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Met prinses Jill op de trekker

lup ‘t lekker

* BUFFET & BARBEQUESERVICE
* NEDERLANDS KAMPIOEN ROOKWORST
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Heb je goede ideeën voor ’t Lollige Snuutje?
Mooie foto’s of een leuke tekst? Mail naar lolligesnuiters@gmail.com.

Vo o r a l u w k l e d i n g re p a rat i e .
Bel voor een afspraak
06-42956184
Anita Huntink
S t e e n g r a c h t s t r a a t 7 ,W e h l
naaiateliernaadloos@gmail.com

Gordijnen
Tapijten
Harde vloeren
PVC vloeren
Binnenzonwering

St. Jansgildestraat 40
7037 DN Beek
Tel. 0316 - 53 12 41
info@hermsenwoonspecialist.nl
www.hermsenwoonspecialist.nl
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Woordje van de voorzitter
Het was zeker mooi!
Carnavalsjaar 2018/2019 zit er al weer op,
het jaar waarin Prinses Anniek de 1e over
’t Snuutersderp regeerde met haar leus
“Het wordt zeker mooi”.
Samen met haar hofhouding, raad van elf en
De Lollige Snuiters hebben ze ’t Snuutersderp
weer een carnaval gegeven.
We hebben een mooi drukbezochte pronkzitting
gehad, onder leiding van onze nieuwe President
Brady Lukassen.Een optocht waarin het weer
s morgens nog niet echt mee zat, maar vrijwel direct
na start opklaarde waardoor er alsnog een mooie
vrolijke bonte stoet door ’t Snuutersderp trok.
Na de optocht kwam zelfs de Commissaris van de Koning
dhr. John Berends nog even in de zaal kijken hoe bij De Lollige Snuiters carnaval
gevierd wordt.
Het jaar werd afgesloten met wederom een zomercarnaval op het dorpsfeest
Wehl, hier wisten De Snollebollekes er vanaf het begin al meteen in een volle
uitverkochte tent een mooi feest van te maken.
Verder waren er tussendoor nog vele andere activiteiten waarbij
De Lollige Snuiters aanwezig zijn geweest, en er een feestje van wisten te maken.
Dit jaar regeert Prinses Jill de 1e, samen met haar hofhouding en raad van elf.
Samen met de Lollige Snuiters en al haar vrijwilligers gaan vast ’t Snuutersderp
weer een mooi Carnavalsjaar geven.
Iedereen een fijn carnaval,
Alaaf, alaaf, alaaf,
Roy Hermsen, Voorzitter.
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Er komt een plaats vrij in het bestuur van Stichting kindercarnaval de Lollige
Snuiters. Wij zoeken iemand:

Er komt een plaats vrij in het bestuur van Stichting kindercarnaval de Lollige Snuiters.

- die
graag iets wilt organiseren
Wij zoeken
iemand:
-

- die
een podium geeft met de carnaval
die graag
ietskinderen
wilt organiseren

-

- het een
carnaval
wiltgeeft
behouden
Wehl, en deze traditie meegeeft aan
die kinderen
podium
met deincarnaval

-

het carnaval wilt behouden in Wehl, en deze traditie meegeeft aan de kinderen

-

die uiteraard het carnaval een warm hart toe draagt

-

de kinderen
die uiteraard het carnaval een warm hart toe draagt

Wat krijg je er dan voor terug?
Wat krijg je er dan voor terug?

Hele gezellige bestuursvergaderingen (van september tot maart
ongeveer 10 keer)
- Een kei toffe groep bestuursleden, zie hier rechts →
- Een kei toffe groep bestuursleden, zie hier rechts 
- 1x per jaar een bestuurs-BBQ welke je niet wilt missen
- 1x per jaar een bestuurs-BBQ welke je niet wilt missen
-

-

Hele gezellige bestuursvergaderingen (van september tot maart ongeveer 10 keer)

Voelde
je samenstelling
je geroepen, heb
jeons
er oren
naar gaat
of wilonze
je gewoon
ietsuit
meer
Gezien
van
bestuur
voorkeur
naar een man.
informatie? Meld je bij een van de bestuursleden of stuur een mail naar
Voellolligesnuiters@gmail.com
je je geroepen, heb je er oren naar of wil je gewoon iets meer informatie?

Meld je bij een van de bestuursleden of stuur een mail naar lolligesnuiters@gmail.com

Bestuur

van links naar rechts, Penningmeester Loes te Vruchte- Wanders, Bestuurslid
Jacqueline Woltering ,President Brady Lukassen, Bestuurslid Jolanda Hesseling,
Bestuurslid André Woltering, Bestuurslid Tamara Hendriksen,
Voorzitter Roy Hermsen Secretaris Mirjam van Schriek.

