
& SLIJTERIJ 

 
Tevens uw adres voor: 

- Bloemen&Planten  - Cartridges 
- Cadeau artikelen      - Fruitschalen 
- Cadeau kaarten  - Drankpakketten 
- Geneesmiddelen     - Kerstpakketten 
-  Dranklevering voor Feesten & Partijen 

 
Europakade 1 

6916 ZG Tolkamer 
Tel: 0316 - 541385 

E-mail: gerritzen@despar.info 

 

Makelaardij vastgoed

Verzekeringen

Hypotheken

Taxaties

Hoofdstraat 6 | 6916 AC Tolkamer
(0316) 54 18 47 | www.ikink-koenders.nl
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WOORD VAN DE BURGEMEESTER

Beste Tollemennekes en Tollewiefkes,

Na hard werken en veel voorbereidingen is het zover.
Carnaval! Een paar dagen plezier maken, zingen en
swingen en de vriendschapsbanden weer aanhalen.
Carnaval heet niet voor niks een gastvrij feest te zijn;
iedereen mag meedoen. Bij carnaval wordt SAMEN
dan ook met hoofdletters geschreven. Feestvieren
doe je met elkaar, net als alle voorbereidingen. Denk
aan al die vrijwilligers die soms weken, misschien wel
maanden achter de schermen druk zijn. Ieder op zijn
eigen manier, met zijn eigen deskundigheid en talent.
Wat bindt is het gemeenschapsgevoel. De schouders
eronder en aanpakken. In de wetenschap, straks
vieren we een spetterend carnaval. 

Zoveel mensen dragen uit eigen beweging een
steentje bij. Wat zou carnaval zijn zonder die
toewijding en passie van al die mensen die zich voor
een groter algemeen doel zo inspannen.
Die met elkaar de mooiste dansjes instuderen, de zaal
tot een heuse feestburcht transformeren, als
verkeersregelaar tijdens de optocht optreden of leuke
teksten voor de carnavalsgids bedenken. Dit is maar
zo een kleine opsomming die zeker geen recht doet
aan alle hulp. Ook voor de praalwagens, de sketches,
de prinsenpresentatie, het beoordelen van de
straatversiering of de benadering van adverteerders
zijn vrijwillige schouders nodig die met plezier een
taak op zich nemen. 

Het Olde Tollus mag trots zijn op zijn carnaval. Op dat prachtige ritueel dat Bacchus verbranding heet. Op zijn
optocht. Maar bovenal op alle Tollewiefkes en Tollemennekes die uit volle borst zullen zeggen:
‘Op ’t Tollus bun ik thuus!’.

Beste carnavalisten, ik wens jullie een prachtig feest. Alaaf!!

Lucien van Riswijk,
burgemeester van Zevenaar



WIJ  STAAN  VOOR  DE  BESTE  PRIJS!  BRILLEN  IN  ELKE  PRIJSKLASSE,  MET  EEN  GOEDE  OOGMETING  EN  BETERE  OOGZORG.
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WOORD VAN DE PRINS

Beste Tollemennekes en Tollewiefkes,

Het carnavalsfeest staat weer op het punt van beginnen. Voor mij persoonlijk een speciale editie dit keer. Het
is een hele eer om een jaar lang als prins van Tollusland door het leven te gaan. Ik woon inmiddels al ruim zes
jaar in Nijmegen, dus het telefoontje van Theo met de vraag of ik deze rol wilde gaan vervullen kwam als een
grote verrassing. Aangezien ik nog altijd nauw aan Lobith/Tolkamer verbonden ben en ook Lisa enthousiast
reageerde, had ik niet veel bedenktijd nodig. Toen ik ook nog hoorde dat de carnaval speciaal voor mij op mijn
33e verjaardag is gepland, kon ik alleen nog maar JA zeggen!
De voorpret begon al snel. In het geheim en met behulp van adjudanten Robert en Niels werden verschillende
plannen gesmeed. Smoezen werden verzonnen om (schoon)familie naar de pronkzitting te lokken en er moest
worden nagedacht over een residentie in het dorp. Tegelijkertijd werd er in het dorp volop gespeculeerd over
de identiteit van de nieuwe prins. Hier deed ik als een ware mol natuurlijk vrolijk aan mee. Uiteindelijk viel
tijdens de pronkzitting alles op zijn plek. Ik werd bedolven onder de mooie reacties. Allemaal heel erg bedankt!
Een van de functies van de prins is die van schatbewaarder. De schat is in dit geval de wietstok: de mooie
scepter die de prins altijd met zich meedraagt. Dat je die functie serieus moet nemen heb ik aan den lijve
ondervonden bij de pronkzitting van zustervereniging Het Land van Waoter en Wiend. Tegen het einde van de
avond was de scherpte al enigszins afgenomen na de nodige consumpties. In een moment van onoplettendheid
bleek de wietstok in handen te zijn gekomen van een Pannerdense vriendengroep. Het is een ongeschreven
regel dat er een aantal kratten bier tegenover staan om de schat weer terug te krijgen. Een leuke traditie waar
ik graag aan meewerk. Moet je maar opletten…
Na twaalf jaar lang bij de carnavalsvereniging te hebben meegedraaid, weet ik natuurlijk al een beetje
wat mij te wachten staat. Al heb ik tijdens de pronkzitting wel gemerkt dat je het als
prins op een hele andere manier ervaart. Ik kijk dan ook erg uit naar
de carnaval, met name naar de activiteiten in
onze eigen Tollusland. Het mooie aan
carnaval is dat iedereen meedoet: jong of
oud, schilder of tandarts. Iedereen laat
even de boel de boel en we maken er met
z’n allen een paar gezellige dagen van.
Evenementen als carnaval houden het dorp
levend. Vandaar dat ik trots ben om dit mooie
(nieuwe) pak dit jaar te mogen dragen en
weer even Tollemenneke kan zijn, want:

Op ’t Tollus bun ik thuus!

Prins Robbert den Eerste



In het prachtige natuurgebied de Gelderse Poort, gelegen tussen 
Montferland en de Rijn, ligt te midden van het watersportcentrum

De Bijland ons gelijknamige recreatiepark De Bijland.

De Bijland is omgeven door unieke natuurgebieden die uitermate 
geschikt zijn voor het maken van wandel- en � etstochten. Daarnaast 

kunnen diverse watersporten zoals speedbootvaren, waterskiën, zeilen, 
surfen en vissen beoefend worden. Houdt u van zonnebaden en 

zwemmen dan bent u bij ons ook aan het goede adres. Ons recreatie-
park ligt aan een prachtig zandstrand met daaromheen ligweiden.

Wilt u meer informatie of een bezoek brengen aan ons recreatiepark 
dan bent u uiteraard van harte welkom.

Fam. Cornielje

In het prachtige natuurgebied de Gelderse Poort, gelegen tussen 

Genieten van rust, natuur en
(gast)vrijheid aan het water

Bijland 2a - 6916 KA Tolkamer - Nederland
Tel.: 0031 (0)316 541596
Fax: 0031 (0)316 541686
recreatiebyland@planet.nl
www.bijland.com

RECREATIEPARK

DE BIJLAND
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PROCLAMATIE PRINS ROBBERT I

Wij, bij de gratie van het bestuur, garde, narren en
dansmarietjes van Het Olde Tollus en met
welwillende medewerking van de gemeente,
besluiten, gelasten en verordenen het volgende:

Ten eerste:
Het hoge woord is eruit. Hoewel ik er nooit op heb
gerekend om op deze plek te staan, moet ik toch
wel toegeven: het is een fantastische eer om als
prins het carnavalsjaar in te gaan.

Ten tweede:
Het carnavalsfeest is er bij mij wel ingesleten.
Begonnen als nar en later in de prinsengarde heb ik
twaalf jaar bij de carnavalsvereniging gezeten.
Sindsdien proberen we met de vriendengroep als De
Meelopers de optocht te kleuren. Het zal me
benieuwen wat er dit jaar staat te gebeuren. 

Ten derde:
Ik hoor u denken… Die Robbert is toch naar
Nijmegen verhuisd? Ik kan u zeggen, dat is correct
en tevens juist. En dat is een goede keuze gebleken,
want op deze plek ben ik voor de charmes van Lisa
bezweken. Deze Brabantse Kruikenzeiker hoef je
over carnaval niks wijs te maken. U hoeft daarom
niet bang te zijn dan wij tijdens de carnaval zullen
verzaken.  

Ten vierde:
Al woon ik al ruim 6 jaar in Nijmegen, ik kom nog
regelmatig het eiland opgereden. Gelukkig beseffen
ze in Den Haag ook dat het met de bereikbaarheid
van Tollusland wel iets beter kan. Na jaren gemiemel
over het doortrekken van de A15, zijn ze eindelijk
begonnen met de werkzaamheden.

Ten vijfde:
Mijn broer kent u ook wel als de secretaris. Mijn
vader als EMM-president. Het verenigingsleven is bij
ons in de familie wel bekend. Zelf ben ik actief in
het bestuur van SALT. Een leuke groep met een
bijzonder tintje. We hadden al Esther de
scherpschutteres en sinds dit jaar ook Harry met een
lintje!

Ten zesde:
In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Kinkelder
in Zevenaar. Ik ben controller van beroep, maar
tijdens de carnaval geef ik de controle graag uit
handen. Gelukkig zorgen mijn adjudanten Niels en
Robert ervoor dat we op de juiste plek belanden.

