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We mogen weer, op naar betere tijden:

2020, de weken voor onze optocht door
 ‘t Snuutersderp werden er al vele 
carnavalsoptochten afgelast door het slechte weer.
Ook bij ons hing het doorgaan van de optocht 
aan een zijden draadje, maar na veel overleg met
 de burgermeester en hulp van vrijwilligers en
 carnavalsvierders kon onze optocht toch 
doorgaan.Ondanks het slechte weer is het  een 
mooie optocht geworden, waar we achteraf met 
een heel goed gevoel op terug konden kijken.
Toen wisten we nog niet dat het Coronavirus zoveel 
ellende zou gaan veroorzaken en voorlopig een einde 
zou gaan maken aan alle feestelijkheden.Wij zijn dan 
ook zeer blij, dat onze optocht wel doorgang heeft kunnen vinden.
Nu inmiddels ruim 2 jaar later gaat het de goede kant weer op, we hebben nog  
geen optocht kunnen houden in februari maar al wel weer een pronkzitting gehad 
met aansluitend een prachtig feest in de zaal.
In deze pronkzitting door middel van een live-stream mede mogelijk gemaakt door 
de Wehlse Dj’s Tom en Niels konden wij eindelijk ons 44 jarig jubileum vieren, al is 
het dan wel 44+1 jaar geworden.
Tijdens deze pronkzitting hebben wij onze nieuwe hoogheden prins Selian en 
prinses Tess gepresenteerd, onze vlag kunnen onthullen en het Lollige Snuiterlied 
kunnen beluisteren en zien geschreven door Joop Boxstart en Theo Scholten.
Ook hebben wij afscheid kunnen nemen van onze langstzittende prinses Jill, die 
ons een paar prachtige Banners geschonken heeft voor de residenties van onze 
toekomstige hoogheden.Dit alles was niet mogelijk geweest door de enorme inzet 
van vele vrijwilligers, Bea Bar&Events, DJ Tom en Dj Niels, Stichting Sport en 
Recreatie, de Mölledraejers en De Lollige Snuiters.
Hopelijk is dit de aftrap geweest voor weer mooie tijden, er worden al weer vele 
feesten en festivals georganiseerd waarvan De Lollige Snuiters er ook bij een 
aantal aanwezig zullen zijn.Wij zien jullie allemaal graag weer op 10 juni Zomer-
carnaval XL en 12 juni tijdens de Carnavalsoptocht (eenmalige editie).
Opgeven voor deze optocht kan nog tot en met zondag 12 juni, dit geldt niet voor 
de wagens hiervan is de inschrijving al afgelopen, u kunt dit nakijken op onze 
vernieuwde website.
Ik wens u allen veel gezondheid en weer mooie tijden.

Roy Hermsen, 
Voorzitter Stichting De Lollige Snuiters Wehl.



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

Wij zoeken iemand:
-    die graag iets wilt organiseren 
-    die kinderen een podium geeft met de carnaval
-    het carnaval wilt behouden in Wehl, en deze traditie meegeeft aan de kinderen
-    die uiteraard het carnaval een warm hart toe draagt
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 →
-    1x per jaar een bestuurs-BBQ welke je niet wilt missen

Gezien de samenstelling van ons bestuur gaat onze voorkeur uit naar een man. 
Voel 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

Loonbedrijf  Gebroeders Eugelink
Arends grondwerken
Wehlse Bijenkorf 
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
Jansen Warenhuis
Jansen verf- en behangspeciaalzaak
Granit Multi Parts     Erik Jansen
Giesen Schoenmode
Hair@HomeSharon
Hairstyle by Laura
Dierenshop Wehl
Pedicure Happy Feet
Yvonne Hendriksen Pedicure
Kinderopvang Annet4kids
MPM Meijer ProjectManagment

Ook de volgende sponsoren willen wij bedanken:

Gezocht Gezocht 



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

Bestuur  Bestuur  
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Oproep:

Voor ons 44 jarig jubileum zouden wij graag alle 
oud hoogheden en oud bestuursleden uitnodigen dit samen 

met ons te vieren. Wij hebben geprobeerd iedereen te 
bereiken maar mocht jij nou niets ontvangen hebben; stuur 
dan voor 5 juni een mailtje naar lolligesnuiters@gmail.com

Bedankt en hopelijk tot 12 juni. 
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Bosch Car Service
Compleet, goed, betaalbaar

A18 Bedrijvenpark
Argonstraat 1

Wehl
0314 - 684 421

www.eversauto.nl

ree nH Kn ae ps se alm oa nD

i g gerW s

      

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

TGSound & Light. .
Tom Gerritsen
Drive-in show
Gespecialiseerd in licht en geluid

Beekseweg 21H
7031AT WEHL

Mobiel: 

E-mail:

Contact
0613107201
tgsound.light@outlook.com

Meer informatie:



Prinses TessPrinses Tess
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Ik ben prinses Tess
Samen met mijn ouders Maik en Janique en mijn broer Sem mijn zus Demi en 
mijn tweelingzus Bo woon ik aan de Leemkuilseweg. Dat zal mijn residentie 
zijn en van hieruit zal ik ook gaan regeren. We hebben een huisdier dat is een 
hond ze heet Zoë.

