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DE REDACTIE

Hij ligt weer voor u!

Na vele weken hard werken, kunnen we u het carnavalsboekje van 2023 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 het 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



 

www.autoplex-allparts.nl   -   Nobelstraat 7 - 0316-331546
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DE VOORZITTER VAN HET OLDE TOLLUS

Tollemennekes en Tollewiefkes,

Het is alweer even geleden dat wij als vereniging een carnavalsboekje hebben
uitgebracht. De rede is ons allemaal bekend, corona. Maar dit jaar valt hij weer
bij u op de deurmat en staat hij vol met informatie, foto’s, verhalen en
advertenties van sponsoren die het mogelijk maken dit boekje uit te brengen.

Via deze weg wil ik jullie, Tollemennekes en Tollewiefkes, nogmaals bedanken voor
de afgelopen jaren. Wij vonden het fijn om jullie weer te ontvangen tijdens de
afgelopen pronkzitting en kunnen nu hopelijk de vervelende coronaperiode achter
ons laten. Ondanks dat we weinig voor u hebben kunnen organiseren, bent u ons de
afgelopen jaren blijven steunen. Dit was door lid te blijven van onze vereniging of
door donateurskaarten van ons af te nemen. Hierdoor hebben wij, zelfs met de last
minute afgelaste pronkzitting van 2021, de financiële tekorten binnen de perken kun-
nen houden. Daarom nogmaals dank hiervoor.

Maar nu nog even het volgende. In 2019 hadden wij onze laatste pronkzitting georganiseerd. In 2020 kon de
pronkzitting niet doorgaan en in 2021 hadden wij alles klaar staan en was de zaal voor jullie ingericht. Op de vrijdag
kwam helaas het bericht dat het niet door kon gaan, maar gelukkig hebben wij dit seizoen weer een pronkzitting
kunnen organiseren. Wij hebben op de vrijdag- en zaterdagavond de zaal vol gehad, maar er waren te weinig leden
om ook op zondag een voorstelling neer te zetten. Wij hopen volgend jaar wel een derde avond te kunnen
organiseren. Gezien ons ledenaantal, blijkt dat er een behoorlijk aantal leden niet op de zitting is geweest. Mogelijk
dat de “angst” voor corona daar een oorzaak van is. Wij zouden het prettig vinden u het nieuwe seizoen toch weer
te ontmoeten tijdens een van de Pronkzittingavonden. Overigens van mijn kant nogmaals een bedankje richting de
spelersgroep, regie en productie, dansgroepen en alle overige medewerkers aan de zitting voor hun inzet. Deze
personen hebben ervoor gezorgd dat wij twee geslaagde avonden hebben gehad.

Wel hadden wij vanaf de zitting in 2019 onze Prins Robbert den Eerste. Hij was bereid om nog 2 jaar aan het bewind
te blijven, want een vereniging zonder prins kan toch niet? Robbert en Lisa nogmaals bedankt dat jullie dit wilden
doen voor de vereniging. 

Verder betekende het natuurlijk ook, dat wij in 2020 en 2021 geen optocht hebben gehad. Wij weten wel dat veel
carnavalisten bezig zijn geweest met het bouwen van een wagen of iets anders hadden geregeld voor de
carnavalsoptocht. Helaas moesten wij de deelnemers het vervelende bericht vertellen, maar nogmaals dank voor jullie
begrip. Echter, zoals het er nu uitziet, zullen wij in februari 2023 weer een optocht  gaan organiseren. Ik hoop dat de
animo weer groot zal zijn en dat jullie weer een bijdrage willen leveren aan de optocht. Door de fanatieke deelnemers
is de optocht altijd een succes en daar gaan we dit jaar weer voor.  

We gaan er een mooi seizoen van maken en we hebben er als vereniging erg veel zin in. Ik wil Prins Patrice den Eerste,
zijn vrouw Sonja, zoon Bart en zijn familie een mooi carnavalsjaar toe wensen. Natuurlijk ook alle Tollemennekes en
Tollewiefkes een fijne carnaval en tot snel. 

Alaaf, Alaaf, Alaaf

De voorzitter, Theo Ruikes
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W.B.S. Rijnwaarden
komstraat 15A 6915 AG Lobith
E: wbsrijnwaarden@gmail.com
I: www.wbsrijnwaarden.nl
T: 0316-541250    Technische dienst T: 06-50894884

HET ADRES VOOR AANKOOP VAN ALLE MERKEN WIT/BRUINGOED APPARATUUR
MAAR OOK VOOR REPARATIES EN ADVIES

Ook het juiste adres voor levering keuken inbouw apparatuur

LCD - AUDIO - TELEFONIE - WASAUTOMAAT - DROGER
AANSLUITMATERIAAL - MAGNETRON - KOELKAST - VRIEZER

KLEIN HUISHOUDELIJK APPARATUUR ENZ.

GRATIS BEZORGEN, GRATIS PLAATSEN EN AANSLUITEN

Komstraat 22
Lobith

tel. 0316 540600
www.salon1828.nl
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WOORD VAN DE BURGEMEESTER

Beste Tollemennekes en Tollewiefkes,

De start van het carnavalsseizoen 2022-2023 was als
vanouds. Met een grandioze pronkzitting waar Prins
Patrice den Eerste werd gepresenteerd. Maar net zo
belangrijk deze avond was het onderlinge contact.
“Eindelijk”, zo is te lezen op jullie Facebookpagina
“mochten we elkaar weer begroeten”. Oude beken-
den treffen, de laatste nieuwtjes uitwisselen, in een
ontspannen sfeer een gezellige avond hebben. En dat
is goed gelukt.

Dit jaar had de pronkzitting wellicht nog meer glans
dan normaal door de aanwezigheid van jullie Duitse
vrienden van het Große Karnevalsgesellschaft
Düsseldorfer Narrenzunft 1910 e.V. Samen met hen de
aftrap doen voor wat een onvergetelijk carnavalsjaar
moet worden, is een mooie manier om saamhorigheid
te laten zien.  

De samenleving is onrustig en problemen zowel
dichtbij als verder weg omringen ons. Ieder van ons
krijgt er in meer of mindere mate mee te maken. Hoe
belangrijk is het dan om af en toe even de zorgen te
parkeren en samen te ontspannen. Omkijken naar
elkaar en de ander wat aandacht geven, daar draait
het om. Niet alleen tijdens carnaval, maar altijd. En
dat heeft Prins Patrice den Eerste als geen ander
begrepen. Niet voor niets is zijn leus: “MET CARNAVAL
HOUD IK DE W8!”

Ik wens jullie een fantastisch carnaval.

Lucien van Riswijk,
burgemeester van Zevenaar



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

B
R I L

L E H U U S
O P T I E K

WWW.BRILLEHUUS.NL

RIJN
STRAAT 12 | 6916 BD

  TO
LKAM

ER | 0316 54 71 75 | IN
FO

@
BRILLEH

U
U

S.N
L 

 W
IL

H
EL

M
IN

AS
TR

AA
T 3

6 
| 6

94
2 B

M
  D

ID
AM

 | 0
31

6 
22

1 8
20

 | I
N

FO
@

BR
IL

LE
H

U
U

SD
ID

AM
.N

L

6



7

WOORD VAN DE PRINS PATRICE I

Tollemennekes en Tollewiefkes, eindelijk gaan we weer carnaval vieren. En ik heb de eer om voorop te lopen
in de polonaise. Twee jaren van afzien en elkaar op afstand houden, omdat het virus ons in de greep had. Maar
gelukkig is dat nu grotendeels voorbij en kunnen we weer vooruit kijken. De plannen worden weer gemaakt,
de groepsapp samengesteld en de avonden van overleg staan op de kalender. 