Ten zevende:
In mijn vrije tijd ben ik graag lekker buiten aan het
sporten. Je ziet me regelmatig op de tennisbaan, of
op een fiets, snowboard of ski’s. En na afloop nog
even gezellig wat drinken. Want van een biertje ben
ik ook niet vies.

Ten achtste: 
Koen en Yoeck zul je voortaan niet meer aan horen
komen. Ze hebben hun belletjespak ingeruild en zijn
in de prinsengarde opgenomen. Als Tollusnar
hebben ze inmiddels genoeg strapatsen uitgehaald
dus is de tijd gekomen om het stokje door te geven.
In Bart en Loek zijn twee waardige opvolgers
gevonden. Zij gaan vast en zeker een mooie tijd
beleven. Veel plezier!

Ten negende:
Tollusland is weer goed op het hoge water
voorbereid. Onlangs werd de coupure aan de
boterdijk gesloten. Dat zorgde voor veel
belangstelling en nieuwsgierigheid. Maar toch zien
we op de batavenweg voorlopig liever auto’s dan
boten.

Ten tiende:
Één van de leuke dingen van carnaval is het samen
optrekken. Met een groep vrienden in de optocht of
met de buurt de straat versieren. En als iedereen de
Tollusvlag aan de gevel hangt, dan hebben we alle
ingrediënten om met z’n allen een mooi feest te
gaan vieren!

Ten elfde en ten laatste:
Ik sluit af en zeg ajuus. Maar we gaan elkaar nog
regelmatig zien want,
zoals mijn leus luidt:

Op ’t Tollus bun ik
thuus!



Kleinfruitbedrijf P.G.M. Albers
Emmerichseweg 2 • Babberich
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Deze wijnen nu verkrijgbaar bij: Taveerne de Bijland
Tolkamer + Villa Copera en Hotel Montferland

Contact:

E-mail: info@booltinksecurity.nl

Tel. 06-20088501

 
 

 

 

 

 
                             Contact 
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ACTIE "WIE WORDT PRINS CARNAVAL?"

Zaterdag 26 oktober was het dan weer zover voor
de actie “Wie wordt prins carnaval?”. Gelukkig
waren de weergoden ons goed gezind. Na het
drinken van een kop koffie tijdens het verzamelen
bij Wacht Am Rhein, gingen we met een goede
opkomst van werkende leden de straat op. De
commissie had weer voor een flinke voorraad
enveloppen gezorgd, dus werk genoeg.

En wat is het toch fijn om te merken dat de mensen
in het dorp ons een warm hart toedragen. Je hoeft
als vereniging maar door het dorp te gaan en de
mensen gaan op zoek naar een paar euro’s om ons
bij te staan. Waarvoor natuurlijk onze dank.

In een razend tempo waren de eerste bundels met
enveloppen verkocht en hadden wij een kop soep en
een broodje verdiend. Na nog een kop koffie, een
kort overleg en een paar aanmoedigende woorden,
gingen we weer op pad voor deel twee.

Al met al voor ons als vereniging, een mooie dag en
dankzij U weer een mooie opbrengst.

Eén envelop met de naam van onze prins Robbert
den Eerste is gekocht door Johan en Els Kuppeveld.
Zij ontvingen uit handen van onze nieuwe prins
Robbert den Eerste € 111,11. De tweede persoon
heeft zich ook dit jaar nog niet bij ons gemeld. Wij
zijn nog op zoek naar de koper van de tweede
envelop. Mocht deze zich niet melden voor 15
februari 2020, dan zullen wij een goed doel zoeken
voor deze € 111,11. Het blijkt dus dat het zeker de
moeite waard is om de inhoud van de enveloppen te
bewaren tot na de pronkzitting.

De opbrengst van de actie zal dit jaar deels worden
gebruikt voor het dit jaar aangeschafte nieuwe
prinsenpak.

Iedereen nogmaals bedankt voor uw bijdrage.

De commissie
”Wie wordt prins carnaval”



Kledingverhuur voor:
Gala
Themafeesten
Bedrijven
Carnaval
Sinterklaas
Kerstfeest
Accessoires

Panovenweg 25   Zevenaar
www.kruitwagenkledingverhuur.nl

Tel. 0316 – 526261
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Biologische tuinderij/boerderij- en webwinkel
Harmen & Carla Peters
Eltenseweg 1 Lobith

Biologisch geteelde produkten:
- Fruit
- Groente
- Droogwaren
- Bezorgdienst
- etc etc etc
een betere garantie is er niet!

GEOPEND

di t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

za: 8.30 - 16.00 uur

‘t Gelders Eiland

Bezoekadrers en levering goederen:
Hulostraat 2 (hal 7/8)
6911 KX  Pannerden

mobiel:   (06) 44 73 74 64
telefoon: (0316) 24 08 76

email:     info@vanweliemetaal.nl
site:        www.vanweliemetaal.nl

Factuuradres:
`s-Gravenwaardsedijk 39
6916 AV  Tolkamer

email:     info@vanwelieroestvaststaal.nl
site:        www.vanwelieroestvaststaal.nl
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PRONKZITTING 2019

Het is zondag 29 december 2019 als ik dit stukje schrijf. Saillant detail: dit stukje moet vóór 31 december 2019
bij Rick Ruikes binnen zijn. Hij heeft mij hier pas 28 keer een herinnering over gestuurd. Laat hem maar even
zweten….

Einde van het jaar. Tijd voor oliebollen. Het oliebollenbeslag (3 kommen in totaal) staat te rijzen onder de
theedoeken. Dit jaar maar een keer met appel en rozijnen. De stukjes appel even marineren in de Calvados…
nooit geprobeerd, maar lijkt me wel lekker.

14:40 uur.. de deurbel gaat. Robin Seegers staat met Christel, Lars en Louis (de hond) aan de deur. 

Robin: Ik kom even de USB-stick van de pronkzitting ophalen. Jacqueline Fransen zei dat ze die van mij bij jou
heeft afgegeven. 

Michiel: Ja…, ammehoela, gi-j zul wel weer de halve productie van mien olliebollen ien een schaal met noar
huus willen nemen, net als veurig joar.

Michiel: Ik moet nog een stukje schrijven over de pronkzitting voor in het carnavalsboekje.

Robin: Was een mooie pronkzitting, toch?

Michiel: Zeg dat wel! Vooral de opening… kippenvel… Qua muziek, tekst, de prachtige dierenkoppen die
Nicole Pijl gemaakt heeft en het mooie grimeerwerk door Sandra Hendriks dat het helemaal afmaakte.
Moesten wel al ’s middags in de grime om op tijd de buhne op te kunnen, maar dat was het zeker waard!

Robin: De prinsenpresentatie was ook erg leuk dit jaar. Die gasten worden ook elk jaar beter, hè...? 

Michiel: Zeg dat wel. Wat vind je van de Prins?

Robin: Prins Robbert den Eerste. Ja... leuke prins!

Michiel: Helemaal mee eens. Gelukkig dat ze zijn broer niet hebben gevraagd.

Als je het over de duuvel hebt… We
krijgen een berichtje van Prins Robbert
den Eerste in de ski-app. We zouden nog
een keer afspreken om de foto’s van de
afgelopen skivakantie (maart 2019) te
bekijken en bepalen waar we in 2021
naartoe gaan…. Datum blijkt lastig te
plannen met onze Prins in verband met
zijn carnavaleske activiteiten.

Robbert: 11 januari? Dan is het
interview met de Prins…..

11 januari interview met de Prins?
Hee… wacht eens even… ik moet de
boel al vóór 31 december inleveren en
het interview met de Prins is pas 11 januari.
Dat kan twee dingen betekenen. Of het interview is al lang klaar en het
interview is één grote toneelvoor-stelling of het interview komt dit jaar niet in het boekje…….
Of…nee… of zou Rick de termijn alleen bij mij zo strak hebben gezet…?!?!? Ervaringen uit het verleden, of
zoiets…

Robbert: De 18de? Nee helaas. Pronkzitting Herwen.

Uiteindelijk wordt het 10 januari…

Michiel: Nog een tripple-tje?

Robin: Ja, lekker….



VERHOEVEN & VAN DONGEN
accountants

Adviseur en vertrouwenspersoon 
voor ondernemers in 

het Midden- en kleinbedrijf

Verzorgen belastingaangiften, fi nanciële- en loonadministraties.
Samenstellen en controleren van jaarrekeningen.

Halve aan 20
6915 SW Lobith
0316 - 541045 
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VERVOLG PRONKZITTING 2019

Michiel: Maar om maar eens op de pronkzitting terug te komen, veel
goeie reacties gehad. Normaal hoor je dat het voor de pauze wat
tam is en na de pauze beter was, maar dat was dit jaar absoluut niet
het geval.

Robin: Inderdaad. Leuke liedjes ook. Ook het pauzenummer op de
wijze van Bella Ciao werd goed ontvangen en natuurlijk het
slotlied: “Ik wil niet blieven neulen, mar jammer vien ‘k ut wel, um
bij Zevenaar te heuren onder andermans bevel…” Als je hem
eenmaal in de kop heb, krijg je hem er ook niet meer uit… beide
nummers overigens geschreven door Gerard van de Weijer.

Michiel: Lijkt me dat we dat nummer tijdens de carnaval nog wel
meerdere malen voorbij horen komen. 

Robin: nou, en ik denk niet alleen de aankomende carnaval… Veel complimenten gehad over het niveau van
de zang van alle zangers en zangeressen.