Mijn sport is hockey en ik hockey bij dhc in Doetinchem. Afspreken met vrien-
dinnen vind ik ook heel leuk.
27 februari was het dan eindelijk zover de dag van de pronkzitting maar daar-
voor moest ik het natuurlijk best wel lang geheim houden.
Ik was heel blij toen ik in oktober hoorde dat ik prinses werd en vond het aan 
het begin heel moeilijk om het geheim te houden, toen ging de pronkzitting in 
november helaas niet door en was ik erg teleurgesteld.Uiteindelijk werd het 
steeds makkelijker om het geheim te houden en werd er steeds minder over 
gepraat.Toen kwam het bericht dat er toch een pronkzitting was en werd het 
steeds moeilijker en gingen er steeds meer kinderen in mijn klas het er over 
hebben.Uiteindelijk was het dan zover de dag van de pronkzitting…
Gelukkig dachten niet veel mensen dat ik het was.

Toen begon het toneel stukje en hoorde ik vraag na vraag en wist ik niet 
wanneer vraag 11 zou komen en toen was vraag 11 er en werden we bekend 
gemaakt. Ik vond het een hele leuke pronkzitting.
    Daarna hadden we natuulijk ook
    nog een heel leuk feest ik heb het 
    daar erg naar mijn zin gehad 
    met prins Selian de hofhouding 
    en de raad van 11 en de reserves.

                                                                                                         
        We mochten ook nog een duo kiezen   
        die het leukst verkleed was dat vond   
        ik ook heel leuk!

     Ik prinses Tess en prins Selian 
     hebben samen met de hofhouding en  
     de raad van 11 en de reserves een  
     hele leuke dag gehad!



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
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Prins SelianPrins Selian
Tjonge jonge wat moesten wij, door Corona het grote nieuws lang voor ons hou-
den. Maar nu schreeuwen we het van de daken: wij zijn de nieuwe hoogheden van 
de Lollige snuiters!
En dit jaar is een extra feestelijk jaar want de Lollige Snuiters bestaan 44 +1 jaar! 
Wij zijn dan ook zeer vereert dat wij dit jaar Prinses Tess en Prins Selian van de 
Lollige Snuiters mogen zijn! 
Ik zal mij eerst even aan jullie voorstellen. 
Ik ben prins Selian de 1e en ik woon samen met mijn ouders Marijn en Marion en 
met mijn broer Marlen en mijn broertje Lucas aan de Grindstraat in Nieuw Wehl. 
Hier wonen we samen met onze drie paarden, twee katten en onze hond. Mijn 
grote hobby is ponyrijden op mijn eigen pony Sanneke. 
 Vanaf oktober 2021 wist ik eigenlijk al dat ik de nieuwe prins van de Lollige snui-
ters zou worden. Helaas door de Corona kon de pronkzitting in november niet door 
gaan en zou deze verplaatst worden naar februari. Dat betekende voor ons dat 
we het geheim nog maanden voor ons moesten houden! Ik kan jullie vertellen dat 
was niet gemakkelijk! Het liefst wil je het meteen aan iedereen vertellen. Gelukkig 
hebben Jacqueline en meester Lars en Brady ons er goed doorheen geholpen met 
tips over wat we dan konden zeggen als mensen bij ons aan het “vissen” waren. 
Intussen werden de adjudanten, hofdames en de hele raad van 11 (dit jaar raad 
van 13) ook bekend. Ook ging het oefenen voor het toneelstuk voor de pronkzit-
ting op school gewoon door. En wij maar doen als of wij van niets wisten, maar wij 
wisten wel beter…….
Toen kwamen eindelijk de versoepelingen en mocht de pronkzitting in februari wel 
doorgaan. Nog wel in besloten kring en alleen voor genodigden. Wat dit jaar ook 
heel speciaal was, was dat er een live stream was, zodat alle mensen die er niet 
live bij waren, het ook vanuit huis konden bekijken. De pronkzitting was erg span-
nend maar ook erg leuk. De titel was: Wie jarig is trakteert.
Daarom werden prinses Tess en ik onthuld uit een mooi groot 
cadeau. Hier waren we dan! en wat was dat een opluchting na 
z’n lange tijd van geheimhouding. 
Het grote woord was er eindelijk uit!. De nieuwe hoogheden
 zijn: Prinses Tess en prins Selian! Ons eerste optreden 
was best een beetje spannend voor zoveel mensen, 
maar al snel hadden we onze draai gevonden.