Tonnie Hesseling
Fotograaf

Anne Vreman-ten Brundel

Bestuurslid
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Willy Lucassen
Chauffeur

A18 Bedrijvenpark
Argonstraat 1
Wehl
0314 - 684 421
www.eversauto.nl
Bosch Car Service
Compleet, goed, betaalbaar
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Beekseweg 21H
7031AT WEHL

Drive-in show

Gespecialiseerd in licht en geluid

Meer informatie:

Contact
Mobiel:
E-mail:

0613107201
tgsound.light@outlook.com

Wehl
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Tom Gerritsen
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. .Sound & Light
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Al ruim 80 jaar verknipt door het vak: 1932 - 2018
Julianastraat 10 7031 ZX Wehl - 0314 68 12 20 - www.kapsalonwiggers.nl

0314 82 09 98

www.hoveniersbedrijfvanantwerpen.nl
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Prinses Jill 1e
Hehe.. eindelijk mag ik het hardop zeggen
en hoeft het geen geheim meer te zijn.
Ik ben prinses Jill Mulder. Samen met mijn ouders
Ruben en Silvia en mijn grote zus Lynn woon ik aan
de Spalhuisstraat. Dat zal mijn residentie zijn en van
hieruit zal ik ook gaan regeren. We hebben 2 honden:
Boef en Diesel waar je lekker mee kunt knuffelen.
Erg spannend vond ik het om in het toneelstuk mee te
spelen en zo iedereen voor de gek te houden. Zoals jullie
hebben gehoord houd ik van trekker rijden en heb ik ook een eigen trekker.
Ik speel graag buiten maar binnen spelen om te gamen, knutselen en vouwen vind ik ook heel leuk. Daarnaast ben ik ook actief bij de majorette en bij
de turnvereniging De Bomgardjes. Ik krijg dit jaar hulp aangeboden van mijn
hofdames Loïs Teunissen en Hiske Jansen en mijn adjudanten Jochem Gies
en Ryan Klaassen. De raad van 11 bestaat uit: Helen Jansen, Jens Harmsen,
Dirk Lueb, Jorn Volman, Heidi Groner, Danielle Cooymans, Brian van Schriek,
Jesse de Jong, Kenji Mennings, Mathijs Hetterscheid, Britt Kemperman en de
reserves zijn Dirk Kloppenburg en Gijs Engelen.
Voor nu wens ik iedereen nog een hele fijne carnaval en hoop jullie allen dan
te zien!
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Schoenmakerij van Aalst
Meesterschoenmaker
Wij repareren
Van Bommel & Van Lier
met orginele materialen

Wij wensen de Lollige Snuiters een goed lopende Carnaval toe!
Stomerij depot,
Sleutelservice
Naamplaten service
Lederen riemen

www,schoenmakerwehl.nl
Stationsstraat 4A 7031BP Wehl tel:0314-681227

Snuiters van het jaar
Tijdens dit officiële moment, de sleuteloverdracht aan onze hoogheid,
is er ook altijd een moment waarop wij als bestuur van de
Lollige Snuiters een aantal bijzondere mensen extra in het zonnetje
willen zetten. Mensen die in het afgelopen jaar of in de afgelopen jaren
een belangrijke rol hebben gespeeld in het wel en wee van het dorp.
Niet alleen voor de schermen, maar ook hierachter.
Van deze personen denken wij als bestuur: zij verdienen de titel ‘Snuiter(s) van het jaar’. Dit jaar wilden wij graag Jan en Ellen Lodder extra
in het zonnetje zetten.
Velen kennen Jan nog steeds als het gezicht van Plus Lodder.
Hier hoef ik mij verder niet over uit te wijden. Ik denk dat velen in het
dorp weten dat hij dag in, dag uit bergen werk heeft verzet zodat winkelend Wehl met een glimlach en een volle winkelwagen de winkel kon
verlaten. Nadat Jan deze taken heeft overdragen aan Gerard en Shirley besloot hij om niet stil te blijven zitten. Zo is hij onder andere voorzitter van de Wehlse Ondernemers Vereniging, is hij nauw betrokken
bij de Stichting Wehl; hij hier zelfs kartrekker als gaat om het werven
van sponsors. Ook zorgt hij er achter de schermen voor dat de feestgangers ieder jaar weer kunnen hossen tijdens het Wehlse dorpsfeest.
Ook is Jan betrokken bij Wehl
durft. Tijdens alle activiteiten is
Jan aanwezig en blijft hij druk in
de weer. Jan, bedankt voor alle
inzet die jij levert voor ons mooie
dorp en we hopen dat we nog
lang van jouw betrokkenheid en
inzet gebruik mogen maken.
Wie aan Jan denkt, denkt natuurlijk
ook aan Ellen. Ellen is niet alleen
de steun en toeverlaat van Jan,
maar ook haar inzet voor ons prachtige dorp wilden wij waarderen met
de titel: Snuiter van het jaar. Bij vele activiteiten is Ellen zeer actief
betrokken, zo zorgt zij er onder andere voor dat de senioren in het dorp
ook kunnen genieten van ons geweldige dorpsfeest tijdens de ouderenmiddag. Ellen, ook van jouw betrokkenheid en inzet hopen wij nog lang
gebruik te kunnen maken. Wat mogen wij blij zijn met de betrokkenheid
van zo’n fantastisch koppel in ons dorp.
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WWW.WEJA.NL

WEJA VERZORGT HET
COMPLETE TRAJECT,
WIJ MAKEN EEN
INTERIEUR DAT PRECIES
PAST BIJ UW WENSEN.
ELK INTERIEUR WORDT
EXACT VOOR U
OP MAAT GEMAAKT.
Scholen, zorginstellingen,
horeca, kantoor- en winkelinterieurs, stellingmateriaal
en displays.