Ondertussen zijn Christel, Tineke en Lars aan het bordspel “Hotel” begonnen. Oud spel.. wordt nog over
guldens gesproken. Robin waarschuwt me al dat er wel eens een bord door de kamer kan vliegen als Lars niet
aan de winnende hand is. Maar gelukkig wint Lars. Tineke is al snel door het geld heen. Heel herkenbaar. Bij
ons is er aan het eind van het geld ook altijd nog een beetje maand over…

Michiel: en de oudjes.. over het prijsschieten door de dames bij E.M.M.

Robin: Ja, maar nou hoorde ik dat er ook al een enquête onder de schutters van Excelsior is geweest en daar
was het merendeel ook vóór schietende dames.

Michiel: …(zucht)…

Robin: en de overige sketches waren ook leuk, een sketch waarin Mirjam, Nicole en Raymond zich zomaar even
bloot durven geven. De buut van Raymond als gemeentewerker was weer goed, altijd een ‘zekerheidje’ in het
programma en het gezamenlijke stuk waarin dit jaar veel dorpsgenoten voorbij kwamen en herkenbaar
werden neergezet (geschreven door Joey Driessen) werd ook goed ontvangen.

Michiel: Kortom een geslaagde pronkzitting!

Het is inmiddels 20:40 uur. Robin en zijn gevolg
gaan op huis aan en wat ik al voorspelde: aan het
einde van de dag gaat Robin met een grote
schaal oliebollen naar huis en wat vergeet
meneer…. waar hij (volgens eigen zegge)
eigenlijk voor kwam… de USB-stick met de
pronkzitting 2019!

Graag willen wij alle Tollemennekes en
Tollewiefkes en in het bijzonder Prins Robbert den
Eerste en Lisa een grandioos mooi carnaval
toewensen!
Alaaf!

Robin en Michiel

P.S. De oliebollen met Calvados zijn inderdaad een
schot in de roos, ….hik….



Dorpsdijk 2
6915 AD  Lobith

Telefoon (0316) 54 14 81

Zaterdag 22 februari oliebollen verkoop

Tollus woordzoeker

D P R I N I N D I A A N
S A V E R K L E D E N R
C O N F E T T I A E W P
P R A S C H M I N K I O
R O R T M O B N S C E L
I B R E B A O E E L T O
N B E E R L R T N O S N
S E N K L D E I N W T A
P R A A L W A G E N O I
E T B O P T O C H T K S
E R C A R N A V A L J E
S T E S L I N G E R S E

 
              
             Ballonnen                       Polonaise 
 
             Carnaval                          Praalwagen 
 
             Clown                              Prins 
 
             Confetti                           Robbert 
 
             Dansen                            Schmink 
 
             Dansmarietje                 Slingers 
 
             Indiaan                            Steek 
 
             Narren                             Verkleden 
 
             Optocht                           Wietstok 
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Ook voor uw overwerk maaltijden! - Tel. 0316-763969
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Voorzitter Theo Ruikes
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Maurice Hendriks
Rick Ruikes
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Jelle Fransen
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Noa Stinissen

Ereleden van Het Olde Tollus
Wim Jansen
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Gerie Brom
Roy Gerritzen
Theo Ruikes
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INTERVIEW MET PRINS ROBBERT DEN EERSTE

“Op ’t Tollus bun ik thuus!”, sprak prins Robbert den Eerste
aan het einde van zijn proclamatie. Toch trokken wij op een
gure zaterdagavond naor de vrimde, Nijmegen. Joris
(Fransen) en Elke, de vrouw van adjudant Robert
(Wanders), hadden aangeboden om te rijden. Van dit
aanbod hebben we natuurlijk dankbaar gebruik gemaakt.
Joris en Elke halen iedereen netjes op in Lobith en
Tolkamer. Nadat we ook Joey, die de laatste hap patat
met gyros net heeft doorgeslikt, in Arnhem hebben
opgehaald, gaan we naar Knotsenstad. Thuis bij prins
Robbert en zijn vriendin Lisa worden we vriendelijk
ontvangen met een bakje koffie en een appelgebakje.
Als de koffie op is en iedereen bedankt voor een tweede
ronde koffie, komen de eerste groene vrienden op tafel.
We gaan beginnen! 

Prins Robbert, kunt u zich eens voorstellen?
Mijn naam is Robbert Boerhof. Ik ben geboren op 22
februari 1987 in de plaats Silvolde, toenmalig gemeente Wisch.
Ondanks dat ik niet geboren ben op Tollusland beschouw ik mijzelf niet als
import, want voordat ik één jaar was ben ik al in Tolkamer komen wonen.
Mijn ouders komen ook allebei uit Lobith-Tolkamer en hebben een korte
tijd in Silvolde gewoond. In 2013 ben ik in Nijmegen (Dukenburg) gaan
wonen samen met een vriend van mij, Fabian. In 2015 is Fabian gaan lopen
(ff sigaretten halen), maar gelukkig heb ik toen Lisa ontmoet. Verder ben
ik 1,83 meter lang en ben ik twee kilo minder zwaar dan mijn broer.

Hoe heeft u uw prinses, Lisa, ontmoet?
We hebben elkaar ontmoet via Tinder. Nadat we een paar keer in korte tijd
hadden afgesproken, is van het één het ander gekomen en nu zijn we al
ongeveer vier en een half jaar bij elkaar. Jelle (Fransen) roept: “Het
officiële aanvangsmoment is 19 december 2015 om 16:39 uur. Toen pas
heeft prins Robbert namelijk Lisa verkering gevraagd. Het was in de auto
richting wintersportbestemming Val Thorens op de weg van Annecy naar
Albertville. Ik kan het weten want ik was getuige!” In ieder geval zijn Lisa
en ik in 2015 in Nijmegen (Dukenburg) gaan wonen en in 2018 zijn we
verhuisd naar waar we nu wonen, Nijmegen (Oosterhout). We hebben
onlangs een nieuwbouwwoning gekocht, ongeveer een kilometer
hiervandaan. Deze wordt in de zomer van 2021 opgeleverd.

Het had overigens niet veel gescheeld of één auto was helemaal niet in
Nijmegen aangekomen. Jelle Fransen had vanwege een nieuwe baan de
hele week de auto van zijn vader geleend. Dat hij het niet gewend is om
te werken is wel gebleken. Hij was na een paar dagen werken zo van het
(ganzenbord)padje dat hij benzine tankte in plaats van diesel. Nu hoor ik
een aantal vrouwen personen denken dat kan toch een keer gebeuren.
Nou misschien wel, maar niet als je vijf minuten daarvoor je vader opbelt
met de vraag welk type diesel er in de auto moet..

Wat doet u voor de kost?
Sinds 2017 werk ik bij Kinkelder in Zevenaar als International Controller.
Daarbij houd ik me bezig met allerlei financiële zaken, zoals
verzekeringen, managementrapportages, kostenanalyses, audits en
budgetten. Naast het hoofdkantoor in Zevenaar heeft Kinkelder

verschillende dochter-bedrijven in
het buitenland waarmee ik
regelmatig dingen moet afstem-
men. Het klinkt  misschien af-
gezaagd, maar al met al een
afwisselende en leuke baan.
Daarvoor heb ik bij Spac Sport
in Nijmegen gewerkt in een
soortgelijke functie. Dit bedrijf
is wel een stukje kleiner, dus
daar deed ik ook nog allerlei
andere voorkomende werk-
zaamheden. Mijn werk bij Spac
Sport is ook één van de redenen
waarom in Nijmegen ben gaan
wonen. Vanuit deze kant van
Nijmegen is ook mijn werk in
Zevenaar goed te bereizen. Lisa
start in maart 2020 als huisarts
in opleiding in het centrum van
Nijmegen, dus we wonen mooi
tussen onze werkplekken in. 

Welke opleidingen heeft u
allemaal gedaan om dit
belangrijke werk te mogen
doen?
Ik ben begonnen op basisschool
de (T)Overlaat. Nadat ik VWO
heb gedaan op het Liemers
College, ben ik naar de Radboud 
Universiteit in Nijmegen gegaan
om bedrijfswetenschappen te
studeren.
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Ruime keuze
Doe-Het-Zelf materialen

en gereedschappen
Vakkundig advies 

Telefoon (0316) 24 76 99
Nijverheidsdwarsstraat 2 Herwen

OPENINGSTIJDEN
ma. t/m vrij. van 09.00 tot 18.00

uur
za. 08.00 tot 16.00 uur
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VERVOLG INTERVIEW MET DE PRINS 

In 2012 heb ik de master accounting & finance
afgerond. Ik werkte toen naast mijn master als
assistantaccountant bij BDO.

Bestuurslid Rick (Ruikes) en adjudant Niels
(Heijmink) zijn verhinderd vanwege een pronkzitting
in Groenlo. Zij hebben als ‘goedmakertje’ een bosje
bloemen geregeld voor Prins Robbert en Lisa.
Eigenlijk hebben ze dit gedaan in de hoop gespaard
te worden in het interview. Maar helaas zo werkt
het niet.

Kennen jullie trouwens die mop van de adjudant en
het bestuurslid die in de groepsapp aangaven dat ze
naar het interview zouden gaan…? Ze gingen niet!