Dit alles was nog maar het begin, want er staat ons nog
veel leuks te wachten. Onder andere de zomercarnaval 
met de bonte stoet door ‘t Snuutersderp!
Ik wens iedereen een hele fijne carnaval en ik hoop
 jullie allemaal te zien. Want zoals iedereen wel weet;  
Met prins Selian en prinses Tess wordt 44 jaar carnaval 
weer een knallend succes!



PronkzittingPronkzitting
Voorzichtig een beetje ‘back to basic’ een beetje terug naar hoe het was, 
een bestuur dat de koppen bij elkaar stak en vliegensvlug tot actie is overgegaan. 
Op zondag 27 februari mocht het toch gaan gebeuren, wel een besloten feestje. 
Een livestream met medewerking van onze locale Dj’s Tom en Niels. Prinses Jill 
1e en haar hofhouding maakte deze middag plaats voor maar liefst 2 hoogheden 
die staan te trappelen om over Snuutersderp te gaan regeren dit carnavalssei-
zoen. Ze werden gepresenteerd tijdens de jubileums quiz, ‘wie jarig is trakteert’. 
Gepresenteerd door Anne, Lotte en Tess.  Een passend tintje gelinkt aan 
ons 44+1 jarig jubileum. Samen ingepakt staan in een cadeau dat de hele middag 
al op het podium staat, zenuwslopend wachten tot het juiste antwoord wordt 
gegeven vanuit de zaal en het cadeau zich eindelijk opent.

Licht uit, spot aan….de camera is op het podium gericht en vanuit de huiskamers 
in Wehl wordt met spanning toegekeken. Feesthoedjes op, partypoppers pa-
raat…..Hoogheden waar heel Snuutersderp voor uit hun bol gaat!!! 
Prins Selian 1e en Prinses Tess 1e 
Prins Selian 1e en prinses Tess 1 regeren met hun leus: ‘Met Prins Selian en 
Prinses Tess, wordt 44 jaar carnaval een knallend succes!’ worden bijgestaan door 
hun adjudanten Wiek en Tom en hofdames Iris en Lotte. De raad van 11 bestaat 
dit jaar uit Jolijn, Fem, Jack, Ben, Frederieke, Yara, Tijmen, Mike, Laura, Timo, 
Willem en zeker niet onbelangrijk de rots in de branding, de reserves,  Davyn en 
Veerle. 

Aansluitend hebben we vanouds een feestje gevierd, mede georganiseerd door 
‘Bar Bea’,  onze zustervereniging ‘De Mölledraejers’, uit Nieuw Wehl en de 
vertegenwoordigers van ’t Snuutersderp, ’De Lollige Snuiters’ met de partyband 
‘Cabrio’. Deze middag werd ons eigen ‘Snuuters’ lied ter gehore gebracht, aange-
boden door oud Prinses Anniek 1e.

 Het werd een ‘ouderwets’ gezellig feestje, mede door al het oneindige geduld zijn 
we weer in de stemming. Trots om hier te mogen wonen, trots op al onze vrijwilli-
gers in het mooie ‘Wehl’ saamhorigheid wordt beloont, dat blijkt! 
 Tijdens het  “Wehlse dorpsfeest” zal de vrijdagavond wederom ingevuld worden 
door de ‘zomercarnaval’ en last…. but not least,  leven we ons op de zondagmid-
dag uit door een bonte stoet, de carnavalsoptocht van 2022 door de straten van 
Wehl te laten trekken. Hoe leuk zou het zijn om alsnog als individu, paar, loop-
groep, wagenbouwers hiermee deze geWehldige middag deel te kunnen nemen. 

Dusssss uit de luie stoel, koppen bij elkaar, brainstormen hoe, wat, 
waar en wie….verdere informatie volgt op FB, INSTAGRAM en natuurlijk op 
onze site www.delolligesnuiters.nl 

12





kinderkleding
damesmode
woonaccessoires
kadootjes

grotestraat 7, 7031 AE Wehl  |  0314 680652
 WWW.DIESVELTFEESTKOELING-VERHUUR.NL

                      

 

    

                      

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

 
Wij wensen iedereen een fantastisch carnavalsfeest en een waanzinnige 
optocht! 
 
Nijverheidsweg 6, 7031 BV  WEHL 
Tel.nr. 0314 - 68 40 51 
Kijk ook eens op onze site : www.stienezenwanders.nl 
 

 
 

 

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

Medical Device Safety 
Consulting and Testing Services

Versnel uw wettelijke toelating en veiligheidskeuringen

Oplossingen... Toelatingen... 
Training… Interim Management...