32 jaar alweer wonen wij in Tolkamer. Met tussentijds een periode van 4 jaar aan boord, een half jaartje in
Winterberg en voor anderhalf jaar in Lobith, in de Tuinstraat neergestreken. In 1998 zijn mijn vrouw Sonja en
ik het avontuur  “Wacht Am Rhein”  aangegaan. In 2004 is daar onze zoon Bart bij gekomen, intussen ook
werkend lid van “Het Olde Tollus”.  In de afgelopen bijna 25 jaar drie maal visite gehad, of een telefoontje van
de voorzitter  van “Het Olde Tollus”. De eerste twee keer moest ik om werk gerelateerde redenen afzeggen.
Maar nu voor de derde keer gevraagd, nu kan het wél, dus. JAZEKER ga ik dat doen. Die staat nog op mijn
bucketlist. En wat denk je?....... Corona……...  En nog een jaar geen carnaval en dus geen nieuwe prins. Maar
goed, ook daar zijn we met z’n allen weer doorgekomen.

En hoe mooi, in het 20ste jaar als werkend lid bij de vereniging dan toch. Met natuurlijk al aardig wat ervaring,
zou het toch niet zo moeilijk meer zijn, ff een jaartje de mond dicht houden, net doen of je gek bent. Nou ik
ben eerlijk, het is niet helemaal gelukt. Wat ik wel heel gezellig vond waren de gesprekken in het geheim met
Niels Heijmink en onze nieuwe adjudant Tom Brom. Genoeg te regelen, pak passen en gezellig een biertje. Hoe
wil je dit? En hoe doen we dat? Waar kunnen de dames wat werk uit handen nemen enzovoort, enzovoort.
Waar en hoe gaan we foto’s maken voor het boekje? Ja, dat is een goeie, mijn hobby staat in Duitsland 330
kilometer van huis, kerstbomen. Maar ook daar was een oplossing voor. We gaan er gewoon naar
toe en maken die foto’s, was de ingeving. En zo gebeurde het. Bedankt voor
het gezellige weekend mannen en fotograaf Kenny IJsveld.

Ik kijk er erg naar uit om samen met
enthousiaste Tollemennekes en Tollewief-
kes in bonte kledij, tussen de met vlagget-
jes versierde huizen en in “Het Tolhuus”
carnaval te vieren.  Met het “olde wieven-
bal”, het scholenbezoek, de beoordeling van
de straatversiering, het prinsenbal, de ere-
wijn, de OPTOCHT met het feest in ”Het
Tolhuus” en de afsluitende maandag in het
vooruitzicht, genoeg redenen om de boel even
de boel te laten en aan te sluiten voor de
polonaise. Maak je geen zorgen voor morgen
want tijdens de dagen hanteren we mijn
Leus………

Met carnaval houd ik de W8!

Prins Patrice 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 PATRICE 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:
Mijn naam is Patrice Papenborg, wie had dit gedacht,
Samen met Sonja en Bart, uitbaters van de w8. Ik ben
een geboren Keienslupper uit de achterhoek, Maar dat
waren alleen de eerste 10 bladzijden uit mijn boek.
Alaaf..

Ten tweede:
In tolkamer komen wonen door mijn ouders Jean en
Ineke Smeets, achter de bar Sonja leren kennen, maar
dat weten de meesten alreeds. Zij was op dat moment
een dansmarietje. Op de dag na de zitting, na de
videomiddag kwam ze langs en zei, ik wordt jouw
grietje.
Alaaf…

Ten derde:
Nu al heel wat jaren eigenaren van cafe Wacht am
Rhein, 24 jaren van plezier, hard werken, leuke mensen
en  veel gein. Daarnaast altijd blijven werken, Torijn,
Westermann, Droste en Rijkaart. De laatste twee als
zzp’er, zeker in al die jaren veel mooie ervaringen
vergaard.
Alaaf..  

Ten vierde:
19 jaar geleden na het prinsenjaar van stiefvader prins
Jean de 1ste trad ook ik toe tot het Olde Tollus. Meteen
een jubileumjaar, daar viel ik meteen mooi met de
neus in de boter dus. Jaren als lid van de garde, maar
nu sinds een paar jaar mag ik een plaatsje in het
bestuur bezetten. Ik snap dat wel, dan hoeft Theo op
zondag niet zo op mij te letten.
Alaaf..

Ten vijfde:
Prins Robbert, drie jaar moest hij het Olde Tollus over
de corona heen beuren, Maar helaas zonder optocht,
dat gaat mij niet gebeuren. Ik ga er dan ook vanuit, dat
alle groepen, individuen en mensen langs de kant weer
bij zullen dragen aan mooi versierde straten, huizen,
wagens en pakken, zonder corona trammelant.
Alaaf..

Ten zesde:
De hele aanloop naar deze avond, zonder dat de garde
iets kon weten, was niet gemakkelijk, omdat wij ze
iedere donderdag voor het oefenen welkom heetten.
Maar gelukkig kon ik gebruik maken van mijn ervaring
uit het verleden, en van de hulp van Niels en Tom, de
adjudanten van het heden.
Alaaf..

Ten zevende:
Ik zie sommigen van jullie al afwachtend zitten kijken
vanuit de zaal, hij voetbalt toch ook bij Rijnland, of

snap ik het nu niet helemaal? Jazeker, maar al een paar
jaar op mijn retour, dus het liefst zittend op de bank,
fijn kijken, ouwehoeren, klagen en lachen, over het
vertoonde spel en een slecht gegeven bal over de
rechterflank
Alaaf..

Ten achtste: 
De scheepswerf gaat momenteel niet helemaal zoals
het zou moeten zijn, Als werknemer voor Droste veel
daar gewerkt, doet mij dat zeker pijn. Laten we hopen
dat zich in korte tijd een oplossing aandient, omdat
menig Tollemenneke en Tollewiefke zijn geld daar
heeft verdiend.
Alaaf..

Ten negende:
De markt in Lobith is geheel gerenoveerd, en in een
nieuw jasje gestoken. En om dat te bereiken, hebben
ze die dure muziekkoepel maar afgebroken.
Een nieuwe aankleding met nieuwe parkeerplaatsen
en bomen. Zo’n verbetering, dat er ook voor de
supermarkt maar een PLUS moest komen.
Alaaf..

Ten tiende:
Op dit moment betalen we ons aan elektriciteit en gas
helemaal lam. Voorzichtig met de energie, vijf minuten
douchen en de kachel op de waakvlam. 
Maar met carnaval, laten we de boel de boel en gaan
op pad. En als ik het koud krijg, denk ik dat ik samen
met mijn clubje een jägermeister vat.