Oude steeg 12 Zevenaar 0316-523472
WWW.ROESZEVENAAR.NL

Raphaëlstraat 1C | 7031 BA WEHL | T. 0314 - 68 14 78 | info@weja.nl

Grotestraat 2
Tel. (0314) 68

Grotestraat 20, 7031 AH Wehl
Tel. (0314) 68 11 59 - bram@echtebakker.nl
Fax (0314) 68 33 93

Pronkzitting
Snuutersderp - Zondag 24 november was het dan weer zo ver. Een prachtige
presentatie van de nieuwe Hoogheid voor Het Snuutersderp, wederom weer
mogelijk gemaakt door een aantal enthousiaste leerlingen van de groepen 8
van basisschool ’t Timpaan uit Wehl. Het was weer een gezellige drukte in de
toneelzaal van het Koningin Beatrix Centrum in Wehl. Heugelijk voor ons om te
zien hoeveel mensen hiervoor weer hun belangstelling tonen.

De middag begon met het aftreden van Prinses Anniek de 1e met haar hofdames Daisy en Bente en adjudanten Bram en Daan. Altijd een beetje een droevig momentje, maar dat is nu eenmaal de gang van zaken… Prinses Anniek
de 1e en haar hofhouding boden de Lollige Snuiters nog een geweldig cadeau
aan: een eigen lied! Het lied wordt nog geschreven dus wij zijn zeer benieuwd.
Dit jaar werd de presentatie gedaan door de look a likes van Chantal Janzen
en niemand minder dan Jan Smit. Gebaseerd op het tv-programma ‘Chantal
blijft slapen’. De Wehlse Beijenkorf stelde voor het decor een prachtige slaapkamer ter beschikking. Er werden door ‘Chantal en Jan’ enkele leerlingen van
groep 8 uit het publiek gehaald. Nadat ze een passende pyjama aan hadden,
mochten ze alvast lekker in het bed. Tijdens een optreden van ‘Jan’ keken
de leerlingen goed de kamer rond met ‘Chantal’ voor eventuele aanwijzingen
die leidden naar de nieuwe Hoogheid. Er waren veel verwarringen door de
roze en blauwe spullen in de slaapkamer. Nog niks wijzer geworden dus….. ‘
Chantal’, die al eerder door vermoeidheid in het bed lag, stelde ‘Jan’ voor om
hun tanden te gaan poetsen en er ook maar eens een nachtje over te gaan
slapen. Net toen ze bijna door de badkamerdeur wilden gaan klonk er een
hels kabaal……Motoren?.... tractoren?….. Alle ogen waren achter in de zaal
gericht….waar kwam dit vandaan?
Als grote verrassing ging de badkamerdeur
open en daar stond ze dan, tussen de confetti,
een stralende nieuwe Hoogheid, Jill Mulder!
Zelf eerst meespelend in de presentatie en
nu als Prinses Jill de 1e Van Het Snuutersderp.
Deze middag hebben we ook met veel plezier
genoten van de dansgardes van onze
zusterverenigingen, het zingende optreden
van het prinsenpaar uit Raesfeld
en het jeugdorkest ‘AMDG’ uit Wehl.
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kinderkleding
damesmode
woonaccessoires
kadootjes
vrijdag
2423augustus
2018
inschrijving
open
1 maart
vrijdag
augustus
2019
inschrijving
open
1 maart
vrijdag
21
augustus
2020

grotestraat 7, 7031 AE Wehl | 0314 680652

vrijdag
open
1 maart
vrijdag2423augustus
augustus2018
2019 inschrijving
inschrijving
open
1 maart

Medical Device Safety
Consulting and Testing Services
Versnel uw wettelijke toelating en veiligheidskeuringen

vrijdag 24 augustus 2018 inschrijving open 1 maart

Oplossingen... Toelatingen...
Training… Interim Management...
Voor meer info: www.ce-nl.nl

vrijdag 24 augustus 2018 inschrijving open 1 maart

Kleindorpseweg 18, 7031 JB Wehl • Tel.: +31 (0) 6 22458678

Aanleg van gas – water - c.v. - elektra – dakwerk
warmtepompsystemen – PV systemen

Kwaliteit gegarandeerd… en toch vriendelijk voor uw portemonnee !
Net even iets anders bij totaalinstallateur Stienezen Wanders.
www.stienezenwanders.nl

Proclamatie Prinses Jill
Ten 1e
Als Prinses zou ik op school meer willen bewegen,
Dit zou het Timpaan moeten overwegen.
Ten 2e
In de zomer zorgen voor goede airco’s op school,
Dan hoeven wij niet te verbranden als houtskool.
Ten 3e
Hondenpoep in Snuutersderp moet opgeruimd zijn,
Want erin stappen is niet fijn.
Ten 4e
Meer parkeerplaasten in de buurt,
Zodat het harde gerij niet meer voortduurt.
Ten 5e
Met ons Wehlse zwembad zijn wij heel erg blij,
maar er kunnen nog wel wat leuke dingen bij.
Ten 6e
We kunnen met z’n allen meer doen tegen pesten,
dat is voor iedereen het allerbeste.
Ten 7e
Een grote uitgebreide cross en skate-baan,
hier kan de Wehlse jeugd naar toe gaan.
Ten 8e
De pauzes op school mogen wat langer om te spelen,
Dan wordt het een feest voor ons velen.
Ten 9e
We willen graag de laatste schoolweek een nacht,
op school blijven slapen alleen voor de groepen 8.
Ten 10e
Behandel onze boeren en hulpverleners correct,
en toon voor deze mensen veel respect.
Ten 11e
Tot slot, een kreet van groot belang, ja mijn leus is echt niet mis.