Voor meer info: www.ce-nl.nl



Ten 1e 
 Na 2 jaar mogen we eindelijke weer, en dat is voor ons een hele eer.
Al 44 + 1 jaar staat het bestuur voor de carnavalisten klaar,
Vandaar dit bijzondere carnavalsjaar. 
Ten 2e 
Met de hulp van onze hofdames Iris en Lotte, 
adjudanten Tom en Wiek, staan wij hier nu voor dit grote publiek.
Ten 3e 
Jolijn, Fem, Jack, Ben, Frederieke, Yara, Tijmen, Mike, Laura, Timo, Willem, 
Davyn, Veerle zijn van groot belang,
Samen met hen krijgen wij dit grote jubileumfeest wel aan de gang.
Ten 4e 
Kinderen, wagenbouwers, loopgroepen en inwoners van het Snuutersderp, 
willen wij met het carnaval virus besmetten, 
Ze zijn creatief, flexibel, erg enthousiast en laten zich niet beletten. 
Ten 5e 
Een optocht op 12 juni tijdens het Wehlse dorpsfeest is nu een feit,                        
hierbij kunnen wij een heleboel lekkere snoepjes kwijt.
Ten 6e 
Samen met ons in een vrolijke bonte carnavalsstoet,
Gaan wij een heel mooi jubileumjaar tegemoet. 
Ten 7e
 “De Lollige Snuiters”  houden van het carnavallen,                                                  
Daarom gaan we bij elk feest flink knallen.                                                 
    Daarom een driewerf: ALAAF!…ALAAF!….ALAAF! 
Ten 8e 
We gaan dansen, hossen en springen,                                                                            
en gaan heel hard alle liedjes meezingen.
Ten 9e 
Op school lusten wij wel snoep, pizza, patat en frikadellen,
dit kunnen wij vooraf bij de meester of juf bestellen.
Ten 10e 
Op de hulp van onze vele vrijwilligers kunnen wij vertrouwen,
Ze zijn inzetbaar voor versieren, oliebollen verkopen en alles opbouwen.
Ze zijn voor ons van onschatbare waarden en heel sterk,
Zij worden bedankt voor het verrichten van het vele werk!

Daarom voor hen een driewerf ALAAF!…ALAAF!….ALAAF! 

Ten 11e 
Tot slot onze leus : 
MET PRINS SELIAN EN PRINSES TESS, 
WORDT 44 JAAR CARNAVAL EEN KNALLEND SUCCES !!!!!

Proclamatie Proclamatie SELIAN EN  TESSSELIAN EN  TESS
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Frank eerste Prins  Frank eerste Prins  
Toen ik gevraagd werd of ik een klein stukje wilde 
schrijven over hoe ik als jeugdprins, van de Lollige 
Snuiters, de carnavalsoptocht in het verleden had 
ervaren moest ik wel even nadenken, want wanneer 
was dat ook al weer? Het was al wel heel erg lang geleden.
Mijn fotoalbum bood de oplossing. Ik had gelukkig nog een 
paar foto’s van dit carnavalsfeest uit, jawel, het jaar 1978 
en dat is welgeteld 44 jaar geleden.
Een mooie foto van mij als jeugdprins met een geweldige raad van 11. Alle-
maal medeleerlingen uit mijn zesde klas van de Sint Martinus school. Een 
mooie herinnering aan wat voor een leuke klas we hadden en hoe leuk we 
het vonden dat wij uitgeloot waren ( deze kans was natuurlijk uniek, want er 
waren destijds drie scholen en dat nou net de Martinus school werd uitgeloot).
Met zijn allen op de prinsenwagen door het dorp en geloof mij Carnaval ziet 
er vanaf de wagen nog spectaculairder uit, want om ons heen was Carnaval 
volledig losgebarsten, de een was nog mooier uitgedost als de ander, de prin-
senwagen was prachtig versierd en de optocht werd ondersteund met mooie 
toepasselijke feestmuziek en langs de kant van de route stonden heel veel 
bekende dorpsgenoten.
Ook moest er nog even een proclamatie voorgelezen worden. Ik dacht, Ooh 
dat doe ik wel even, niet wetende dat er zo ontzettend veel mensen zouden 
komen. In mijn beleving was half Wehl uitgelopen en dat was toch wel even 
schrikken ( gelukkig wist ik dit niet van te voren, want dan had ik waarschijnlijk 
drie weken niet geslapen). Maar mede door de professionele begeleiding van 
de Lollige Snuiters heb ik mij daar ook doorheen geslagen en na diverse ma-
len de Wehlse gemeenschap de vrolijke begroeting Alaaf te hebben overge-
bracht  werd aan het einde de proclamatie aangeboden aan de Burgemeester.
Terugdenkend aan mijn dag als jeugdprins is het toch fantastisch dat na 44 
jaar de Lollige Snuiters dit carnavals evenement nog steeds organiseren. Ie-
der jaar maar weer zetten vele vrijwilligers van de Lollige snuiters hun  schou-
ders eronder, om voor de Wehlse gemeenschap, weer een mooi carnaval 
neer te zetten. In een woord grote klasse, want het is allemaal in tijden van 
druk, druk en nog eens druk een hele prestatie om dit vol te houden.
Na een lange periode van corona is gelukkig de tijd 
weer aangebroken voor een geweldig carnavalsfeest 
en ik hoop dat het weer groots gevierd gaat worden.
Als voormalig Jeugdprins wil ik afsluiten met :
ALAAF, maak er een mooie optocht en een hele 
leuke dag van.