Ten elfde en ten laatste:
Dit prinsenjaar wordt er een voor mij, eindelijk na
tweemaal nee te moeten hebben zeggen, Wordt
driemaal scheepsrecht, anders had ik mezelf wat uit te
leggen. We gaan een feest maken, hossen, springen,
dansen, ons uitdossen met praal en pracht. Met alle
tollemennekes en tollewiefkes, want

Met carnaval houd ik de W8!



Kleinfruitbedrijf P.G.M. Albers
Emmerichseweg 2 • Babberich
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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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ACTIE "WIE WORDT PRINS CARNAVAL?"

Zaterdag 29 oktober was het dan weer zover voor
de actie “Wie wordt prins carnaval?” Gelukkig
waren de weergoden ons erg goed gezind en stond
de zon hoog aan de hemel. 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 hartelijke
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 bemoedigende woorden,
gingen we weer op pad voor deel twee.

Al met al voor ons als vereniging, weer een mooie

dag en dankzij u weer een mooie opbrengst.

Doordat  de pronkzitting van 2021 geannuleerd
was, en wij wel de actie hebben gelopen, waren er
vier prijzen te winnen in plaats van twee.

Inmiddels hebben er drie mensen de prijs in
ontvangst genomen, zijnde Claudia Sanders, Frank
Mitsak en Stans Dietz. Stans heeft de prijs
geschonken aan Stichting Zozijn, zij gaan daar iets
leuks mee doen samen met de bewoners van Zozijn
Tolhuis.

De vierde persoon heeft zich nog niet gemeld.
Mocht deze zich niet melden voor 15 februari 2023,
dan zullen wij een goed doel zoeken voor deze
€ 111,11.

Iedereen nogmaals bedankt voor uw bijdrage.

De commissie
”Wie wordt prins carnaval?”
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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

Deze wijnen nu verkrijgbaar bij: Taveerne de Bijland
Tolkamer + Villa Copera en Hotel Montferland

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



13

PRONKZITTING 2022

11 en 12 November was het dan eindelijk zo ver. Na 3 jaar mochten we weer “op de planken”.

Pronkzitting 2020 ging niet door vanwege het virus, en in 2021 werd het zelfs enkele uren voor aanvang pas
afgelast. Voor ons als spelersgroep betekende dat diep zuchten, weer opnieuw beginnen en terug naar de
teken- en schrijftafels om een compleet nieuwe pronkzitting neer te zetten. Het thema songfestival kon de
prullenbak in (want inmiddels 3 jaar geleden), net als mooie sketches, buuts en een prachtig decor. 

De rode draad door de avond werd 800 jaar Tol. De decor schilders hebben zich ware kunstenaars getoond. De
achterwand van het decor was prachtig! Tevens werd de zaal extra aangekleed met speciaal gemaakte “Tollus-
banieren”.

De zaal stroomt lekker vol, iedereen zoekt zijn plekje, haalt enorme hoeveelheden knabbels, kaas en worst
tevoorschijn. Zo, we kunnen beginnen.

De avond begon met het openingsnummer 800 jaar Tol, gezongen door Rowan en Hans. De tekst werd
geschreven door onze eigen Patricia. De sfeer zat er meteen lekker in. 

Met maar liefst 4! dansgroepen moest er nog wat geschoven worden, om toch alle meiden te kunnen laten
“shinen” op het podium. Maar ze hebben hun dansen weer goed kunnen laten zien. Dikke duim voor alle
meiden en meisjes… 

Het hele regenboog gebeuren zal niemand ontgaan zijn de afgelopen jaren. Wees lekker jezelf, en voel je daar
gewoon prima bij!

De prinsenpresentatie sloot daar dit jaar prachtig op aan met een combinatie van 5 drag-queens, en The
Masked Singer . Eerlijk is eerlijk, enkele heren moesten even over een drempeltje heen. Maar toen duidelijk
werd met hoeveel respect, stijl, prachtige kleding en haarwerken dit gedaan werd, gingen ze er voor 200%
voor. Oefenen om op hakken te lopen.
Lipjes getuit, en borstjes vooruit.

Met hierbij even een extra dank aan
Sandra en Kyra Hendriks voor de vele
uren die in de prachtige make-up zijn
gestopt. Complimenten.

The Masked singers moesten ook extra
oefenen, want ze zongen hun eigen
teksten in, wat soms voor hilariteit
zorgde. En wat een geweldige
“koppen” waren er ontworpen om de
zangers onherkend te laten!
Uiteindelijk kwam uit het goud witte
paard Patrice Papenborg als nieuwe
prins van Tollus tevoorschijn.

Sportschool NLG opende 24/7 de deuren. De 3 T’s,  Toos, Tinie, en Truus gingen ‘s nachts sporten. Geheel op
eigen wijze werden er leuke, grappige, maar vooral ook herkenbare situaties geschetst voor velen onder ons.
Dit was zeker te merken aan de leuke reacties uit het publiek.     

De oud prins Robbert Boerhof, moest natuurlijk even extra in het zonnetje gezet worden. 3 jaar prins zijn en
nooit een optocht krijgen is op zijn minst toch heel bijzonder. Hans, Rowan en Joey brachten daarom een mooie
ode middels het lied “Er was een prins in Tollusland”



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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accountants
Adviseur en vertrouwenspersoon

voor ondernemers in
het Midden- en kleinbedrijf

Halve Maan 20
6915 SW Lobith
0316 - 541045

Verzorgen belastingaangiften, financiële- en loonadministraties.

Samenstellen en controleren van jaarrekeningen.

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
kamers vanaf

350 Euro per maand

vanaf heden internet
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VERVOLG PRONKZITTING 2022

Natuurlijk konden de oudjes dit jaar ook niet ontbreken.  Zij deden
dit jaar mee aan de zeskamp en beleefden weer doldwaze
avonturen. Natuurlijk moest dit gedeeld worden met het publiek:
“LUUSTER MOAR”. Een sketch die altijd voor veel gelach, maar
vooral ook samenspel zorgt met de hele zaal. En waar altijd de
meest actuele gebeurtenissen in en rondom ons eiland de revue
passeren.

Omdat we ons allemaal de extreme hitte nog  goed kunnen
herinneren, was “ALLEJEKUSSE HITTE” een echte HIT. Gezongen
door ons gouden koppeltje Hans en Joey. Samen weten ze de zaal
altijd te pakken met hun enthousiasme, teksten en melodieën.

Ook KNIP MIEN betrad dit jaar weer het podium. Een roze kleurrijk gevaar. Ze staat bekend om haar scherpe
tong. De dame die dingen zegt, die een ander misschien alleen denkt. Die graag het randje opzoekt, maar altijd
een echte Lady blijft.

Daarop volgde de sketch OP HET GEMEENTEHUUS.  Een heerlijke tweespraak tussen 2 baliemedewerkers waar
we stiekem allemaal wel iets in herkenden . Want op het gemeentehuis gebeurt iedere dag wel iets. En dat
geeft veel stof tot schrijven en spelen. Let op!... Hier kunnen we nog jaaaaaren mee vooruit.

En dan inmiddels een begrip in Lobith en omstreken.. DE GEMEENTEWERKER..   Met veel bombarie en lawaai
kwam hij het podium op. De zaal ging meteen uit zijn dak, en stond op stoelen en banken. In zijn altijd goede
messcherpe buut kaart hij bijzondere momenten aan. En dit alles onder het genot van één, maar meestal wat
meer biertjes.