Met Prinses Jill op de trekker, lup ’t lekker !!!!!!!
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Arrangement
LARGE

Frisdranken
Cola
Sinas
Cassis
Seven-up
Water
Sourcy Rood
Cola-light
Ice-Tea

15,50

per pe
rsoo

n

Bieren
Veltins

Wijnen
Zoete
witte wijn
Droge
witte wijn

Alcoholische
dranken
Coco nuth beach
Jonge Bessen
Apfelcrone
Rum
Passion fruit
African Delight
Wodka Rood

Inclusief
• Nootjes & zoutjes
• 2x koude bittergarnituur
* Onder de 18 jaar schenken
wij geen alcohol.
Vanaf 50 personen.

Arrangement

EXTRA EXTRA LARGE

24,00

per pe
rsoo

n

Alcoholische
Wijnen
Bieren
Frisdranken
dranken
Zoete
Veltins
Cola
Coco nuth beach
witte wijn
Sinas
Veltins
Jonge Bessen
Cassis
Droge
Malt
Apfelcrone
Seven-up
witte wijn
Rebellion Rum
Sourcy Blauw
Passion fruit
Sourcy Rood
Rosé wijn
African Delight
Enegry-drink
Rode wijn
Wodka Rood
Cola-light
Wodka Blauw
Ice-Tea
Wodka Paars
Bitterlemon
Inclusief
Malibu
Tonic
• Koffie/Thee, lekkernij
Bessen
Rivella
• Nootjes & zoutjes
Apfelcorn
Jus d’Orange • 2x koude bittergarnituur
Bacardi
Appelsap
• 3x warme bittergarnituur
Passoa
• Broodjes frikandel,
Safari
kroket, kaassouflé,
Jagermeister
Loempia
Citroenbrandewijn
• Lekker zakje patat
Jenever
* Onder de 18 jaar schenken
Boswandeling
wij geen alcohol.
Vanaf 50 personen.

Grotestraat 1a, 7031 AE Wehl

Grotestraat 1a, 7031 AE Wehl

Tel. 0314 - 680909 • Mob. 06 - 18 80 81 33

Tel. 0314 - 680909 • Mob. 06 - 18 80 81 33

www.cafebonbini.nl

www.cafebonbini.nl

Oud Prinses Anniek

2018-2019

Jammer… Mijn tijd als Prinses zit er op. Ik, mijn hofhouding en Raad van Elf hebben erg genoten in het afgelopen jaar. Eerst de verkiezing op school, met voor mij
de teleurstelling dat ik niet geloot werd voor hofdame of Raad van Elf. Balen,
maar ja dan zou ik gewoon gaan meelopen in de optocht met mijn vriendinnen.
Ook hartstikke leuk. Maar toen bleek toch dat ik een hele andere positie kreeg;
Prinses Anniek de 1e !Tot aan de pronkzitting moest ik het geheim houden, dat
was echt heel lastig maar het was het allemaal waard.
Ik heb samen met mijn hofdames Daisy en Bente en adjudanten Daan en Bram
aan heel veel feestelijkheden mogen deelnemen. We begonnen rustig, na de
Pronkzitting gebeurde er eerst nog niet zo heel veel. Het startte met de carnavalsmis in Nieuw-Wehl, een echt feestje in de kerk. Daarna het grote Blagenbal “een
donders mooi feest” en dat was het zeker! Vervolgens begon het carnavalsweekend. Eerst op vrijdag het carnaval op Het Timpaan vieren. Groepen 1 en 2 wisten
samen met de bewoners van Oldershove, en ik met mijn gevolg natuurlijk, een
geweldige polonaise te lopen. Daarna door naar de feesttent in Nieuw-Wehl om
met de oudere kinderen een feestje te bouwen. Super tof was dat! ’s-Avonds nog
naar de feesttent, even met de Mölledraejers het carnavalsfeest meevieren.
Zaterdagochtend naar het gemeentehuis in Doetinchem de vlag hijsen en de
sleutel op halen. Op zaterdagmiddag tijdens de kindermiddag mocht ik vervolgens
de mooist verklede kinderen huldigen en natuurlijk weer gezellig feesten met alle
kinderen. De volgende dag was het dan zover… dé carnavalsoptocht in Wehl.
Het weer was niet zo fantastisch geloof ik, maar daar hebben we eigenlijk niet
zoveel van gemerkt. Wat een feest was dat op die wagen, we hebben gesprongen
met zijn allen en ongelooflijk veel snoep gegooid. Fantastisch! Afsluitend nog in
de sporthal alle prijswinnaars huldigen. Dinsdag kwamen we nog even terug bij
Oldershove en daarna mochten we bijkomen van een mooi carnavalsweekend.
Met Halfvasten waren we weer van de partij in Angerlo.
Een ontzettend grote en mooie optocht met alle hoogheden
uit de buurt en vele prijswinnende wagens. Maar het feest
was voor ons nog niet voorbij, opnieuw mocht de
carnavalswagen weer van stal. Eind mei het zomercarnaval.
Lekker hossen en springen met de Snollebollekes!
Ik, als ‘oud Prinses Anniek de eerste’ wil prinses Jill ook
zo’n fantastisch jaar wensen. Geniet er van, dat heb ik
met mijn gevolg ook gedaan. Daarom nu voor het
allerlaatst mijn leus;
“Het wordt zeker mooi!”
Groetjes Prinses Anniek de 1e.
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Activiteitenagenda
Zaterdag 8 februari en 15 februari 2020
Controle praalwagens door bestuur van De Lollige Snuiters
Waar: aan de opgegeven bouwadressen // Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Zondag 9 februari 2020
Carnavalsmis in Nieuw-Wehl van De Mölledraejers
Waar: Mölletent Nieuw-Wehl // Tijd: 11.00 uur
Donderdag 13 februari 2020
Grote Blagenbal XL ‘Donders mooi feest’! in samenwerking met meerdere zusterverenigingen (voor blagen vanaf groep 8 basisschool tot 16
jaar)Waar: Mölletent nabij De Horst // Tijd: 19.41 uur tot 22.19 uur