Jeugdprins Frank



ActiviteitenagendaActiviteitenagenda
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Zaterdag 28 mei en 4 juni 2022
Controle praalwagens door bestuur van De Lollige Snuiters.
Waar: aan de opgegeven bouwadressen // Tijd: 10:00 - 16:00 uur 

Vrijdag 10 juni 2022
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 – 00:30 uur

Zondag 12 juni 2022
Carnavalsoptocht Snuutersderp 
11:00 uur: officiële opening in Feesttent Diepenbroekstraat
13:11 uur: Start optocht vanaf de Feesttent Diepenbroekstraat 
15:00 uur: Start feestmiddag in de tent // Entree: gratis

Zondag 20 november 2022
Pronkzitting Snuutersderp // Prins Selian de 1e en Prinses Tess de 1e maken 
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 Beatrixcentrum Wehl // Tijd: 14:11 – 17:00 uur // Entree: gratis

Zaterdag 31 december 2022
Oliebollenverkoop in marktkraam.
Waar: op het Wilhelminaplein bij 
Frans Jansen Warenhuis en achter 
op de parkeerplaats bij Plus Bruil 
aan de Stationsstraat // 
Tijd: 8:00 – 15:00 uur

De oliebollen zijn tzt ook weer te bestellen via onze site.
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Wat is u de optocht waard?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 op-
stellen 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 Snuuters-
derp 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

Eigen vlag Eigen vlag 
Eigen vlag voor de Lollige Snuiters
Tijdens de pronkzitting hebben wij 
hem gepresenteerd: onze eigen 
Lollige Snuiters vlag. 
Wat zou het geweldig zijn als deze 
vlag tijdens carnaval door heel Wehl 
en Nieuw Wehl wappert. 

Hij is te bestellen via onze site. 
Kosten €17,50



Prinses Jill de 1e : Met prinses Jill op de trekker lup ’t lekker.

Wat was het een bijzonder jaar…  samen met mijn
hofhouding: Lois, Hiske, Ryan en Jochem heb ik een 
geweldige tijd gehad. Kort voor de herfstvakantie in 
2019 werd ik uitgeloot, ik werd prinses! Alleen wist ik
 het zelf nog niet. Jacqueline en Roy kwamen me het 
die week daarop zelf vertellen. Wat was ik blij, ik kon 
het niet geloven! Ik mocht het tegen niemand iets 
zeggen, alles moest in het diepste geheim. Al snel
 had ik overlegd met mijn vader dat ik heel graag 
mijn eigen trekker voor de carnavalswagen wilde, in overleg met de Lollige 
Snuiters en met Willy Lucassen is dat helemaal in orde gekomen! Op de dag 
van de pronkzitting was ik  niet eens heel zenuwachtig, ik was vooral heel blij 
dat ik het nu eindelijk mocht vertellen. Het was een geweldige dag! 
    De carnaval begon met de carnavals mis  
    in de tent. Daar heb ik voor het eerst 
    kennis gemaakt met Prins Stan de 1e en  
    zijn gevolg, wat hebben we leuke dagen  
    samen gehad met de familie van Pul! 
    En toen het Grote Blagenbal. Dat was 
    de mooiste en gezelligste avond van   
                            mijn leven. Het carnavals weekend
 was heel druk maar ook super leuk: Oldershove, met school in de tent feest 
vieren, verbroederingsbal, zaterdags in het gemeentehuis, daarna kleine bla-
genbal. Zondags met de optocht was het heel slecht weer maar niks kon het 
verpesten wat hebben we een schik gehad! Ook het feest in de sporthal was 
heel erg leuk. Dinsdags waren we uitgenodigd om in de kerk in Loil feest te 
komen vieren, wat een gezellige tijd! 
En toen kwam  corona… daardoor kon er heel veel niet doorgaan, waaronder 
de optocht in Angerlo en de zomercarnaval waar we ons zo op verheugd had-
den. Op 27 februari van dit 
jaar kon ik aftreden als langs zittende 
hoogheid van de Lollige Snuiters en alles 
overdragen aan prinses Tess en prins Selian. 
Ik wens dit prinsenpaar een hele fijne tijd, 
en hoop dat ze net zo genieten als ik heb
gedaan!