De avond werd afgesloten met de Schiphol polonaise. Want wat waren de rijen lang en de vertragingen absurd.
Maar hé ... We mochten weer, dus niet zeuren.

De hele avond werd muzikaal begeleid door de pronkband in een nieuwe samenstelling. Het enthousiasme
spatte van het podium. Katja, Rick, Terry, Pascal en Peter. Bedankt voor jullie inzet. Mede door jullie werd het
een super avond.

En dan tot slot. Speciale dank aan de toneelmeesters die zoveel werk verzetten om iedere sketch, buut, dans,
op tijd klaar te zetten en weer op te ruimen. “Sjouwen en bouwen” dat is hun motto.     

Bedankt mannen van licht en geluid. Peter en Rob . Ook als wij weer
eens op het laatst nog dingen veranderen, of toevoegen, regelen
jullie het.

Second (en third) screen. Onze master.. Errol, die alle filmpjes, teksten
en beeld materiaal enz. enz. verzorgt.

Maar we zijn natuurlijk nergens zonder ons publiek. 2 avonden een
volle zaal! Dat is waar wij het allemaal voor doen. Dat is wat meedoen
aan een pronkzitting zo leuk maakt. Wij hebben van u genoten.

Heeft u ook zo genoten van ons?... Zeg het voort… En kom vooral
volgend jaar november weer terug.

Dan maken wij er samen weer een paar gezellige avonden van..  

Namens de spelersgroep,
Nicole Pijl-Nas



 
 
 
          
 
 

      
 

 

 
Sieraden en repparatie sieraden 

Pieter Hendriks 
 

6916 CD   Tolkamer 

Tel: (0316) 542372 of  0651577901 

 

opifextolkamer@hotmail.com 
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Bestel nu met de PLUS app 
of op plus.nl

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

Lobith /Middenstraat 2 // Lobith // T: 0316 547247

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 10.00-18.00

Bestel nu met de PLUS app 
of op plus.nl

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

Lobith /Middenstraat 2 // Lobith // T: 0316 547247

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 10.00-18.00



ORGANISATIE

Bestuur
Voorzitter Theo Ruikes
Secretaris Geert-Jan Boerhof
Penningmeester Joris Fransen

Adjudanten: Niels Heijmink
Tommie Brom

Leden: Godfried Brom
Maurice Hendriks
Rick Ruikes
Patrice Papenborg
Robert Wanders

Prinsengarde Rob Barten
Erik Eveleens
Marcel de Kleyn
Jelle Fransen
Edwin van Huet
Joey IJsveld
Kenny IJsveld
Sjoerd Visser
Kevin Jansen
Jeroen van Hal
Yoeck Heijmen
Koen Visser
Bart Papenborg

Narren Loek van Suydam
Bart Kock

Gardedame Demi Eiweleit

Dansmarietjes Fleur van Huet
Indy Peters
Denise Bohl

Ereleden van Het Olde Tollus
Wim Jansen
Theo Timmermans
Jos Lamers
Ben Grob
Gerie Brom
Roy Gerritzen
Theo Ruikes
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CNC DRAAIEN
CNC FREZEN

TIMSPEED

Industrieweg 3 

Lobith

06 123 85 180

info@timspeed.nl

www.timspeed.nl

                   

Makelaardij vastgoed

Verzekeringen

Hypotheken

Taxaties

Hoofdstraat 6 | 6916 AC Tolkamer
(0316) 54 18 47 | www.ikink-koenders.nl
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INTERVIEW MET PRINS PATRICE DEN EERSTE

Na drie jaar geen interview te hebben gehad, is het
goed om weer te mogen beginnen met een
thuiswedstrijd. Onze eigen Patrice is prins en daarom is
het interview voor velen van ons op bekend terrein,
Wacht am Rhein. Prins Patrice en Sonja hebben naast
de boekjescommissie ook de overige actieve leden
uitgenodigd bij het interview. Voor iedereen een goed
excuus om zondagmiddag naar het café te mogen
gaan. Bij binnenkomst worden we al opgewacht door
Prins Patrice, Sonja, hun zoon Bart en de adjudanten
Niels en Tommie. Als ook Theo en Joris binnen komen
kunnen we gaan beginnen en worden de eerste
kroonkurken van de fless… oh wacht, we beginnen
met een rondje van de tap! 

Prins Patrice, kunt u zich eens voorstellen?
Ik ben geboren op 6 februari 1973. De snelle rekenaars
onder ons zullen zich realiseren dat ik vlak voor de
carnaval nog een mooi feestje te vieren heb, namelijk mijn 50e
verjaardag! Ik heb niet iets speciaals geregeld, maar volgens mij zijn er al
wat mensen in de weer, waaronder mijn prinses. 
Ik ben geboren in Lichtenvoorde en daarna heb ik in Herwen gewoond.
Vervolgens op diverse plekken in Lobith en Tolkamer. Nu woon ik samen
met mijn vrouw Sonja en onze zoon Bart boven ons café, Wacht am Rhein.

Als ook Edwin, Jelle en Sjoerd binnekomen verplaatsen we ons naar het
zaaltje achter het café. Sjoerd was een uur geleden al met de fiets
vertrokken vanuit Herwen, maar met de harde wind van vandaag was het
een barre rit. Dit had Sjoerd er echter graag voor over om aanwezig te
zijn, want wie niet waagt wie niet wind! 

Hoe heeft u uw prinses, Sonja, ontmoet?
Sonja’s zus, Astrid, en haar man, Berry, kwamen altijd hier in het café toen
ik er werkte. Dit was in 1990. Op een gegeven moment is Sonja ook
meegekomen. Ik vond haar toen wel leuk, maar zij kon toen kiezen tussen
mij en een andere jongen. Ze heeft toen voor die ander gekozen, omdat
hij een auto had en ik een bromfiets. Ik kreeg toen met een ander meisje
verkering en ben ook gaan varen. Een jaar later was ik tijdens de
pronkzitting op zaterdag bij café De Dijk. Ik heb toen mijn verkering
uitgemaakt. Sonja had hier lucht van gekregen. Een week later is zij na de
videomiddag van de pronkzitting naar Wacht am Rhein gekomen en vroeg
ze of ik koffie met haar wilde drinken. Dat snappen we, die dacht
natuurlijk dat jij nu een schip had. Van het één is het ander gekomen en in
2004 is onze zoon Bart geboren.

Over Bart gesproken. Hij is sinds kort ook toegetreden tot de
prinsengarde. De prins moet met hem alleen wel de seizoensagenda nog
even goed doornemen. Het lijkt erop dat Bart dacht dat vandaag het
zomercarnaval plaats zou vinden, aangezien hij de outfit van het
zomercarnaval heeft aangetrokken, de blouse met de roze flamingo’s. 