Wat zijn uw hobby’s?
Ik hou heel erg van sport. Ik ben dan ook lid van drie
sportverenigingen, namelijk: Bent, TC de Liemers en
Tennisvereniging Lobith. Ja lid zijn van sportver-
enigingen dat kennen we, nu nog gaan sporten! Ook
doe ik veel aan hardlopen. Afgelopen december heb
ik nog de Montferland Run gelopen. Daarnaast sta
ik in de winter graag op de ski’s of het snowboard.
Al jaren gaan we in december skiën met de familie
en in januari ga ik vaak met vrienden nog een
weekje weg.  Naast het sporten ben ik  actief in het
bestuur van SALT. In 2017 heb ik het penning-
meesterschap overgenomen van Stans Dietz. Ook
heb ik nog een geheime hobby die ik af en toe
beoefen, struuken-duuken. Alleen denk ik dat dat dit
jaar niet zo’n goed idee is nu er net een nieuw
prinsenpak is.

“Prins Robbert, wilt u er nu even bijkomen!” Als
broer kon ik een hoop antwoorden zelf al invullen,
maar voor deze vragen moeten we toch echt starten
met het interview.

Hoe is uw prinsenschap tot stand gekomen?
Toen Theo (Ruikes) mij belde met de vraag of ik
prins wilde worden was ik erg verrast en vereerd.
Ondanks dat ik jaren bij de vereniging heb gezeten,
heb ik er nooit over nagedacht om als prins voorop
te lopen. Lisa was meteen enthousiast, want bij haar
zit het carnaval in het bloed. Ze is een geboren
Kruikenzeiker (Tilburg), dus die hoef je qua carnaval 
niks wijs te maken. Nadat ik er een dag over
nagedacht had, heb ik Theo gebeld en gezegd dat ik
graag prins van Het Olde Tollus wil zijn. Ik heb
meteen aangegeven dat ik dit een mooi moment 
vond om alle carnavalsvrienden die ik in de
vereniging heb achtergelaten weer eens te zien en 
om te kijken of ze zich redden zonder mij. Ik heb
namelijk gehoord dat het aardig rommelt binnen de 

optochtcommissie, nadat ik daar als drijvende
kracht vertrokken ben. Ook ben ik dit jaar op
zaterdag met de carnaval jarig. Ik word dan 33, een
mooie carnavaleske leeftijd! Robert, Niels en Theo
zijn daarna nog wel een keer bij mij langs geweest
om het draaiboek door te nemen, maar dit was
voornamelijk een formaliteit. De dagen voor de
pronkzitting waren erg spannend, maar ook heel erg
leuk. Het is mooi om het geheim van de prins bij je
te dragen en dan alle speculaties op de
verjaardagen en dergelijke te horen. In mijn geval
werd er op twee verjaardagen, van Jamie Driessen
en Niels Kok, heftig gespeculeerd over de
aankomende prins. Ik heb gewoon lekker
meegedaan en de verdenking op anderen gegooid.
Ook kwam ik na een vergadering in Het Gildehuis in
gesprek met de decorcommissie van de carnavals-
vereniging. Zij zaten net lekker aan de bar een
biertje te drinken en toen heb ik ze maar eens
gevraagd of ze niet al een idee hadden wie de prins
zou kunnen worden. Gelukkig kwamen ze toen niet
bij mij uit.

Ook voor een droogje wordt gezorgd. Vanwege de
reisduur is er afstand gedaan van de traditie dat de
voorzitter van de boekjescommissie een bittergar-
nituur meeneemt. Koude bitterballen zijn namelijk
niet erg in trek. In plaats daarvan komt er een pan
op tafel met heerlijke kippenvleugeltjes, sateetjes
en gehaktballen. Prima geregeld, goed voorbeeld
voor de voorzitter!!

Vierde u ook al carnaval voordat u prins werd?
Ik ben begonnen met carnaval vieren bij carnavals-
groep de Bobbies. Ik weet niet hoe oud we toen
waren, maar we mochten al wel (stiekem) bier
drinken. Deze groep is later samengegaan met de
AA’tjes en hieruit is FLASH ontstaan. We bouwden
altijd best mooie wagens, althans de andere jongens



 

Marc Voss, keurslager
Rijnstraat 10, Tolkamer
Tel. 0316-541317
www.voss.keurslager.nl

Uw specialist 
in vlees & 
vleeswaren
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VERVOLG INTERVIEW MET DE PRINS 

bouwden. Ik was toen al meer van het geld en
daarom de penningmeester van de groep. In 2005
heb ik mijn toetreden gedaan tot de
carnavalsvereniging. Ik ben toen begonnen als nar
met Mark Somers. Nadat ik ook samen met Kenny
IJsveld nar ben geweest, ben ik in 2009 naar de
prinsengarde gegaan. De oude boekjes worden erbij
gepakt om even alle jaartallen te controleren. In
2016 heb ik afscheid genomen van de prinsengarde.
De goede lezer valt op dat vlak daarvoor Lisa in
Robberts leven is gekomen. Trek je conclusie….
(sorry schoonzus). Daarna heb ik een paar keer
carnaval in Tilburg gevierd. Het is erg leuk en druk
daar, alle straatjes staan vol. Maar toch kan het niet
tippen aan het carnaval in ons eigen Tolhuus!

Op dit moment komt ook de Schrobbelèr op tafel.
Niet iedereen lijkt er direct zin in te hebben.
Volgens  Patrice (Papenborg) kun je het maar beter
‘atten’. Dit heeft namelijk nog een voordeel; je hebt
een stuk minder kans om te knoeien.

Hoe waren de reacties op uw prinsenschap?
De reacties waren overweldigend, iedereen was
vooral erg verrast. Mijn vrienden gaven meteen aan
dat ze iets moois zouden maken voor in de optocht,
dus ik ben benieuwd. Mijn vader en moeder moest
ik het eerder vertellen, omdat mijn moeder
vanwege een reis naar Gambia niet bij de
pronkzitting kon zijn. Toen Lisa en ik hen ‘per
ongeluk’ een foto lieten zien van mij in het
prinsenpak hadden ze het eerst niet door, ze konden
het niet geloven. Het heeft wel enige minuten
geduurd, voordat ze het beseften. Het was wel
jammer dat mijn moeder er tijdens de pronkzitting
niet bij was, maar dat gaan we met de carnaval
helemaal goedmaken! De ouders van Lisa komen uit
Tilburg, dus die moesten we met een smoes
hiernaartoe lokken. Op de vrijdag van de
pronkzitting hebben we ze ingecheckt in ‘Hotel de
Tolkamer’ en zijn daarna naar mijn ouders gegaan.
Adjudanten Robert en Niels zijn toen stiekem het
huis ingeslopen en ik heb het prinsenpak
aangetrokken. De ouders van Lisa waren super
enthousiast en verrast. Ze vonden het een eer om bij
de pronkzitting te mogen zijn. Ze hebben erg
genoten van de pronkzitting en waren ook onder de
indruk. Dat terwijl zij in Kruikenstad toch wel wat
gewend zijn.

Wat is tot nu toe uw hoogtepunt en waar kijkt u nog
naar uit?
Het is misschien een standaard antwoord, maar de
prinsenpresentatie was tot nu toe wel een hoogte-

punt. Mijn oude kameraden uit de prinsengarde
hadden er wederom iets moois van gemaakt. Het is
ook wel erg fijn en erg gaaf om dan eindelijk het
grote geheim te mogen onthullen. Tegenover dit
hoogtepunt staat natuurlijk ook een dieptepunt. Ik
was eigenlijk niet van plan het te zeggen, maar het
doet me toch wel pijn dat adjudant Niels er niet is
vandaag.

Verder kijk ik nog uit naar het prinsentreffen. Dit is
altijd in Nijmegen, dus voor mij een thuiswedstrijd.
Ook gaan we deze dag met z’n allen nog even langs
bij een andere oudgediende, namelijk Mark
Eveleens. Hij heeft sinds kort een hotel-restaurant in
de buurt van Nijmegen (’t Spijker in Beek-
Ubbergen), dus daar gaan we die dag ook even wat
eten en drinken. Dit belooft dus een mooie dag te
worden. En natuurlijk kijk ik uit naar de carnaval.
Het is mooi om het feest nu als prins te mogen
meemaken. De residentie deze dagen zal bij mijn
ouders aan De Oever in Tolkamer zijn. Want wat in
het dagelijkse leven al geldt, dat geldt tijdens de
carnaval des te meer: Op ’t Tollus bun ik thuus!

Graag willen wij prins Robbert den Eerste en Lisa
bedanken voor de gastvrijheid en de goede zorgen.
Ook bedanken we Robert en Elke voor de hulp deze
avond. Tot slot bedanken we onze BOB’s Joris en
Elke voor de veilige rit terug naar Tollusland.

Namens de boekjescommissie,

Geert-Jan Boerhof



Binnen genieten 
van buiten

Constral BV
Energieweg 2
6915 SB  Lobith

T  0316 - 54 71 21
E  info@constral.nl

Bezoek ook onze ruime en 
complete showroom 

in Lobith

VERBOUWPLANNEN?
Al eens aan een SERRE gedacht...KIJK OOK OP WWW.CONSTRAL.NL

Verhuur professioneel licht en geluid,
audio opnames en nabewerking voor o.a.:

PL Audioverhuur
Schoolstraat 22, 6913 AD Aerdt

 06-22414232
 info@plaudioverhuur.nl    www.plaudioverhuur.nl
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- Erkend APK-Keuringsstation
- Autowasplaats
- Verkoop en reparatie van alle merken auto’s
- Schadeherstel
- Ook APK voor campers

Halve Maan 22 - Lobith - Tel. (0316) 54 11 00 - Fax (0316) 54 37 78
www.verkammen.nl

biljart • dartbord

Wij wensen iedereen een plezierige
carnaval...