Groetjes oud-prinses Jill

Prinses Jill   2019Prinses Jill   2019
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Lollig liedjeLollig liedje

21

Lollig liedje                    (gemaakt door Joop Boxtart en Theo Scholten)

Ik bun een Lollige Snuiter, ik bun een lollig kind,
Ik bun een echte Waelhse, ik bun een geinig kind. 
Ik bun een Lollige Snuiter, ik bun een geinig kind,
ik bun een flierefluiter, lollig en bemind 
ik bun een flierefluiter, lollig en bemind 

Met de optocht trekken de Snuiters vrolijk deur de straot,
Boave op de wagen de prins(es) in vol ornaat,
Iedereen die zwaait en de stoet geet langzaam deur,
En alle Lollige Snuiters zingen dan in koor……. Alaaf, Alaaf, Alaaf !

Ik bun een Lollige Snuiter, ik bun een lollig kind,
Ik bun een echte Waelhse, ik bun een geinig kind. 
Ik bun een Lollige Snuiter, ik bun een geinig kind,
ik bun een flierefluiter, lollig en bemind 
ik bun een flierefluiter, lollig en bemind 

De pronkzitting in ‘n volle zaal met snuiters en prinses,
De raad van 11 met een steek, de stemming is weer best.
Met ’t blagenbal in de tent wut ter gedanst en gehos
En alle Lollige Snuiters zingen uut volle borst…….Alaaf, Alaaf, Alaaf !

Ik bun een Lollige Snuiter, ik bun een lollig kind,
Ik bun een echte Waelhse, ik bun een geinig kind. 
Ik bun een Lollige Snuiter, ik bun een geinig kind,
ik bun een flierefluiter, lollig en bemind 
ik bun een flierefluiter, lollig en bemind                                         3 x

Alaaf, Alaaf, Alaaf !



Kindercarnaval 2022Kindercarnaval 2022
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Dennis 11e Prins  Dennis 11e Prins  
ER WAS EENS……

….Pasgeleden werd ik benaderd door het bestuur van De Lollige Snuiters 
om een stukje te schrijven ter gelegenheid van hun 44 jarig jubileum. Een 
verhaaltje met foto’s voor in het boekje over mijn beleving als 11e Hoogheid 
destijds. Prins Dennis 1e….Ik was eigenlijk verrast, het klopt inderdaad, lang 
geleden zwaaide ik met de scepter over het ‘Snuutersderp’. Gelukkig kon ik 
mijn moeder Wilma, mijn hulplijn, inschakelen. Zij heeft alles goed bewaard 
en weet zich nog heel veel te herinneren van deze gebeurtenis. Ik zat des-
tijds in de 6e klas van de Martinusschool toen ik werd gekozen als Prins. Een 
leuke ervaring met maar liefst 4 hofdames weet ik mij gelijk te herinneren. Dat 
heeft vast indruk gemaakt voor toen de tijd. Ik kan de namen zo uit m’n mouw 
schudden. Geesje van Lieshout, Debby Kemperman, Siana van de Zand en 
Sonja Dijkhof. S ’Morgens op het gemeentehuis aan het Beatrixplein gelegen, 
mocht ik de proclamatie voorlezen. Henry Lukassen was erbij als President, 
herinner ik mij. En ook toen waren onze oosterburen, de partnergemeente 
van Wehl, carnavalsvrienden uit Raesfeld  (DL) erbij en namen deel aan de 
optocht. De laatste jaren is carnaval helaas een beetje aan mij voorbij gegaan, 
mede door corona. Wel heb ik het carnavalsbloed sowieso aan mijn dochter 
Jamy doorgegeven. Zij houdt er wel van, is in voor een feestje. Dat ik ooit 
Prins was heeft ook zij natuurlijk aan de keukentafel opgevangen. Ik wens de 
Hoogheden Prins Selian en Prinses Tess met hun gevolg fijne carnavalsdagen 
toe, geniet ervan, bewaar alle foto’s en bijzondere momenten goed. Misschien 
worden ook jullie op een later tijdstip ooit weer eens benaderd om jullie erva-
ringen te delen op welke manier dan ook.  ALAAAAAAAAAF…..

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 



www.teunissenwehl.nl

info@teunissenwehl.nl

Hoekhorsterweg 8, 7031 HT  Wehl 
Tel.: (0314) - 68 13 28

e-mail: info@teunissenwehl.nl
internet: www.teunissenwehl.nl

Nijverheidsweg 12
7031 BV  Wehl 
0314 – 681 328

André van Mierlo
Nijverheidsweg 3, 7031 BW Wehl

Tel.: 0314-684718  info@garagevanmierlo.nl

Automobielbedrijf & Bandenservice

  

 
              

  

  
 

                   

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

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

WEHL (0314) 683907
BEZOEK ONZE 

350 M2 SHOWROOM

GRAAG TOT ZIENS!