Wat doet u voor de kost?
Ik ben zzp’er en werk momenteel voor Rijkaart Electro in Arnhem. Zij doen
alles op elektrisch gebied, van bliksembeveiliging tot inbraakalarm.
Daarvoor heb ik 14 jaar lang bij Droste gewerkt. Nog daarvoor was ik

chauffeur bij Taxi Westerman. Zo
ben ik een keer achter de naam
van de prins gekomen voordat
die bekend werd gemaakt.
Tijdens de pronkzitting in 2003
belde John Jansen, de
toenmalige adjudant, mij op. Ik
was toen zelf ook al bij de
prinsengarde. John vroeg mij of
ik de prins naar Het Tolhuus
wilde brengen. Nadat hij mij het
adres van de prins had gegeven
ben ik op onderzoek uitgegaan.
Toen kwam ik erachter dat Eug
(Harmsen) prins werd. Het
mooiste was ook nog dat
iedereen dacht dat ik prins
werd, omdat ik later kwam
omdat ik eerst de prins op
moest halen. 
Inmiddels is het gezellig druk
aan het worden als ook Kenny,
Joey, Rick, Bart Kock en Jeroen
binnenkomen.

Waar heeft u op school gezet-
en?
Ik heb op de basisschool in
Lichtenvoorde en Herwen
gezeten. Later heb ik Havo
gedaan op het Liemers College
in Zevenaar. Hier heb ik bijna
twee Havodiploma’s gehaald.
Alleen geschiedenis was niet zo



Moustache Haarmode
By Nicole

Polderdijk 6, Herwen
Tel.: 0316-541335
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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

TOLLUS WOORDZOEKER
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VERVOLG INTERVIEW MET DE PRINS 

mijn ding. Op de laatste dag van het examen ben ik
meteen gaan werken. Op deze dag stond het
examen wiskunde gepland. Hier stond drie uur voor,
maar ik had maar een uurtje de tijd, omdat ik aan
boord ging om te werken. In dat uurtje heb ik wel
even mooi een 7,3 voor mijn examen wiskunde
gehaald.

Tijdens het interview neemt ook iedereen ruim de
tijd om opnieuw kennis te maken met Jelle. Hij is
tegenwoordig niet meer zo vaak aanwezig, omdat
hij samen met Joey de ‘loodzware’ politieopleiding
volgt. Toen Theo tot de conclusie was gekomen dat
zijn neventaak bij de politie niet meer te
combineren was met het voorzitterschap van Het
Olde Tollus heeft hij zijn neventaak opgegeven. Wij
hebben als vereniging  daarna twee mensen moeten
leveren aan de ‘Blauwe familie’ om het gat van Theo
te dichten. 

Wat zijn uw hobby’s?
Ik heb nog altijd de wens om weer terug te keren op
het voetbalveld. Momenteel kan ik niet voetballen,
omdat ik last heb van mijn knie. Het plan is om
straks eerst het hardlopen weer op te pakken om
daarna weer de groene velden van Rijnland te
kunnen betreden. Ook is het telen van kerstbomen
een grote hobby van mij. Samen met Gerrie Hubers
heb ik anderhalf hectare (drie voetbalvelden) grond
in Neumagen-dhron. Dit ligt aan de Moesel tussen
Trier en Bernkastel. Hier hebben wij een
zogenaamde ‘baumschule’ met ongeveer 6000
bomen. Hier ben ik dan ook vaak in de weekenden
samen met Gerrie. We planten hier ongeveer 500-
600 per jaar. Iedere boom moet ongeveer acht jaar
groeien. Als de bomen volgroeid zijn dan gaan we
samen met een hele groep vrienden vanuit het café
die kant op om de bomen te kappen. De meeste
bomen verkopen we in Duitsland en een klein aantal
nemen we mee deze kant op.

Ook Erik en Rob sluiten aan. De dobbelstenen en
schnaps komen op tafel, Zum Wohl!

Hoe is uw prinsenschap tot stand gekomen?
Ik ben in september 2021 gevraagd als prins. Theo
belde mij met de vraag of ik prins wilde worden.
Toen ik zag dat hij mij belde heb ik hem meteen
gezegd dat ik wel wist waarvoor het was. Ook heb
ik meteen gezegd dat ik het gaaf vond om prins te
worden van Het Olde Tollus. Later dat jaar werd de
pronkzitting op het laatste moment afgelast
vanwege de opleving van het coronavirus. Ik vond
het erg jammer dat ik op dat moment het grote
geheim niet met iedereen kon delen. Dit is namelijk 

iets waar je erg naar uitkijkt. Maar nog veel erger
vond ik het voor de mensen die al maanden
daarvoor druk waren met de voorbereidingen voor
de pronkzitting. En ook voor alle Tollemennekes en
Tollewiefkes, omdat op dat moment iedereen snakte
naar een feestje na de vervelende coronatijd.
Het gevolg was wel dat Sonja en ik moesten
proberen het nog een jaar geheim te houden. Dit is
deels gelukt. De eerste driekwart jaar was het
makkelijk, maar naarmate de pronkzitting dichterbij
kwam werd het steeds moeilijker. Doordat je in de
vereniging zit wordt je ieder jaar sowieso als
verdachte voor het prinsenschap aangemerkt, dus
iedereen let op je. Daarnaast vieren ook alle
vrienden in het café carnaval, dus iedereen is ermee
bezig. Iedereen staat op scherp, zeker naarmate de
pronkzitting dichterbij komt.

We hoeven u niet te vragen of u al carnaval
vierde voordat u prins werd. U heeft immers al
behoorlijk carrière gemaakt binnen Het Olde
Tollus. Wilt u daar eens over vertellen?
Ik ben in 2002 bij de vereniging begonnen, samen
met Tommie, Godfried en Edwin van Dort. Ik ben
begonnen in de prinsengarde en drie jaar geleden in
het bestuur gegaan. Dit jaar is ook mijn zoon Bart
toegetreden tot de prinsengarde. Dit doet mij erg
denken aan de tijd toen ik bij de vereniging kwam.
Toen was namelijk mijn vader, Jean, ook actief lid
van de vereniging. Eerst wilde hij niet dat ik bij de
vereniging zou komen, maar op een zwak moment
tijdens de carnaval (lees: na enige borrels) heb ik
een goed gesprek met hem gevoerd. Nadat ik zijn
toestemming had gekregen ben ik bij de vereniging
gegaan. We hebben hier beiden geen moment spijt
van gehad. We hebben vele mooie momenten
beleefd en herinneringen gemaakt. Ik hoop dat Bart
en ik net zo veel plezier samen gaan hebben. 



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

Uw specialist 
in vlees & 
vleeswaren
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Dorpsdijk 2
6915 AD  Lobith

Telefoon (0316) 54 14 81

Zaterdag 22 februari oliebollen verkoop

Ook voor uw overwerk maaltijden! - Tel. 0316-763969



VERVOLG INTERVIEW MET DE PRINS 

Ook wordt gecontroleerd of het archief van de
boekjescommissie nog op orde is. Alle oude uitga-
ven worden erbij gepakt en meteen maar even
doorgenomen. Wat opvalt is dat de advertentie van
Niels, autorijschool Heijmink, al jaren onveranderd
is. Zelfs naast de advertenties van Annie Notten,
Vincent Schoenen en café F.C. Pop viel hij
nauwelijks op. Na veel gezeur en gedram (althans zo
zal Niels het hebben ervaren) is er een mooi nieuwe
advertentie gemaakt. Die kan weer jaren mee,
noujah niet zo lang als de vorige Niels!