Veerstraat 4 - 6916 BE Tolkamer
Tel. (0316) 54 14 56

Café - Pension

‘t Ankerbiljart • dartbord

Wij wensen iedereen een plezierige
carnaval...

Veerstraat 4 - 6916 BE Tolkamer
Tel. (0316) 54 14 56

Café - Pension

‘t Anker
Café - Kamerverhuur

‘t Anker

Tel: (0316) 54 23 51
Mob: 06 14 57 12 76
j.gebert@chello.nl

• Ontwerp
• aanleg
• sierbestrating
• onderhoud
• vijvers
• grondwerk

kamers vanaf
350 Euro per maand

vanaf heden internet
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TOLKAMER IN TOLKAMERROSENMONTAG

26

GEOPEND TIJDENS FRUHSHOPPEN!!

Café
Wacht am Rhein

Het team van W.A.R. wenst
iedereen

een fijne carnaval.

OOK HEBBEN WIJ EEN

PARTYZAAL TOT 60 PERSONEN

Dus is uw huiskamer te klein?

0316-541917 of 06-12740521

U bent van harte welkom

PROGRAMMA
CARNAVAL 2020

• Vrijdag 21 februari vanaf 20.01 uur
Olde Wievenbal
m.m.v. “dj Dylan”

• Zondag 23 februari vanaf 20.01 uur
carnavalsbal m.m.v. Dj Wimpie

Met aansluitend verbranden Bacchus!

• Maandag 24 februari Frühshoppen
vanaf 11.01 uur
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Hotel de Tolkamer
wenst alle

Tollemennekes
en

Tollewiefkes
een fijne carnaval toe !!!

MAANDAG 24 FEBRUARI 2020
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Snackbar/ Resto
“SMIKKEL INN”

Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag van 12.00 tot 22.00 uur,

zondag van 16.00 tot 22.00 uur.

Maandag gesloten.

Middenstraat 5, 6915 AL Lobith
Tel/Fax: 0316-541637

Boterdijk 12 6916 BW Tolkamer

Tel. 0316-543930 Fax 0316-542449

RIJNSTRAAT 5, TOLKAMER
** 0316-240296 **
GEZINSMENU......

“SAARTJE”

- GROTE GEZINSZAK PATAT
- 2 FRIKANDELLEN
- 2 KROKETTEN

- BAKJE PINDASAUS
- BAKJE MAYONAISE

VOOR MAAR  € 8,50

TVA
TV - Video - Audio
Schotelantennes

Verkoop & Reparatie

Dorpsdijk 13
6915 AB Lobith

Tel. 06-54264739Centrum

HET ADRES VOOR ALLE SOORTEN KABELS STEKKERS 
ADAPTERS EN KLEINE ONDERDELEN

GEBRUIKTE TV’S AUDIO TELEFOON’S EN NOG VEEL 
MEER MET GARANTIE

REPARATIE TV’S AUDIO EN NOG VEEL MEER!

ALLES VOOR UW SCHOTEL OOK INSTALATIE
EN REGISTRATIE
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DE MUZIEKCOMMISSIE PRESENTEERT

Ook dit jaar is de muziekcommissie er weer in
geslaagd om passende muziek te vinden voor ons
carnavalsfeest. Na het succes van vorig jaar hebben
we ons programma grotendeels op dezelfde manier
kunnen invullen. Op de zaterdagavond tijdens het
prinsenbal in het Tolhuus zal Bandje Speciaal de
avond muzikaal aankleden. Op de zondagmiddag na
de optocht in het Tolhuus zal de Millennium
Showband de middag muzikaal begeleiden. Op de
zondagavond in Taveerne de Bijland zal DJ Wimpie
ons carnavalsfeest met een knaller afsluiten.

Bandje Speciaal
ZATERDAG 22 FEBRUARI

20:30 – 00:30 uur
Het Tolhuus

Bandje Speciaal ontstaat in 2013 als zes vrienden in
een feesttent op het idee komen om zelf een
feestband te beginnen. Want het kan allemaal nog
‘gekker’, ‘energieker’ en vooral ‘specialer’.
Inmiddels is Bandje Speciaal niet meer weg te
denken uit het Nederlandse feest circuit. De
razendsnelle hitmachine staat garant voor een
ongekend feest. Medleys met alle hitjes van vroeger
en nu, shiny outfits, non-stop interactie en alles
100% LIVE. Dit alles in een te gekke avondvullende
show. Of het nou gaat om een feesttent of een
kleine kroeg, megaplein of bruiloft, festival of
bedrijfsfeest, Bandje Speciaal gaat voor het ultieme
feestgevoel en verzekerd je van een 100% polonaise
garantie.

Millennium Showband
ZONDAG 23 FEBRUARI
14:00 – 18:00 uur

Het Tolhuus

Enthousiasme, kameraadschap en liefde voor
muziek zijn de ingrediënten die Millennium maakt
tot wat ze is. Daarmee is de Millennium Showband
een energieke band die ieder feest omtovert tot een
waar festijn. Waar het nu gaat om een bruiloft,
kolkende feesttent, een café of bedrijfsfeest, iedere
keer gaat de tent op zijn kop bij deze vijf energieke
oosterlingen, die ‘feest!’ standaard met een
uitroepteken schrijven.
Korte pauzes en veel interactie met het publiek zijn
het credo van de band die, doordat er niet met vaste
setlijsten wordt gewerkt, daarmee erg flexibel is en
direct kan inspelen op iedere onverwachte situatie.

Namens de muziekcommissie,

Joey IJsveld
Rick Ruikes
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� Wij zorgen voor uw auto en uw veiligheid op de weg!

• Groot en klein onderhoud
• Reparaties
• Schadeherstel
• APK keuringen
• Verhelpen van storingen
• Bandenservice en opslag
• Aircoservice 
• In- en verkoop 

Autoperformance Zevenaar 
Einsteinstraat 13

6902 PB  Zevenaar
0316-241235

Machinefabriek MFH
Havenstraat 92
7005 AG  Doetinchem
tel: 0314 62 27 41
fax: 0314 62 38 31
www.mf-mfh.nl
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Lobith treft het maar, met zo’n bakker! Dat is 
steevast de opmerking van al die kritische vakjury’s 
die het brood, het banket en de dienstverlening 
van Bakkerij van Bentum beoordelen. Wij zeggen 
liever: “oordeel zelf”. Want de inwoners van Lobith 
en omgeving, daar doen we het voor! Fijn dat u 
ons uitdaagt om iedere dag het fijnste banket en 
heerlijkste brood te bakken! 

LEKKERS  
VAN LOBITH

Chrysantstraat 2
6915 VC  Lobith
T 0316 541 397
www.bakkerijvanbentum.nl
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Graaf Ottoweg 89c  -  6915 VT Lobith  -  www.puraschoonheidssalon.nl  -  06 388 909 71

Pura
Huidverbetering

Massage 
Visagie

- schoonheidssalon -          
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onderhoud-glas 
wandafwerking

advies
HOOFDSTRAAT 31 - 6916 AB TOLKAMER - TEL. 0316 543479

Mini Resto Knaven
Specialiteit:

diverse hamburgers
kroketten uit eigen keuken

div. schnitsels
Geopend van 16.00 tot 22.30 uur
dinsdag en woensdag gesloten

Markt 3, Lobith - Tel.: 0316-528400

Wij wensen iedereen een fijne Carnaval!

Wij wensen ons bestuurslid

prins Robbert een fantastisch carnaval!
Wij wensen ons bestuurslid 

prins Robbert een fantastisch carnaval!

GILDEHUISHETHET GILDEHUISGILDEHUIS

prins Robbert een fantastisch carnaval!
ij wensen ons bestuurslid W

GILDEHUIS

prins Robbert een fantastisch carnaval!
ij wensen ons bestuurslid 

GILDEHUIS

prins Robbert een fantastisch carnaval!
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MEDEDELINGEN BESTUUR

Algemeen
• Het Olde Tollus bedankt de in het seizoen 2018-2019 gestopte werkende leden Mark Eveleens, Sjors van der

Velde en Delano Polman. 
• Alle toegang tijdens de carnavalsviering is onder voorbehoud. Door de alcoholwetgeving ziet Het Olde

Tollus zich genoodzaakt om tijdens de carnavalsviering scherp te controleren op leeftijd. Toegang tot de
carnavalsbals is vanaf 16 jaar. Zowel de beveiliging als gardeleden en bestuur zullen bij de entree op
leeftijd controleren. Onder de 25 jaar is legitimatie verplicht! Ook kan aan de bar te allen tijde gevraagd
worden om uw legitimatie te tonen.

• De ledenadministratie van Het Olde Tollus wordt bijgehouden door Jelle Fransen. U kunt hem bereiken via
ledenadmin@hetoldetollus.nl. Voor aan-/afmeldingen of adreswijzigingen kunt u bij hem terecht.

• Het lidmaatschap van Het Olde Tollus kost € 12,50 per jaar. Bij aanmelding is € 2,50 aan
administratiekosten verschuldigd. Als lid heeft u vrije entree voor één pronkzittingsavond en het
carnavalsbal op zaterdag- en zondagavond.