NIJVERHEIDSWEG 12B, 7031 BV WEHL 
0314-683907

Sport-Fysiotherapie-Leefsti j l 
www.fitwijzer.com



Route optochtRoute optocht

Opstellen bij de tent

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

rechtdoor Lindelaan, Larixlaan, Hagelkruisweg

rechtsaf Julianastraat;

linksaf Mauritsstraat;

linksaf Beekseweg;

rechtsaf Oranjestraat;

rechtsaf Stationsstraat;

linksaf Diepenbroekstraat;

einde optocht
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T. 06 - 223 26 346

Kunststof kozijnen - windveer bekleding
gevelbekleding

WWW.KKM.NU
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Sanne  22 ste Prinses   Sanne  22 ste Prinses   

Prinses Sanne de 1e

Wat een feest was het, het jaar dat ik in groep 8 van basisschool Het Groene 
Licht zat. Het was een bijzonder jaar waarin veel gebeurde; ik de hoofdrol 
gekregen in de musical, we kregen te maken met de welbekende cito-toets 
en was onze klas aan de beurt met carnaval. Een jaar dat ik niet snel meer 
vergeet..

Eén keer in de drie jaar kreeg groep 8 van het Groene Licht de eer om op 
de wagen te staan in de carnavalsoptocht in Wehl. De andere jaren waren 
basisschool de Rank aan de beurt, deze school stond naast onze school en 
de Hoeksteen, een basisschool in Nieuw-Wehl. In onze klas werd er gestemd; 
wie wordt er prins of prinses, wie de adjudanten, hofdames en de raad van 11. 
Ik kreeg de meeste stemmen van mijn klasgenoten en werd prinses carnaval. 
De adjudanten waren Niek Wolterink en Wout Reuling en de twee hofdames 
Bernadette Teunissen en Romy Schut. 

Rietdekkersveld, de straat waar ik toen woonde, stond bekend als de best 
versierde straat van Wehl tijdens carnaval. Ook dit jaar werd deze standaard 
hooggehouden want alles was prachtig versierd met borden en posters van 
Prinses Sanne de 1e. Op de dag van de optocht kreeg ik een mooi pak aan, 
een ketting met medailles om met namen van vorige prinsen en prinsessen, 
haar in de krul en op naar het gemeentehuis. Hier overhandigde burgermees-
ter van den Boorn mij een sleutel, die ik vervolgens na de optocht weer in 
mocht leveren. Er werden foto’s in het gemeentehuis gemaakt en de optocht 
kon beginnen. Het was een fantastische dag op de wagen. We strooiden 
snoep en zwaaiden het hele dorp toe. Het was een dag om nooit meer te 
vergeten, door de medaille word ik hier ieder jaar weer even aan herinnert 
waarop staat: Prinses Sanne de 1e, de Lollige Snuiters.

Groetjes,
Sanne van der Willik- Siebers



 

Gazon opnieuw inzaaien.
Gazon verticuteren en doorzaaien.
Gazon frezen met een overtopfrees.

Kleine paardenweiden doorzaaien met vredo.
Egaliseren met een egalisatieframe.

Klepelen met een klepelmaaier breed 1.20 m.
Diepladertransport.

Kleine balenpers, balen tot 1 meter. 

 

 

 

Bennie WolteringBennie Woltering
Tel.:  06-53817463Tel.:  06-53817463
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Renske 33 ste PrinsesRenske 33 ste Prinses
Beste lezer van het Lollige Snuutje,
 