Vrijdag 21 februari 2020
Carnavalsprogramma met Het Timpaan (onder schooltijd)
Verbroederingsbal bij De Mölledraejers Nieuw-Wehl
Waar: Mölletent nabij De Horst // Tijd: 19.30 uur
Zaterdag 22 februari 2020
Kindermiddag in samenwerking met De Mölledraejers Nieuw-Wehl
Waar: Mölletent nabij De Horst // Tijd: 13.15 uur – 16.30 uur
Zondag 23 februari 2020
Carnavalsoptocht Snuutersderp
13.00 uur Officiële opening in bar Time-Out
14.11 uur Start optocht vanaf KBC
// Entree: gratis
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Dinsdag 25 februari 2020

Bezoek aan onze zustervereniging in Loil “D”ramnaval
Waar: Kerk Loil // Tijd: 11.00 uur- 13.30 uur
14.11uur Oldershove samen met De Mölledraejers.

Zondag 15 maart 2020
Optocht Halfvasten Angerlo // Tijd: 13.00 uur
Vrijdag 5 juni 2020
Zomercarnaval XL // Het zal een feestelijke carnavalsavond worden
waarin je van alles mag en kunt verwachten. Zorg dat je erbij bent!
Waar: Feesttent Diepenbroekstraat Wehl // Tijd: 20.00 uur – 00.30 uur
Zondag 22 november 2020 Pronkzitting Snuutersderp // Prinses
Jill de 1e maakt plaats voor de nieuwe prins of prinses met zijn of haar
nieuwe hofhouding. Ook tijdens de pronkzitting worden er diverse optredens gegeven voor en door kinderen. Waar: Koningin Beatrix Centrum Wehl // Tijd: 14.11 uur – 17.00 uur // Entree: gratis
Donderdag 31 december 2020
Oliebollenverkoop in marktkraam op het plein bij Frans Jansen Warenhuis en achter op de parkeerplaats bij Plus Bruil aan de Stationsstraat.
// Tijd: 08.00 - 15.00 uur

Wat is u de optocht waard?
Zoals bij vele stichtingen en verenigingen wordt er een beroep gedaan op het
bedrijfsleven voor sponsoring, zo ook bij ons. Hier zijn wij de Wehlse en uit
omliggende plaatsen de ondernemers erg dankbaar voor.
Door de verplichte wet- en regelgeving die ons als Stichting Kindercarnaval
“De Lollige Snuiters” door de gemeente worden opgelegd en mede door het
stoppen van de Scouting Wehl mbt tot het leveren van verkeersregelaars voor
onze mooie optocht moeten wij extra kosten maken. Hieronder vallen het opstellen van een verkeersplan, professionele verkeersregelaars, EHBO-bikers
en toiletvoorzieningen. Dit alles om de veiligheid van jullie als deelnemer en u
als toeschouwer te kunnen waarborgen.
Draagt u de Wehlse carnavalsoptocht als deelnemer, toeschouwer of als
inwoner een warm hart toe en wilt u dat de optocht door ons mooie Snuutersderp kan blijven trekken, wordt dan donateur.
Wij rekenen op uw steun en zijn blij met elke gift !

Stichting kindercarnaval “De Lollige Snuiters”
Rabo rekening : NL27RABO 0157299813
Onder vermelding van : Donateur
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Marlyn Cooymans-Braam
Persoonlijk Reisadviseur

• Uw persoonlijk reisadviseur zonder extra kosten
• Van standaard pakketreizen tot reizen op maat
• Prijs- en reisvergelijkingen Nederlandse én Duitse reisorganisaties
• Reisadvies per telefoon, e-mail of op afspraak bij u thuis
• Volledig onafhankelijk en objectief
• Garantie van ANVR en SGR

Voor ál uw reizen!
Didamseweg 41, 7031 AK Wehl
T
E

+31 (0)6-10630907

marlyn@yourtravel.nl

W www.yourtravel.nl/marlyn

Het lekkerste ambachtelijk
Italiaans ijsje van de Achterhoek
bij Reuring in Wehl

Kerkplein/ Beekseweg Wehl

www.reuringwehl.nl
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Tenslotte wensen wij de Lollige Snuiters een geweldige carnaval toe!
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SPONSOR WORDEN?
Wij komen graag volgend jaar langs,
mail naar lolligesnuiters@gmail.com.