• Leden dienen bij de carnavalsbals hun lidmaatschapskaart te tonen.
• Lidmaatschapskaarten staan op naam en zijn strikt persoonlijk! Bij misbruik kan de kaart worden

ingenomen.
• Wilt u weten hoe wij met uw privacy/gegevens omgaan? Kijk dan op: www.hetoldetollus.nl -> contact ->

privacy policy.
• Tijdens onze activiteiten in ‘Het Tolhuus’ worden foto’s en video’s gemaakt. Deze kunnen wij plaatsen op

onze website en social media. Door het bezoeken van ‘Het Tolhuus’ gaat u hiermee akkoord. Mocht u een
geplaatste foto niet gepast vinden dan kunt u verzoeken deze te verwijderen via
ledenadmin@hetoldetollus.nl.

Het programma
• De entree voor het kindercarnaval op vrijdag 21 februari 2020 is weer gratis. 
• Op zaterdag 22 februari 2020 zal Prins Robbert den Eerste met zijn gevolg de straatversiering in Lobith,

Tolkamer en Tuindorp gaan bekijken. In verband met de objectiviteit zal een onafhankelijke jury de
beoordeling van de straatversiering voor haar rekening nemen.

• Er zijn ook dit jaar weer prijzen voor de individuele huisversieringen. Aanmelden kan bij de
optochtcommissie via optochtcommissie@hetoldetollus.nl.

• De prijsuitreiking van de straat-/huisversiering is op zaterdag 22 februari 2020 tijdens het carnavalsbal in
‘Het Tolhuus’.

• De optocht is op zondag 23 februari 2020 en start om 12.49 uur.
• Het overhandigen van de sleutel van Tollusland aan Prins Robbert den Eerste vindt plaats tijdens het

bezoek aan Lobede op donderdagavond 20 februari 2020.
• Het verbranden van Bacchus gebeurt in de nacht van zondag 23 op maandag 24 februari 2020 om 00.31

uur op de parkeerplaats voor scheepswerf De Hoop.
• De pronkzitting 2020 wordt gehouden op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 november. Noteer dit alvast in

uw agenda.

Muntverkoop en consumpties
• Vanwege veiligheidsredenen worden alle dranken in ‘Het Tolhuus’ uitsluitend in (harde) plastic bekers

geschonken.
• Tijdens carnaval 2020 kan in ‘Het Tolhuus ’ aan de bar uitsluitend met munten worden betaald. 
• De prijs van de munten tijdens carnaval 2020 is vastgesteld op € 2,00 per munt.
• Munten zijn te koop in ‘Het Tolhuus’ tijdens de carnavalsviering op zaterdag 22 en zondag 23 februari 2020.
• Tevens is het mogelijk om bij de muntverkoop te pinnen. Bij de kelners (aan tafel) kan uitsluitend contant

worden betaald.
• Munten zijn uitsluitend in te leveren tijdens de carnavalsvieringen in ‘Het Tolhuus’. Munten zijn niet

inwisselbaar voor geld.
• Alle alcoholische dranken worden uitsluitend verkocht aan personen van 18 jaar en ouder.
• De prijs van frisdrank tijdens het kindercarnaval is € 1,- per beker. 

Het Olde Tollus wenst iedereen
een plezierig carnaval 2020 toe!!!!
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Zand - Grind - Klei -
Wegenbouwmaterialen

Winning - Verkoop - Scheepsverlading

Vliegenwaard 2
6917 AB  Spijk (Gld.)

tel. 0316-541929

Op ’t Tollus bun ik thuus!

Hengelder 24b
6902 PA Zevenaar
Tel. 0316 344452
info@greversgroentechniek.nl
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DE PRINSEN VAN HET OLDE TOLLUS

2020  PRINS ROBBERT DEN EERSTE

1959 Jan I J. Mulder 1987 Godfried I G. Brom
1960 Gerrit I G. Verkerk 1988 Joop I J. Gerritzen
1961 Theo I T. Pastoor 1989 Sjaak II S. Winkels
1962 Sjaak I J. Römer 1990 Fred I F. Verhoeven
1963 Rudy I R. Timmermans 1991 Bert I B. de Jong
1964 Piet I P. Geelhoed 1992 Theo IV Th. Lubbers
1965 Henk I H. Hendriks 1993 Theodoor I Th. Willemsen
1966 Wim I W. v. Woesik 1994 Arie I     A. Slagmeulen
1967 Jan II J. Ikink 1995 John I     J. Jansen
1968 Bertus I B. Pouwels 1996 Fred II    F. Keuvelaar
1969 Paul I P. ten Vaarwerk 1997 Bart II    B. Brom
1970 Toon I A. Lamers 1998 Theo V     T. Ruikes
1971 Jo I J. Beeckman 1999 Hans I H. Schopman
1972 Theo II T. Timmermans 2000 Peter I P. Jansen
1973 Theo III T. Gerritsen 2001 Roel I R. de Leeuw
1974 Frans I F. Reintjes 2002 Jean I J. Smeets
1975 Piet II P. Mulder 2003 Roy I R. Gerritzen
1976 Thees I M. v. Hagen 2004 Eug I E. Harmsen
1977 Gerard I G. Gerritsen 2005 Maurice I M. Janssen
1978 Henk II H. Grob 2006 Hans II H. Dellemann
1979 Jelle I J. Booltink 2007 Michiel I M. Geurds
1980 Jurrie I J. Noordijk 2008 René I R. Wevelkate
1981 Toon II A. Sterrenburg 2009 Arie II A. Kersten
1982 Koos I K. Schopman 2010 Petro I P. Arentsen
1983 Henk III H. Goris 2011 Joris I J. Fransen
1984 Bennie I B. Berns 2012 René II R. Janssen
1985 Tonnie I T. Rosendaal 2013 Bart III B. Snip
1986 Bart I B. Lintsen 2014 Robert I R. Wanders

2015 Raymond I R. Giesen
2016 Edwin I E. van Huet
2017 Rob I R. Barten
2018 Rick I R. Ruikes
2019 Denny I D. Elfring



Eltenseweg 9 in Lobith
~ Sinds 1888 ~

Van Ussen Tweewielers

Kerkstraat 44

6901 AD Zevenaar

Telefoon: (0316) 52 32 96 
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KINDERCARNAVAL IN TOLLUSLAND

Op vrijdag 21 februari staat Tollusland helemaal in
het teken van het kindercarnaval. Deze dag is
speciaal voor de kinderen van Tollusland. Prins
Robbert den Eerste en zijn gevolg zullen
dit jaar zoals gebruikelijk een
bezoek brengen aan de scholen
in Tollusland. Allereerst zullen zij
het feest openen op de Tragellijn,
waarna zij het feestgedruis voortzetten
op de Overlaat. Prins Robbert den
Eerste zal in de ochtend ook de
allerkleinste carnavallisten van de BSO's
vergezellen.

En dan de middag, het
kindercarnaval in Het
Tolhuus aan de Dorpsdijk.
Natuurlijk gaan we deze middag kijken
welke talentjes wij allemaal hebben in Tollusland.
Ook zijn de meiden van onze Minigarde weer van de
partij. Traditiegetrouw zullen tijdens deze middag
ook de prijzen voor de kleurwedstrijd worden
uitgereikt door Prins Robbert den Eerste en onze
voorzitter Theo.

“Nieuwe” tijden kindermiddag
Door het continurooster wat de scholen hanteren
hebben we de afgelopen jaren het middag-
programma in Het Tolhuus naar een later tijdsstip
moeten zetten. In overleg met beiden scholen
hebben zij tijdens de dag van het kindercarnaval
een aangepast rooster en kunnen wij het
middagprogramma in Het Tolhuus eerder starten en
terug naar de oude vertrouwde tijden.

De zaal gaat open om 13:31 uur en het programma
begint om 14:01 uur. Ook dit jaar wordt de muziek
verzorgd door DJ Dylan en ligt de presentatie van de
gehele middag in handen van Joey IJsveld.

Hij zal de middag weer gezellig aan
elkaar praten en voorzien van een grap
en een grol!
Om de middag nog leuker te maken
doen we er met de kindercarnavals-

commissie alles aan om het programma
interactiever te maken voor alle kinderen. Ook

dit jaar zijn we weer druk geweest om nieuwe
elementen aan het programma toe te voegen. Hoe

de middag er precies uit gaat zien? Dat blijft
nog even een verassing. Dus kom
allemaal op vrijdag 21 februari naar Het
Tolhuus!

De toegang is gratis voor jong en oud en de prijs
voor frisdrank is € 1,- per beker.

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten op
vrijdag 21 februari om er samen een mooi feest van
te maken!

De kindercarnavalscommissie,

Alaaf, Alaaf, Alaaf.



voor al uw:

plaatwerk

laswerk

CNC draaiwerk

freeswerk

GG.. VVAANN SSUUIIJJDDAAMM

info@ferrocon.nl
www.ferrocon.nl

energieweg 12
6915 sb lobith

telefoon 0316 - 37 29 04
fax 0316 - 37 29 08

mobiel 06 - 558 035 92

voor al uw:

plaatwerk

laswerk

CNC draaiwerk

freeswerk

G. VAN SUIJDAM

info@ferrocon.nl
www.ferrocon.nl

energieweg 12
6915 sb lobith

telefoon 0316 - 37 29 04
fax 0316 - 37 29 08

mobiel 06 - 558 035 92
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Elkerbout Graveertechniek

Wij graveren in alle soorten materialen zoals rvs,
messing, aluminium, hout, kunststof en glas. 
Van carnavalsonderscheidingen tot naamborden.