Vierde u dan al carnaval voordat u bij Het Olde
Tollus kwam?
Vanaf 1990 hebben wij altijd een wagen gebouwd
met de vriendengroep vanuit het café. Eerst onder
de naam Wacht am Rhein/Kracht am Rhein, daarna
onder de naam Kansloos. Die laatste naam hebben
we te danken aan de eerste keer dat we een wagen
hebben gekocht. Die wagen stond namelijk
helemaal vol met de tekst ‘Kansloos’. Voor het
gemak hebben we die naam toen maar
aangehouden. Die wagen moesten we overigens
ophalen op Koningsdag in Son en Breugel. Omdat
het lang rijden was met een carnavalswagen zijn we
een dag eerder gegaan en sliepen we in een hotel.
Dit hotel was ook de residentie van de
carnavalsvereniging van wie we de wagen hadden
gekocht. Erg toevallig allemaal, maar zeker ook erg
gezellig!

Inmiddels komt het eten op tafel. De pulled-pork
van chefkok Gerrie Hubers valt erg in de smaak.
Maar ook de soep van Sonja wordt absoluut
gewaardeerd, vooral door Rob. De warme koppen
soep gaan als ware shotjes naar binnen!

Hoe waren de reacties op uw prinsenschap?
Onze vrienden van het café hadden altijd wel
verwacht dat ik een keer prins zou worden. Maar als
het moment dan daar is, dan is het toch op een
bepaalde manier onverwacht.  Je hebt dan altijd die
vrienden die roepen ‘ik zei het toch’. Maarja, als je
ieder jaar roept dat ik prins wordt dan heb je het
vanzelf een keer goed. 

Wat is tot nu toe uw hoogtepunt en waar kijkt u
nog naar uit?
De pronkzittingsavonden waren allemaal
fantastisch. Ik heb echt weer genoten van de mooie
zitting!  Bovendien is het gaaf dat iedereen,
waaronder de burgemeester, je meteen komt
feliciteren. Daarnaast waren onze vrienden van de
carnavalsvereniging uit Düsseldorf op de zaterdag
aanwezig. Het is erg leuk dat zij er waren op het
moment dat ik als prins werd gepresenteerd. Wat
ook mooi is, zijn de momenten onder elkaar met de
prinsen van het eiland. Het is bovendien voor mij
heel speciaal om als prins van Het Olde Tollus in
Herwen te komen, omdat ik daar toch een aantal
jaar heb gewoond en mijn vader in het bestuur van
de Clusenarren heeft gezeten. Ik hoop ook dat we
de maandag wellicht weer op Tollusland gaan
frühshoppen. Maar waar we ook zullen zijn, denk
tijdens de carnaval aan mijn leus: Met carnaval houd
ik de W8!

Graag willen wij prins Patrice den Eerste en Sonja
bedanken voor de gastvrijheid en de goede zorgen.
Ook bedanken we adjudanten Tommie en Niels voor
de hulp en chefkok Gerrie voor het eten.

Namens de boekjescommissie,

Geert-Jan Boerhof
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FRIETKRAOM JANSSEN STEET ER NIET MER MET CARNAVAL
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Beste Tollemennekes en Tollewiefkes uit Lobith en
Tolkamer.

Wij zijn de gebroeders Berry en Toby Janssen. Samen
exploiteren wij het Cafetaria, Mini-Resto en Vissalon
aan de Schoolstraat 6b te Pannerden.

Vanaf de negentiger jaren van de vorige eeuw
verzorgden wij vanuit onze “Frietkraam” (staande
voor het Tolhuus) de inwendige mens van de
carnavals-vrienden en vriendinnen en de bezoekers
aan de carnavalsfestiviteiten van Carnavalsvereni-
ging Het Olde Tollus. 

Gedurende een periode van meer dan 25 jaar heeft
Cafetaria Janssen met de Snackwagen de verkoop
van Friet & Snacks voor en namens uw vereniging
mogen verzorgen.

Mede op basis van de fysieke belasting en het
moeizaam werven en inzetten van een vakkundige
en bekwame personele bezetting, waren wij helaas
genoodzaakt de verkoop vanuit de Snackwagen
voor Meerdaagse Carnavals-Evenementen met
ingang van 1 januari 2022 te beëindigen.

Dit was voor ons een moeilijke beslissing.

Voor de plezierige onderlinge samenwerking,
persoonlijke contacten, wederzijds respect en

waardering en het gezellig samenzijn, zijn wij uw
vereniging en alle carnavalsgangers zeer erkente-
lijk.

Wij hopen dat jullie er voor de komende jaren in
zullen slagen om in de gewenste verstrekking van
Friet & Snacks vanuit een Snackwagen te kunnen
voorzien.

Wij wensen iedereen een hele fijne, gezellige en
sfeervolle carnaval toe.

Slotwoord

Onder dankzegging voor het in ons gestelde
vertrouwen wensen wij jullie in alle opzichten het
allerbeste voor de toekomst en bovenal een goede
gezondheid.

“ Wi-j hoape da niemand nor de klote geet - 
now de frietkraom van Janssen er niet mer steet “

Berry en Toby Janssen



TOLKAMERROSENMONTAG

26

�������������������������		�


��������		����

����

���������������������
�����

�����������������������������
�������

���

�������������������������
�����������������

 �!��"���!��#
�$�����������%%�

�&�'�%��"(����
)�

����������������	�
��

������������
��

�������������
����

����� !�  !�
"#$�%�����"&'"(&�)�#

��

�


����	��
��
�����������

���

���������������
����

��

�������������
����������

 �!��"���!��#
�$�����������%%�

�&�'�%��"(����
)�

����������������	�
��

�����������
���

�������������
����

����� !�  !�
"#$�%�����"&'"(&�)�#

��

CaféWacht am Rhein
Het team van W.A.R. wenstiedereen een fijne carnaval.
Vanaf 11.01 uur geopend
OOK HEBBEN WIJ EENPARTYZAAL TOT 60 PERSONENDus is uw huiskamer te klein?0316-541917 of 06-12740521



IN TOLKAMER

27

U bent van harte welkom

PROGRAMMA CARNAVAL 2023

• Vrijdag 17 februari 
vanaf 20.01 uur

Olde Wievenbal

m.m.v. “Henk Pouwels”

• Zondag 19 februari
 vanaf 20.01 uur

carnavalsbal m.m.v
. Dj Rudi

Met aansluitend verb
randen Bacchus!

• Maandag 20 febru
ari Frühshoppen

vanaf 11.01 uur,

Vanaf 17.01 uur
 Schnitzel met

sauzen, friet en s
la € 16.50 p.p.

Vooraf reserveren!