Kunststof kozijnen - windveer bekleding
gevelbekleding

T. 06 - 223 26 346

WWW.KKM.NU

Ook de volgende sponsoren willen wij bedanken:
Loonbedrijf Gebroeders Eugelink
Arends grondwerken
Ter Heerdt Tweewielers
Personal Touch Travel (Marieke Lueb}
Aaldering Accountancy & Belastingen
Diana Kapsalons
Juwelier Optiek Volman
Eric Heebing Kapsalon
Ten Brundel Wonen
Chinees-Indisch Restaurant Po-Wah
Wiko Wehl Verkoop/ reparatie/
onderdelen Huishoudelijke apparaten

Berntsen Diervoeders
S&H BV
Jansen Warenhuis
Jansen verf- en behangspeciaalzaak
Café van Uhm
Granit Multi Parts Erik Jansen
Giesen Schoenmode
Hair@HomeSharon
Hairstyle by Laura
Vincent Scholten schilderwerken
Pedicure Happy Feet
Yvonne Hendriksen
Kinderopvang Annet4kids

Oud Prins Johan

2018-2019

Als prins van de Molledraejers is mij gevraagd een stukje te schrijven voor
’t Lollige Snuutje. Waar moet ik beginnen na zo’n fantastisch jaar. Verschillende
optochten en feestavonden maakten het jaar compleet. Wij mochten aanwezig
zijn bij het Grote Blagenbal in de feesttent in Nieuw-Wehl om samen met prinses Anniek deze avond feestelijk te openen. Dit ging ons goed af.
Een week daarna was de optocht in Wehl. Deze optocht was
weer goed georganiseerd door het Snuutersderp. Helaas
speelde het weer in het begin niet mee maar werd het aan het
eind van de optocht toch nog droog. Na de optocht bleef het nog
lang gezellig in het Beatrix centrum. Dinsdags in
Oldershove was het gezellig druk en warm.
In november zijn wij als Prins en hofhouding
naar de pronkzitting in Wehl geweest.
Het was een mooie en gezellig middag.
Begin Februari zal mijn afscheid zijn en
zal mijn nieuwe opvolger toe treden.
Wij wensen Prinses Jill en haar gevolg
een fantastisch jaar toe en hopen dat
zij net zo’n geweldig jaar zal hebben.
Tot slot sluit ik af met mijn leus
WIJ KNAPPEN DEUR

Denktank
De Denktank is een groepje jeugd die meedenkt en mee helpt met het organiseren van bijvoorbeeld het Grote Blagenbal XL! De Denktank bestaat
uit, Yoran Bosvelt, Lizzy Thuis, Milan Steentjes, Nikki Steentjes en Fabienne
Hendriksen. Deze groep is ontstaan doordat de volwassenen het toch wat lastig vinden om iets te organiseren voor de jeugd. Veel vragen zoals, wat trekt
de jeugd aan? Welke muziek is helemaal van deze tijd? Zijn er nog andere
activiteiten in de buurt gepland? De Denktank organiseert samen met meerdere zusterverenigingen; Vrolijke Drammers uit Loil, De Dolbotters uit Kilder, De
Mölledraejers uit Nieuw-Wehl en De Lollige Snuiters uit Wehl.
Net zoals de naam van dit evenement. Wij volwassenen dachten dit moet
anders, het moet aantrekkelijker. Dit klopte volgens De Denktank maar niet te
veel veranderen want het is al een begrip in de regio. Een slogan toevoegen
kon al genoeg zijn. Grote Blagenbal XL! ’n Donders mooi feest!
Wees erbij op donderdagavond 13 februari a.s. in de Mölletent te Nieuw-Wehl!
Voor meer info volg ons op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte!
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Hoekhorsterweg 8, 7031 HT Wehl
Nijverheidsweg 12
Tel.: (0314) - 68 13 28
7031 BV Wehl
e-mail: info@teunissenwehl.nl
0314 – 681 328
internet: www.teunissenwehl.nl

info@teunissenwehl.nl
www.teunissenwehl.nl

WEHL (0314) 683907

BEZOEK ONZE
2

350 M SHOWROOM

Sport-Fysiotherapie-Leefstijl

www.fitwijzer.com

Automobielbedrijf & Bandenservice

André van Mierlo
Nijverheidsweg 3, 7031 BW Wehl
Tel.: 0314-684718 info@garagevanmierlo.nl

GRAAG TOT ZIENS!

NIJVERHEIDSWEG 12B, 7031 BV WEHL
0314-683907

Voltastraat 50
Doetinchem
Tel.: 0314 – 320811
www.bloemenkamp.info

Levering van;
- Zand & Grind
- Zwarte grond
Inname van;
- Tuin- en snoeiafval
- Puinafval

Route optocht
opstellen in de Koningin Wilhelminastraat (richting van de Van Barneveldlaan)
rechtdoor Lindelaan, Larixlaan, Hagelkruisweg
rechtsaf Julianastraat;
linksaf Mauritsstraat;
linksaf Beekseweg;
rechtsaf Oranjestraat;
rechtsaf Stationsstraat;
linksaf Diepenbroekstraat;
rechtsaf Rietdekkersveld;
linksaf Groenestraat;
linksaf Diepenbroekstraat;
rechtsaf Graaf von der Goltzstraat;
rechtsaf Baron van Lamsweerdestraat;
linksaf Groenestraat;
linksaf Cingelwal;
rechtsaf Oranjestraat;
rechtsaf Grotestraat;
linksaf Julianastraat;
rechtsaf Koningin Wilhelminastraat
einde optocht
25
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Fijne carnaval!