        Telefoon 0314 - 64 37 57        
www.elkerbout-graveertechniek.nl

  Doetinchem

Tangelderhof 12
6916 MP TOLKAMER
Tel. 06-22078208

E: gbotimmerwerken@kpnplanet.nl

 Aanbouw

 Verbouw

 Onderhoud

 Renovatie
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TOLLUSVLAG

Beste Tollemennekes en Tollewiefkes, al een
aantal jaren geleden hebben we de
Tollusvlag geïntroduceerd. Deze vlag is
van goede kwaliteit en straalt uit waar
onze mooie vereniging "Het Olde Tollus"
voor staat! Mocht u nou ook graag zo'n
prachtige vlag aan uw gevel willen hangen
tijdens de carnaval, dan kunt u deze bes-
tellen via onze website
www.hetoldetollus.nl.

Onder het kopje “Tollusvlag” vindt u het
bestelformulier en na betaling van €15,- zal de
vlag bij u thuis worden bezorgd. Wees er snel bij
zodat u uw vlag op tijd in huis heeft!

Laten we ons Tollusland nog mooier maken d.m.v. deze vlag!!!!

Voor een paardenstal

en veel rijplezier

in de Rijnstrangen

Jos Lamers
Ossenwaard 4 - 6914 KA  Herwen  Tel: 0316 54 12 54



Onderhoud Reparatie Stalling Tekdek

Industrieweg 10
6915 SG Lobith

info@heebingwatersport.nl 
+0031316-54 27 30 | +316 29 53 88 73

Wij komen ook graag
naar u toe!
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DERBI  /  KEEWAY /  TURBHO

1000,--

    

Dorpstraat 78 • Babberich • Tel.: 0316 24 72 13 • www.centrumreijmer.nl

U WORDT BIJ 
DE SPORTHAL

OPGEHAALD EN NA 
HET ETEN NAAR DE 
GEWENSTE ZAAL

GEBRACHT

Restaurant • Zalen • Catering Bruiloft (erkende trouwlocatie) • Feest • Receptie • Jubileum • Ko3etafel •
Vergadering • Diner • Koud- en warm bu2et • Barbeque • Partyverhuur • Diverse spelen • Zomertuin • Airco

CARNAVALSMENU ZONDAGS NA DE OPTOCHT € 19,95
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OPTOCHT 2020

Carnavalsoptocht van Het Olde Tollus
Ook dit jaar zal carnavalsvereniging Het Olde Tollus
op de carnavalszondag weer een optocht
organiseren. De route van de optocht ziet er als
volgt uit:

Bij slecht weer zal een rechtstreekse route naar de
Markt in Lobith worden gevolgd.

De optocht start om 12.49 uur vanuit de
Hoofdstraat (kruising met Burg. Daalderopstraat) in
Tolkamer. De groepen kunnen zich opstellen in de
Hoofdstraat (vanaf kruising Burg. Daalderopstraat),
de Rijnstraat en de Tolstraat. De wagens dienen zich
op te stellen in de Burg. Daalderopstraat en de
Hagenaarstraat. Zorg dat je uiterlijk om 12.15 uur
aanwezig bent!

Aanmelden voor de optocht kunt u
via onze website:
www.hetoldetollus.nl (Evenementen –
Optocht – Deelnemen). Daar vindt u
naast de het aanmeldformulier ook de
voorwaarden van de optocht. 

Categorieën
Vanuit de optochtcommissie hanteren we de
stelregel dat een Grote groep bestaat uit 11 of meer
personen. Middel groep bestaat uit 6 tot maximaal
10 personen en een Kleine groep uit maximaal 5
personen. Aangezien de laatste jaren steeds meer
groepen meelopen van 4 of 5 volwassenen en 8 of 9
kinderen, is het mogelijk om deze groepen in te
schrijven in de categorie Middel groep. 
Voor de categorie Wagens geldt dat de
carnavalswagen het belangrijkste is voor de groep
en bepalend is voor het jury rapport. Geef aub op
het aanmeldformulier duidelijk aan in welke
categorie groep je mee wilt doen. Bij twijfel beslist
de optochtcommissie of de jury van de optocht.

Huis- & Straatversiering
Een huis of straat versiering fleurt niet alleen het
dorp op tijdens de carnavalsdagen, maar het
aanbrengen daarvan levert vaak veel plezier op. Wij
als carnavalsvereniging waarderen dit zeer en
kennen dan ook prijzen toe voor de mooiste
versieringen. De Prins, zijn gevolg en de jury van de
huis/straatversiering maken op carnavalszaterdag
tussen 13.01 en 17.01 uur een ronde door Lobith en
Tolkamer om de huis/straat versiering te
beoordelen. Wilt u er zeker van zijn dat uw huis of
straat ook in de beoordeling wordt meegenomen,
dan kunt u zich aanmelden door een email te sturen
naar optocht@hetoldetollus.nl. De prijsuitreiking zal
plaatsvinden op de zaterdagavond tijdens het
Prinsenbal.
Met carnavalsgroet,

De optochtcommissie
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FOTO’S OPTOCHT 2019
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UITSLAGEN OPTOCHT EN KLEURPLATEN 2019

Wagens Tollus 
1. De Knippies - Noa de pronkzitting begint ut bij ons te

Drei-jen, dan wurd ut tied da we goan nei-jen
2. Cv Kansloos - Ja, wij wippen wat af met z’n allen
3. Buurt & Co - Buurt & Co gaat disco

Wagens Gasten 
1. De dolle dwazen - Nu chroom6 niet meer word geprodu-

ceerd, krijgen wij de boel niet meer gecamoufleerd
2. Van alles wat - Lion King
3. Spieks onkruud - Wij kapen de Spiekse haven

Grote groepen Tollus 
1. Alles Palletti - Gruune Brigade
2. De Kliekjes - Met carnaval hebben wij het ‘wei’ gevoel!
3. De Meelopers - Ontspoord

Grote groepen Gasten 
1. Veur Onze Lol (VOL) - Carnavalskrakers
2. Aerdtse Deurdouwers - Met carnaval staan de stop-

lichten op groen
3. De Geintrappers - Smurfenpardon

Middel groepen:
1. De Moatjes - Aerdt-Warmte
2. De feestneuzen - Wij stuiteren de optocht door, 

maar geeft u eigenlijk wel een bal om carnaval?
3. De Giechels - Wat een pech, restaurant weg!

Kleine groepen:
1. De Nonoos - De Tollusse paaldansers
2. KWW - Uut de bochte
3. De niet skiërs - Zwaailamp

Straatversiering
1. Koppenstukkendiek (Hoofdstraat), Tolkamer
2. ‘t Laantje, Tolkamer

Huisversiering
1. Familie Sprenkeler - Vierkenshof, Tolkamer
2. Jeugdprinses Sara - Vierkenshof tolkamer
3. Vrienden van de Prins

(KWW) - Wilgenstraat, Lobith

Kleurplaten:
Categorie 4 t/m 5 jaar
1. Sten van Hal
2. Mikky Ledderhof
3. Chayenne Kamps

Categorie 6 t/m 7 jaar
1. Jonah de Bruijn
2. Emma de Groot
3. Frikan Korcak

Categorie 8 t/m 9 jaar
1. Eva Arntz
2. Imke Peters
3. Mats
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www.schipperspoort.nl

Femke Harmsen
Graaf Reinaldstraat 7
6915 WT Lobith
06-19175843

femke-harmsen@live.nl

Cor Stuyt
• Uw adres voor gelegenheidsbloemwerk.
tevens verzorgen wij uw bloemengroet 
elders.

• Ook kunt u bij ons terecht voor
- Tuinzaden

- Meststoffen
Tuingereedschap

- Bestrijdingsmiddelen
- Bloembollen, pootgoed

Komstraat 13 - Lobith
Tel. (0316) 54 13 23

FLEUROP

I N T E R F LORA

BLOEMEN - PLANTEN - DIERVOEDERS -
DIERBENODIGDHEDEN - HENGELSPORT
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OFFICIEEL TOLLUS-SPONSOR

Vorig jaar zijn wederom een aantal
ondernemers bereid geweest de optocht
te sponseren. 

Het door hen beschikbaar gestelde
bedrag, wordt in de vorm van munten
aan de deelnemende wagens en
groepen uitgekeerd.

Dit word door de deelnemers zeer op
prijs gesteld en wij als Het Olde
Tollus bedanken deze sponsoren
natuurlijk ook!

Voor de optocht 2019 hebben de
volgende ondernemers
gesponsord:

• Jos Lamers
• Installatiebedrijf Frits Jurrius
• Piet Albers
• Taveerne De Bijland
• Heebing Watersport

• Swanenberg
• Wezendonk Pannerden
• Notten Mode
• Palletfabriek Derksen 
• Cafetaria 't Hoekje
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Nobelstraat 8a  6902 PH Zevenaar

T 0316 37 21 85  E info@so-vaneck.nl

www.so-vaneck.nl
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MAG IK EFFE VOORSTELLEN!

CV De Billies

CV De Billies bestaat sinds 2007 en heeft inmiddels
haar 12,5-jarig jubileum al gevierd. Wij zijn in 2007
begonnen als een loopgroep met de toen nog
“kleine kinderen”. Vervolgens kwam er een bolder-
kar bij die later vervangen werd door een aanhang-
wagen die omgebouwd werd voor o.a. de
Carnavalsthema’s “Frietkar” en “Circuswagen”.
Inmiddels is er in de loop der jaren een
professionele platte wagen aangeschaft, waar nu de
grote thema’s op gebouw worden, zoals vorig jaar
“Sponge Bob”.
� 
De carnavalsmuziek op de wagen wordt verzorgd
door onze eigen beroemde 
“DeejayDanny” en de carnavalswagen wordt
steenvast vervoerd door onze vaste “Bob” Fred. Wij
hopen met CV De Billies nog vele jaren
carnavalsplezier te beleven. 