7ade
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Boterdijk 12 6916 BW Tolkamer

Tel. 0316-543930 Fax 0316-542449
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DE MUZIEKCOMMISSIE PRESENTEERT

Bandje Speciaal
ZATERDAG 18 FEBRUARI

20:30 – 00:30 uur
Het Tolhuus

Millennium Showband
ZONDAG 19 FEBRUARI

14:00 – 18:00 uur
Het Tolhuus

DJ Rudi
ZONDAG 19 FEBRUARI

20:00 – 00:30 uur
Taveerne de Bijland

Namens de muziekcommissie,

Joey IJsveld
Rick Ruikes



32

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

Boterdijk 17e - 6916 BX

Tolkamer - 0316 543143
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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

Graaf Ottoweg 89c  -  6915 VT Lobith  -  www.puraschoonheidssalon.nl  -  06 388 909 71

Pura
Huidverbetering

Massage 
Visagie

- schoonheidssalon -          
rraPuPur
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Massage 
Huidverbetering

r
- schoonheidssalon -  

Graaf Ottoweg 89c  -  6915 VT L

 

Visagie
Massage 

.puraschoonheidssalonobith  -  wwwobith  -  www.puraschoonheidssalonGraaf Ottoweg 89c  -  6915 VT L

 

Visagie
Massage 

.nl  -  06 388 909 71.puraschoonheidssalon

 

.nl  -  06 388 909 71

openingstijden:
di. t/m vr.: 09.00 uur - 18.00 uur
zaterdag: 09.00 uur - 16.00 uur

Rijnstraat 3a, 6916BD Tolkamer - Tel.: 0316-253957

Ohlen Tweewielers
De fietsspecialist van het Gelders Eiland

RIJNSTRAAT 5, TOLKAMER
** 0316-240296 **

GEZINSMENU......
“SAARTJE”

- GROTE GEZINSZAK PATAT
- 2 FRIKANDELLEN

- 2 KROKETTEN
- BAKJE PINDASAUS
- BAKJE MAYONAISE

VOOR MAAR  € 10,00
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onderhoud-glas 
wandafwerking

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

Wij wensen iedereen 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!

SPOORSTRAAT 11 :: DIDAM :: TEL 0316 - 29 42 40 
WWW.GILSINGHERENMODE.NL

CLOTHING: BLUE INDUSTRY - CAVALLARO NAPOLI - CAMEL ACTIVE - DIGEL - LACOSTE - ZUITABLE - MEYER - VANGUARD - STATE OF ART - MILESTONE - LEDUB

PROFUOMO - DESOTO - COM4 - EDEN VALLEY - PIERRE CARDIN - CG - OLYMP - BAILEYS - FALKE - CARL GROSS - ALAN RED - NEW ZEALAND AUCKLAND 

SCHUCHARD & FRIESE - BUTCHER OF BLUE - GATE ONE - ALBERTO - CAVELLO - SCHIESSER | SHOES: GIORGIO - CAMEL ACTIVE SHOES - LACOSTE 
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MEDEDELINGEN BESTUUR

Algemeen
• Het Olde Tollus bedankt de gestopte werkende leden Noa Stinissen, Maud Bosch, Kiki Kemperman en Merel

Mugge. 
• 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 € 15,00 per jaar. Indien u gebruik maakt van automatische
incasso krijgt u € 2,50 korting op het lidmaatschapsgeld. 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 17 februari 2023 is weer gratis. 
• Op zaterdag 18 februari 2023 zal Prins Patrice 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 18 februari 2023 tijdens het carnavalsbal in
‘Het Tolhuus’.

• De optocht is op zondag 19 februari 2023 en start om 12.49 uur.
• Het overhandigen van de sleutel van Tollusland aan Prins Patrice den Eerste vindt plaats tijdens het bezoek

aan Lobede op donderdagavond 16 februari 2023.
• Het verbranden van Bacchus gebeurt in de nacht van zondag 19 op maandag 20 februari 2023 om 00.31

uur op de parkeerplaats voor scheepswerf De Hoop.
• De pronkzitting 2023 wordt gehouden op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 november (onder

voorbehoud). Noteer dit alvast in uw agenda.

Muntverkoop en consumpties
• Vanwege veiligheidsredenen worden alle dranken in ‘Het Tolhuus’ uitsluitend in plastic bekers geschonken.
• Tijdens carnaval 2023 kan in ‘Het Tolhuus ’ aan de bar uitsluitend met munten worden betaald. 
• De prijs van de munten tijdens carnaval 2023 is vastgesteld op € 2,40 per munt.
• Munten zijn te koop in ‘Het Tolhuus’ tijdens de carnavalsviering op zaterdag 18 en zondag 19 februari 2023.
• 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 2023 toe!!!!
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Zand - Grind - Klei -
Wegenbouwmaterialen

Winning - Verkoop - Scheepsverlading

Vliegenwaard 2
6917 AB  Spijk (Gld.)

tel. 0316-541929

BTH BETONBORINGEN
ook voor uw sloopwerken

BEN THIELKING
eigenaar

Catharinastraat 21
6915 XJ  Lobith

0638122263

bthbetonboringen.nl
BTH-betonboringen@hotmail.com
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DE PRINSEN VAN HET OLDE TOLLUS

2023  PRINS PATRICE 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
2020 Robbert I R. Boerhof
2021 Robbert I R. Boerhof
2022 Robbert I R. Boerhof



H A R E N   S C H O O N H E I D N A G E L S

B I J  J A N N E

 
 

 
 

 

Halve maan 16a
6915 SW, Lobith

+31 6 53 62 35 23
info@tijdvoorjou-bijjanne.nl
www.tijdvoorjou-bijjanne.nl
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Voor al uw reparatie en onderhoud aan

personenwagens, bedrijfswagens en campers
In- en verkoop occasions

APK keuringen - Airco onderhoud - Ruit vervanging
Tinselboer auto’s - Halve Maan 22 - Lobith
0316-541100 - info@tinselboerautos.nl
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KINDERCARNAVAL IN TOLLUSLAND

Op vrijdag 17 februari staat Tollusland helemaal in
het teken van het kindercarnaval. Deze dag is
speciaal voor de kinderen van Tollusland. Prins
Patrice 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 Patrice 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 dansgroepen weer van de partij.
Traditiegetrouw zullen tijdens deze middag ook de

prijzen voor de kleurwedstrijd worden uitgereikt
door Prins Patrice den Eerste en onze voorzitter
Theo.

“Nieuwe” tijden Kindermiddag
Door het continurooster wat de scholen

hanteren hebben we de afgelopen
jaren het middagprogramma in Het
Tolhuus naar een later tijdstip
moeten zetten. In overleg met beide

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 kindercarnavalscommissie 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 17 februari naar Het Tolhuus!

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

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten op
vrijdag 17 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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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!

42

www.schipperspoort.nl
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OPTOCHT 2023

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 beoor-
delen. 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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Wij wensen iedereen een fijne carnaval
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FOTO’S PRONKZITTING 2022



Wij wensen Prins Patrice de 1e

met zijn gevolg fijne Carnavalsdagen

Welkom in onze showroom
Energieweg 1

6915 SB Lobith

T 0316-543570

E info@winkels-keukens.nl

W www.winkelskeukens.nl
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FOTO’S OPTOCHT OUD EN RECENT



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
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Het nieuwe merk voor jong en oud

Scan de QR-code om naar de website te gaan en bekijk ons assortiment !

Tel . 0646306597                                jacopsen@outlook.com



MAG IK MIJ EFFE OPNIEUW VOORSTELLEN

Beste Tollemennekes en Tollewiefkes.

Er is mij gevraagd of ik een stukje voor het boekje wilde schrijven om mij voor te stellen. Natuurlijk wil ik dit
doen, ondanks dat ik denk dat de meeste mensen mij wel kennen. Sinds dit jaar ben ik de nieuwe adjudant
samen met Niels Heijmink.