V
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@kempermanverzekeringen.nl
en.nl
kempermanverzekeringen.nl
en.nl

Kemperman Verzekeringen

Beatrixplein 1
7031 AJ WEHL
T 0314 - 68 41 41
E info@kempermanverzekeringen.nl
I www.kempermanverzekeringen.nl

33 jaar Wehlse Broek
In 1987 werd in Het Wehlse Broek de eerste carnavalswagen gebouwd bij
Veenes. Iedereen zat na het bouwen op de rand van de koebak lekker zuurkool te eten, gemaakt door Edith. Dit smaakte naar meer! Sindsdien werd er
elk jaar meegedaan met een grote groep, jong en oud.
Tegenwoordig wordt de wagen bij de familie Jansen in de schuur gebouwd. Dit
wordt met veel passie gedaan, vooral door de wat oudere garde. Op tijd een
biertje, een borrel en wat te snacken erbij dan mot het lukken! Ook het wagen
keuren met de eigen groep is een gezellig feestje! Iedereen neemt wat mee
en zo wordt het al gauw laat.
De optocht in Wehl is ook een hele dag plezier! Vóór de tijd lekker soep met
broodjes bij Tonnie en Liesbeth en na de tijd gezellig afsluiten met een buffetje
bij Dick en Marja.
We hopen dat deze mooie
carnavalstraditie in de loop
der jaren door de jeugd
zal worden voortgezet.
Wij wensen iedereen een
hele fijne en gezellige
carnaval toe! Alaaaff!!
Carnavalsgroep Het Wehlse Broek
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Holl de kop d’r bei!
Veel plezier team de Wehlse Bijenkorf en Zit en Relax

Nijverheidsweg 10 Industrieterrein Wehl T 0314-68 12 08 www.wonenenslapen.nl

Jubilea
Anne Vreman-Ten Brundel heeft na 11 jaar lid te zijn geweest bij de Lollige
Snuiters besloten om er na dit jaar een punt achter te zetten.
Anne begon als 17 jarige als ‘stagiaire’ bij de Lollige Snuiters. Eerst heeft ze
meegelopen met Annemarie, om daarna zelf verschillende taken over te nemen. Jarenlang maakte ze onder andere draaiboeken, verzorgde ze de uitnodigen en organiseerde ze mede de kindermiddag. Anne zat ook in de organisatie van de allereerste zomercarnaval. Onze duizendpoot Anne zorgt er altijd
voor dat alles op en top geregeld is. Ze heeft dit altijd met veel plezier, toewijding en natuurlijk gezelligheid gedaan. Alleen nu is het tijd voor iets nieuws.
Anne hartstikke bedankt voor alle gezelligheid, je inzet en leuke ideeën.

André Woltering is bezig met maar liefst met zijn 22e jaar bij de Lollige Snuiters; hofchauffeur, wagenbegeleider, wagenkeurder, ‘technische dienst’, hoofd
montage èn hoofd rookmachine; André draait zijn hand er niet voor om. Na
22 jaar vindt hij het echter mooi geweest. We willen André hartelijk bedanken
voor zijn inzet maar weten ook dat André ons nooit echt zal verlaten want hij
heeft al aangegeven als vrijwilliger graag te blijven helpen.
Anne en André bedankt voor alle fijne jaren, namens het bestuur maar ook
zeker namens alle kinderen die door jullie in al die jaren begeleid zijn.
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PLUS Bruil,
De BBQ supermarkt
van Wehl en omstreken.
Wij hebben alles voor
een geslaagd BBQ feest
Stationsstraat 14,
7031 BP Wehl,
0314-681164.

Openingstijden
Ma-za van 8.00 tot 21.00
Zondag van 13.00 tot 18.00

Bruil Wehl

Informatie
Inschrijven loopgroepen, duo's of individuen
Je kunt nog meedoen met de optocht! Meld je alleen, als duo of met een loopgroep aan. Ook erg leuk voor de jeugd. Gratis inschrijven kan voor de optocht
op zondag 23 februari van 12:00 tot 13:00 uur in het KBC.
Straatversiering
Niet meelopen maar toch de gezelligheid van samen carnaval vieren? Versier
samen met je buren de straat en ga voor de 1e prijs ‘mooiste straatversiering’.
Zowel de straten op de route van de optocht, als de straten die er buiten liggen kunnen mee doen. Meld jullie straat aan voor 21 februari 2020 dan wordt
deze voor de optocht door de jury beoordeeld. Op zaterdag 22 februari zal
Prinses Jill enkele straten bezoeken om de straatversierders aan te moedigen.
Feest en prijsuitreiking
Na de optocht barst er in het KBC een geWehldig feest los waarbij
Prinses Jill de 1e voorop in de polonaise loopt. Samen met haar gevolg nodigt
ze iedereen uit dit mee te komen vieren en er een gezellige middag van te
maken. Vergeet vooral je feestneus niet. Rond 18:00 uur begint de
prijsuitreiking onder leiding van onze president Brady. Entree is gratis.
Vrijwilligers
Al onze activiteiten kunnen natuurlijk nooit doorgaan als er niet een heleboel
vrijwilligers zijn om ons te helpen. Wij willen iedereen dan ook hartelijk bedanken voor jullie hulp! Zonder jullie geen carnaval.
Wil je zelf ook wat betekenen voor de Lollige Snuiters?
Stuur dan een mailtje naar Lolligesnuiters@gmail.com.
De 2 leukste apen van Wehl
Elk jaar weer zetten de 2 leukste apen van Wehl zich in om te collecteren voor
de Kindercarnaval. Henk Stevens en Jan van Arem, wel bekend in Wehl en
omstreken, doen dit al vele jaren geheel vrijwillig. Stichting kindercarnaval De
Lollige Snuiters biedt alle kinderen uit groep 8 van basisschool het Timpaan
de mogelijkheid om mee te loten om Prins of Prinses te
worden, of in de hofhouding te komen. Om dit alles
mogelijk te maken zijn er verschillende manieren van
fondsenwerving. Bijvoorbeeld de welbekende
oliebollenverkoop op oudejaarsdag of de sponsoring
van de Wehlse middenstand. Maar ook de collecte
die wordt gehouden door de leukste apen uit
Wehl tijdens de optocht is er daar één van.
Wij willen ten eerste de leukste apen, die figuurlijk
voor aap lopen, hartstikke bedanken voor de inzet.
Maar ook u als toeschouwer van onze optocht voor uw
gulle gift van voorgaande jaren die u heeft gedaan en
hopelijk nog gaat doen tijdens onze optocht.
Bedankt!
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JEANS SPORTPRIJZEN WERKKLEDING