ALAAF………..
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DE RIDDERS VAN HET OLDE TOLLUS

Elk jaar worden ridderorden uitgereikt aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Het Olde Tollus.

Uitgereikt werden de volgende ridderorden:

1962 J.H.M. Hendriks
J.C.J. Ikink

1963 A.G. Reijers
zr. D. Damen

1965 H.P.E. Mulder
Th. Naterop sr.

1966 P. Peters

1967 H.J. van Zelst
W.P.J. Jansen
Th.R. Winters
J. Römer
L.C. Publiekhuysen

1968 H. Hendriks
C. Seesing
R. Seesing

1969 H.A.J. Verborg
A. Pastoor
J. Peperkamp sr.
J. Beekhuysen
Mej. B. Vloed

1970 J.J.H. Cornielje
Th. Jansen
A.M. Jansen - Hendriks
G. Verkerk

1971 J. B. Boesveld
A. Muskens
zr. Klein Douwel
H. Horn

1972 T. Ross

1973 J. Driessen
J.J. Beeckman
W. Publiekshuizen

1974 mw. C. Doedens - Hogeneist
mw. R. Hendriks - Mulder
P.A.M. Teunissen

1976 J.P. Ooms
C. Jorna
F. Lelie

1977 mw. Bulterman - Gerritsen
mw. de Ruiter
mw. Beeckman - van Dieyen

1978 C. v.d. Pijl
P. v.d. Veen
zr. Cornielje - Pastoor

1979 W. Teuben
H. Meyer

1980 Th. Timmermans

1981 B. Doornebal

1982 A. Muskens

1983 Th. Albers

1984 B. Grob

1985 L. Jansen
H. Verborg jr.

1986 B. de Jong

1987 J. Lamers

1988 J. IJsveld

1989 H. Derksen

1990 G. Brom

1991 P. Heinst

1992 A. Mertens
W. Jansen

1993 J. Timmermans
G. Brom
P. van Huet
M. Stuyt
B. Lamers

1994 R. Jansen
mw. B. IJsveld

1995 J. Gerritzen
mw. J. Heinst - van Galen
T. Rosendaal

1996 H. Winters
G. Hansen
J. Compas
Th. Pes
dhr. en mw. Ikink

1997 T. Bach
B. Jansen
M. Korving

1998 W. Ruks
R. Gerritzen
A. van Hall
W. de Goede

1999 J. Smeets
mw. T. Sloot
mw. H. Dietz

2000 J. Jansen
F. Keuvelaar
mw. S. Gerritzen - Foekema

2001 T. Ruikes
J. Rutten
H. Brom
mw. A. Lamers
mw C. Droste

2002 B. Brom
G. van de Weijer
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DE RIDDERS VAN HET OLDE TOLLUS

2003 H. Schopman
S. Schopman
M. Voss

2004 A. Pes
L. Snip
J. Wieland

2005 R. Ruikes
B. Vermaeten
R. Wels
P. Luub
F. Verhoeven
F. Hermsen

2006 P. Papenborg
mw. L. Brom
mw. P. Hesseling
mw. Y. Brom

2007 R. de Leeuw
mw. S. van de Heuvel
mw. M. Broere
mw. M. van Huet
mw. A. Weijenberg
mw. A. Arents
mw. N. Groenen

2008 T. Brom
mw. S. Scheurer
T. Degen
R. Pouwels

2009 G.J. Boerhof
mw. D. Winkels
T. Jurrius
H. van Workum
H. Stinissen

2011 D. Seising 
M. Hendriks
H. Dellemann

2012 T. Gerritzen
M. Geurds
R. Seegers

2013 M. Snip
J. Pastoor
R. Boerhof

2014 C. Kuppens
A. Ursinus

2016 mw. Fransen -
van Bentum
J. Fransen

2018 J. IJsveld
K. IJsveld

2019 mw. C. Pols

Onderscheidingen 2019

5 jaar medewerk(st)er: 
Sjors van Hal
Veronique Broere
Ben Jansen

11 jaar medewerk(st)er: 
Tom Brom 
Jacqueline Fransen
Katja van Uhm
Lisa Winnubst

Ridderorde 2e klas:
Coccie Pols



Coop
altijd dichtbij
• gratis parkeren

• OV oplaadpunt

• PostNL servicepunt

• postzegels

• coffeecorner

• verse jus sap-machine

• slijterij

• bloemen & planten

• zelfscan

Lobith
Middenstraat 2
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AFSCHEIDSWOORD PRINS DENNY DEN EERSTE

Beste Tollemennekes en Tollewiefkes.

Carnaval vier ik al bijna mijn hele leven! Eerst met
mijn ouders, later met mijn broers en al sinds 2005
met mijn vrienden onder de naam Kiek’n wat’t
wordt (KWW) in de optocht. Maar afgelopen jaar
was toch wel het mooiste jaar! Ik wil jullie in mijn
afscheidswoordje kort meenemen naar een paar
bijzondere momenten voor mij als prins. 

De vrijdagavond tijdens de pronkzitting werd ik als
prins gepresenteerd. Eindelijk mocht iedereen het
weten en wat waren velen verrast, blij en trots. De
pronkzitting zelf waren drie geweldige avonden, met
zang, dans, muziek en toneel waar menig theater jaloers
op mag zijn! Tevens heb ik genoten van de pronkzitting
avonden van de zusterverenigingen van het Gelders
eiland.  

Met de hele vereniging hebben we een koude maar gezellige foto dag gehad, zodat heel Tollusland onze blije
gezichten weer in de boekjes kon bekijken. Aan de foto’s in dit boekje te zien heeft ook iedereen dit jaar weer
zijn best gedaan er vrolijk in te staan! Een bijzonder moment was ook het prinsentreffen in Nijmegen, waar ik
met 168 andere prinsen en prinsessen op de foto ging. Nu ben ik niet de grootste prins, dus zelfs ik moest
achteraf even zoeken waar ik op de foto stond.

Carnaval is voor iedereen en dat was terug te zien bij ons bezoek aan de BSO, de basisscholen en Lobede waar
iedereen er zijn of haar eigen feest van maakten. Bij de huis- en straatversieringen ben ik de mooiste creaties
tegen gekomen, van een vensterbank vol autootjes die “uut de bochte” vlogen tot een hele muur van
Grolschkratten. Maar ook in ons eigen hofje “Lindenhof” was het prachtig versierd!

De dag van de optocht werd gelukkig niet zo droevig als het weer die dag was. 
Net als ieder jaar heb ik ook afgelopen jaar weer niets van de optocht gezien, omdat ik normaal zelf mee loop
en nu boven op de prinsenwagen stond. Heerlijk in de regen, maar wat heb ik genoten van de vele mensen die
toch langs de kant staan. Allemaal zeiknat, haren plat op de kop, make-up
uitgelopen alsof iedere vrouw als griezel verkleed was, maar allemaal
blijven kijken naar de geweldige deelnemers, loopgroepen en wagens
waar iedereen weken of zelfs maanden mee druk is geweest!

Helaas blijf ik niet als garde lid bij de vereniging, omdat ik het niet kan
combineren met mijn werk als supporterscoördinator bij Vitesse waar ik
bij iedere thuis- en uitwedstrijd aanwezig moet zijn. Maar ik heb
genoten van dit prinsenjaar en van de mensen in de vereniging die het
hele jaar hier kei en keihard mee bezig zijn geweest. 

Ik wil alle Tollemennekes en Tollewiefkes bedanken voor dit
geweldige jaar, zonder jullie is carnaval niet zo’n groot en mooi feest!
Dank aan mijn lieve vrouw Shirley voor al haar steun en zorgen en
als laatste een speciale dank aan mijn beide adjudanten Niels en
Robert die alles tot in de puntjes hebben geregeld voor mij en mijn
gezin.

Tollusland bedankt, alaaf alaaf alaaf!!!
Prins Denny den eerste
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TOLLUSLIED

Refrein: Aan dat durpke heb ik mien hart verspuld.
't ligt tussen 't woater en d'n Eltense bult.
Bun'k ien de vremde, wil ik wir noar huus.
Dan wit ik 't zeker: op 't Tollus bun ik Thuus.

1. Lig ik dur de zon gebrand
aon 't Spaanse strand.
Lees ik daor dan ien de krant
hoe 't geet in Tollusland.
Geet mien hart wat sneller slaon
viend ik nurges rus.
Mar as wij wir naor Huus toe gaon
dan zing ik ien de bus:

Refrein.

2. A'k de mêrt wir vol zie staon
bun'k as een kiend zo blij.
A'k de processie vurbij zie gaon
en de schutterij.
Laoter, bij een glèèske bier
besef ik dan ien ins.
Hier ku'j lèven met plezier
ja, hier bu'j nog een mins.

Refrein.

3. Krieg ik uut de stad bezuuk
lao'k ze 't durp dan zien.
Waor 't zo agrarisch ruuk
in d'n Olde Rien.
Peters en d'n Hereboer
strööien 't ien 't rond.
't geet nog op d'n olden toer
hier ruukt 't nog.......
hier ruukt 't nog gezond.

Refrein.