Mijn naam is Tommie Brom. Ik woon samen met mijn vriendin Linda en zoontje Damian in het mooie Lobith. In
2002 ben ik als actief lid binnen de garde besmet geraakt met het carnavalsvirus. Na 10 mooie en gezellige
jaren, heb ik helaas de keuze moeten maken om te stoppen binnen de vereniging. Ik kon dit niet meer
combineren met mijn werk als brandweerman bij brandweer Schiphol, en brandweer post Lobith. Ondanks dat
ik niet meer actief was binnen de vereniging bleef ik toch besmet met het virus en wist ik,  IK KOM TERUG.
Vorig jaar ben ik als gardelid terug gekomen bij de vereniging. Helaas werd toen door corona de pronkzitting
en carnaval afgelast. Gelukkig mogen we dit jaar weer zonder maatregelen genieten van een mooi
carnavalsseizoen. 

Nu zullen jullie wel denken, net terug en dan meteen al adjudant. Een paar maanden voor de pronkzitting heeft
Robert Wanders aangegeven te stoppen als adjudant. Robert heeft zich jaren met hart en ziel ingezet als
adjudant, en gezorgd dat meerdere prinsen een fantastische carnaval hebben gehad. De carnaval, en zeker ook
de voorbereiding is een drukke tijd voor de adjudanten, en niet te vergeten de vrouwen van de adjudanten.
Daarom wil ik namens de gehele vereniging en alle prinsen Robert en Elke bedanken voor alles wat jullie heb-
ben gedaan. 

Dan rest mij alleen nog om prins Patrice den eerste, en alle tollemennekes en tollewiefkes een fantastische
carnaval te wensen.

Groetjes Tommie Brom

Alaaf, Alaaf, Alaaf.
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BROUWERIJ

UIT TOLKAMER!

KEN JE ONS AL?
Brouwerij Hootch is gevestigd aan de Binnenweg in hartje Tolkamer. Hier brouwen we de meest uiteenlopende
soorten speciaalbier. We geven rondleidingen, proeverijen, brouwworkshops en organiseren meerdere keren
per jaar festivals. Het meest bekende festival is het jaarlijkse Bier Preuvenement op het Raadhuisplein in 
Zevenaar. Ook het biermerk Jonkheer valt sinds kort onder onze vleugels.

Kom je ook een keer bij ons langs? Kijk voor meer informatie op: www.brouwerijhootch.nl

HOOTCH   -   BINNENWEG 7A   -   WWW.BROUWERIJHOOTCH.NL   -   INFO@BROUWERIJHOOTCH.NL   -   0316-233 034
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MAG IK EFFE VOORSTELLEN!

Sinds twee jaar heeft onze vereniging een
vriendschap gesloten met deze carnavalsvereniging
uit Düsseldorf. Düsseldorfer Narrenzunft bestaat al
sinds 1910 en vierde vorig jaar haar 111de
verjaardag.

D.N. is een van de ruim 80 carnavalsverenigingen in
de stad Düsseldorf en is aangesloten bij de over-
koepelende organisatie “Comitee Düsseldorfer
Karneval”. Zij houden hun festiviteiten rondom de
carnaval in stads- en Altbrouwerij “Der Schlüssel”
midden in de Altstadt van Düsseldorf.

Twee jaar geleden waren wij met een kleine groep
van onze vereniging te gast tijdens het 110 jarig
bestaan. Een fantastische avond werd ons voor-
geschoteld, met veel dans en zang, in een tot feest-

zaal omgetoverde fabriekshal.

Een delegatie van D.N. was de afgelopen editie van
ons eigen zomercarnaval aanwezig en natuurlijk,
zoals gezien, op onze pronkzitting dit jaar. 

Wij hopen deze vriendschap tot in jaren te mogen
behouden en samen mooie maar vooral ook
gezellige herinneringen te creëren. Ik zeg laten we
het motto van de Düsseldorfer Narrenzunft van dit
jaar samen beleven tijdens carnaval en daar
omheen.

“Wir Feiern das leben”
Namens “Het Olde Tollus” Prins Patrice den Eerste.

!

!

!
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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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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 2022

5 jaar medewerk(st)er: 
Sandra Hendriks
Fleur van Huet
Sam Winkels
Anne Heijmink
Isis Joosten
Guusje Spanbroek

11 jaar medewerk(st)er: 
Kenny IJsveld
Jolanda Helthuis
Mart Staring
Marian Staring

22 jaar medewerk(st)er: 
Rick Ruikes

Ridderorde 2e klas:
Rowan Langenhof
Maike Jansen
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AFSCHEIDSWOORD PRINS ROBBERT DEN EERSTE

Beste Tollemennekes en Tollewiefkes.

Eindelijk is het dan zover. We kunnen
denk ik wel zeggen dat het drie van de
meest bijzondere prinsenjaren waren in de
kleurrijke historie van Het Olde Tollus. Dat
is natuurlijk niet zozeer positief, maar des-
ondanks kijk ik terug op een onvergete-
lijke periode als prins, met vooral ook vele
hoogte-punten. 

Na elf actieve jaren bij de carnavals-
vereniging wist ik natuurlijk al wel van de
steek en de rand, maar het prinsenschap is
toch wel van een andere orde. Door adju-
danten Robert en Niels en niet te vergeten hun
dames Elke en Francis werden Lisa en ik volledig
ontzorgd en konden we ons volledig focussen op
het genieten. Daarvoor zijn wij hen erg dankbaar. 

Ook de rest van de carnavalsvereniging had achter de schermen alles weer op en top voorbereid. Dat klinkt
als een vanzelfsprekendheid maar ik wil nog maar eens benadrukken dat daar telkens weer vele vrijwillige
uren in zitten. 

Toch blijft er één ding over waar je als organisatie geen invloed op kan
uitoefenen; moedertje natuur. En zo gebeurde het dat we op de zondagmorgen
23 februari 2020 het vervelende bericht kregen dat we geen optocht konden
houden. Als prins is dat natuurlijk erg jammer, maar dat is het vooral voor alle
mensen die na maandenlang klussen stonden te springen om hun mooie
creaties te openbaren in Tollusland. Ik hoop dat zij zich weer met volle moed
op de komende optocht richten. 

Wat me bijblijft aan deze zondagochtend is callcenter Taveerne de Bijland:
In elke hoek van het café bellende mensen van de optochtcommissie om
het teleurstellende bericht over te brengen aan de deelnemers. Om
daaraan toe te voegen dat ze vooral wel naar Het Tolhuus moesten
komen. En dat deden ze massaal. Een paar uur later stonden we hier in
een volle zaal en werd het samen met jullie Tollemennekes en
Tollewiefkes een geweldig feest.

Tot slot wil ik nog een bijzonder woord van dank uitspreken aan degene
zonder wie ik het prinsenschap niet had kunnen vervullen. En dat is
natuurlijk mijn vrouw Lisa. En zeer zeker ook mijn ouders die de
residentie fantastisch hebben ingevuld en waar telkens weer een
opgedekt bedje klaarstond. 

En last but not least, dank aan jullie allemaal, want het
carnavalsfeest is zo mooi omdat we het met z’n allen vieren. En
daarom blijf ik gewoon op en neer komen vanuit Nijmegen, want
Op ’t Tollus bun ik thuus

Prins Robbert 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.