Frank Menting
Groenestraat 5
7031 CK Wehl
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KWAZZELSKRUUT!
Pòdomme wa’n grei...

Slijterij Peeters

Kon. Wilhelminastraat 3
7031 AA Wehl

0314-680306

Volg ons:
facebook.com/slijterijwehl

Zomercarnaval XL

Nondeju wa ‘n feest was het in de gigantische feesttent op de ijsbaan, de vierde editie van de zomercarnaval was een feit. Dat de zomercarnaval in Wehl
leeft blijkt maar weer.
In de volledig uitverkochte feesttent kwam prinses Anniek de 1e met haar
gevolg in de polonaise de tent in om Zomercarnaval XL 2019 te openen. De
Snollebollekes startten de avond waarbij de tent al volledig op zijn kop stond
en de hele tent van links naar rechts ging. Van een vol Gelredome naar de
feesttent in Wehl overal maakt hij er één groot feest van.
Feestzanger Pim en de Beatcrooks met een waanzinnige
lichtact maakten de avond verder compleet waarbij
DJ Ronnie tussen de artiesten door, de avond lekker
opvulde. Nieuw dit jaar was de café tent waarbij men
gezellig aan de bar tussen de schilderijen kon genieten
van de Disco Daddies.
Wat er dit jaar op het programma staat is tot nu toe nog een geheim, maar wij
zijn er 100% van overtuigd dat het weer een geweldig feest gaat worden.

Jullie komen toch ook?
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DE9009195-ONT002-CB019

Zowel schakel als automaat
TELEFOON: 06-24997062
WWW.WIENHOLTS.NL

RUNDVEE PEDICURE
DIENSTVERLENING SCHAPEN
06-21417062

Uut de Olde doos
Er werd mij gevraagd of ik een stukje wilde schrijven voor ‘t Lollige Snuutje. Ik
zal mij eerst even voorstellen: ik ben Dorry Lendering, jurylid.
Hoe kom je in de jury? Wim Wenting heeft mij in 2006 benaderd; ik heb dit
thuis in de groep gegooid en ben de uitdaging aangegaan. Ik wist niet wat ik
er van moest verwachten, maar met zo’n team met ervaring zou het vast wel
lukken. Waar kijk je naar? Creativiteit, activiteit, veiligheid, kleuren, kleding,
beweging. Kort gezegd gezelligheid bovenal! Dat is zeker.
Wat is het leuke aan jureren? Het omgaan met de jeugd en jongeren, vooral
het omkopen van de jury, er liep bijvoorbeeld een keer iemand met een karretje met een pan en groenten, ik trek mijn eigen soep dus wij konden de 		
					volgende dag ook soep koken.
					Ook buiten het jureren kunnen
					
De Lollige Snuiters altijd een beroep
					op jou doen, waarvoor?
					Bijvoorbeeld sjaals breien, jeugd
					
helpen, kortom alles waar hulp bij
					nodig is.
					
In 2012 hadden Berty en ik de eer
					
om Snuuterspaar van het jaar te zijn
					
en in 2017 ben ik benoemd tot ere
					jurylid.
					Nog een leuke anekdote;
					
bij het straten jureren met de brand					
weer krijgen ze alarm; er is brand in
					
Keppel. Nou we werden er letterlijk
					
en figuurlijk uitgegooid bij het K.B.C.
					
Ik wens jullie allen een hele fijne,
					gezellige carnaval en optocht.
					Dorry.
Wij willen Dorry hartelijk bedanken voor alle hulp die ze De Lollige Snuiters
al die jaren geboden heeft en hopelijk blijft doen; wist u bijvoorbeeld dat de
sjaals die de kinderen tijdens de optocht om hebben mede door Dorry zijn
gebreid. Ook heeft Dorry de traditie ingevoerd van gebakken eieren maken
voor alle juryleden op zondagochtend.
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Aanleg van:

Beekseweg 23 Wehl
T: 0314 - 68 35 86
www.klaasseninstallatietechniek.nl
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Gas
Water
Centrale verwarming
Badkamers & sanitair
Dakbekleding
Warmtepompen
Pv panelen