Onlangs werd ik gevraagd om als 33ste prinses van 
De Lollige Snuiters, een stukje te schrijven.
Laat ik eerst beginnen met hoe spannend het is om uitgeloot 
te worden voor prins of prinses. Ik weet het nog heel goed, 
in mijn jaar werd de uitkomst van het lootje van prins of 
prinses geheim gehouden en voor 
het eerst door middel van een pronkzitting bekend gemaakt. Ik heb het een 
maand geheim moeten houden voor de grote onthulling er kwam, wat was dit 
zenuwslopend om dit als enige te weten en super spannend. Maar het is me 
gelukt. Het kwam als een grote verrassing dat ik prinses Renske de 1ste over 
‘t Snuutersderp mocht gaan regeren. Samen met mijn hofhouding Loïs van 
Koert, Merel Jansen, Jelle Schrijver, Jessy Mulder en de raad van 11 hebben 
we er een mooi 33 jarig jubileum feest van gemaakt.
Het hossen en springen in de tent in Nieuw-Wehl en in de zaal in Wehl dat 
was onvergetelijk, op het grote Blagenbal, kleine Blagenbal, Verbroederings-
bal en de optochten in Wehl maar ook in Angerlo en Raesfeld. 
Na mijn tijd als prinses ben ik tot op de dag van vandaag, altijd betrokken ge-
bleven als vrijwilliger bij de Lollige Snuiters, ik help de stichting al 11 jaar met 
oliebollen verkopen, opbouwen en afbreken van de pronkzitting en alle andere 
dingen waar ze hulp bij nodig hebben.  Ik  zal dit altijd met veel plezier blijven 
doen. Eens een lollig snuutje, altijd een lollig snuutje.
Ik heb ontzettend genoten van mijn tijd als prinses. Namens mij, wil ik de nieu-
we hoogheden van harte feliciteren met hun titel voor dit carnavalsseizoen. Ik 
wens prinses Tess en prins Selian heel veel plezier voor dit bijzondere jaar!!
Ook wil ik de Lollige Snuiters feliciteren met hun 44+1 jarig  jubileum. 
Een drie werf alaaf!!!
Zoals in alle stukjes die je voorleest als hoogheid sluit ik dit stukje af met mijn 
leus:
Wi-j goan springend de carnaval deur!
 
Groetjes van de 33e prinses,  Renske
 

Receptie: 

 

 
 

 

 

 

 

 



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

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

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
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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 bedan-
ken 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 hofhou-
ding te komen. Om dit alles mogelijk te maken zijn er verschillende manieren 
van fondsenwerving. Bijvoorbeeld de welbekende oliebollenverkoop op oude-
jaarsdag 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!

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 straatversie-
ring’. Zowel de straten op de route van de optocht, als de straten die er buiten 
liggen kunnen mee doen. Meld jullie straat aan voor……………dan wordt deze 
voor de optocht door de jury beoordeeld. .
Feest en prijsuitreiking
Na de optocht barst er in de feesttent aan de Diepenbroekstraat een geWe-
hldig feest los waarbij Prinses Tess en Prins Selian voorop in de polonaise 
lopen. Samen met hun gevolg nodigen ze iedereen uit dit mee te komen 
vieren en er een gezellige middag van te maken. Vergeet vooral je feestneus 
niet. Rond 17.00uur begint de prijsuitreiking onder leiding van onze President 
Brady. De entree is gratis.

InformatieInformatie
Je kunt nog meedoen met de optocht! Meld je alleen, als duo of met een loop-
groep aan. Ook erg leuk voor de jeugd. Gratis inschrijven kan voor de optocht op 
zondag 12 juni van 11uur tot 12uur in het schuttersgebouw St. Martinus Wehl



RIOOL VERSTOPT?

RIOOLTECHNIEKTE KLOEZE

WWW.TEKLOEZE.NL
BEL 0315 - 33 03 75

altijd b
erei

kba
ar!

.NL
JEANS    SPORTPRIJZEN    WERKKLEDING

0314-680306Kon. Wilhelminastraat 3
7031 AA Wehl

Volg ons:
facebook.com/slijterijwehl

Wij wensen iedereen fijne dagen én... 

Kwazzel toe met Carnaval!

Pòdomme wa’n grei...
KWAZZELSKRUUT! Slijterij Peeters

Nu verkrijgbaar bij:



Zomercarnaval Zomercarnaval 
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….Inmiddels een begrip tijdens de festiviteiten tijdens het dorpsfeest in Wehl.
In 2016 werd het idee geopperd en De Lollige Snuiters werden benaderd om 
een avond te vullen tijdens het dorpsfeest. Dit was niet tegen verkeerde men-
sen gezegd, vele wilde ideeën kwamen er op tafel. Samen met Eef Bus van 
de Feestkoning hebben we om tafel gezeten om er een realistische invulling 
aan te gaan geven. Dat deze samenwerking goed is verlopen destijds blijkt uit 
het jaarlijks terugkomende evenement. 

Een heus feest voor jong en oud. Jazeker, ook voor onze jeugd is het een 
leuke avond, zij hebben immers de toekomst!! Vele artiesten zijn er al getuige 
van geweest van de goed gevulde feesttent, voor de enthousiaste Wehlenaren 
een thuiswedstrijd. Maar ook uit omliggende plaatsen komen ze graag naar de 
zomercarnaval. De tickets vliegen als warme broodjes over de toonbank. 
Een hele erge leuke bevestiging dat er zoveel mensen enthousiast zijn over 
dit evenement. Ook dit jaar gaan we weer samen een zomercarnaval 
organiseren, we mogen gelukkig weer.

Tijdens de zondag van het dorpsfeest wordt er dit jaar eenmalig invulling 
gegeven door middel van de carnavalsoptocht, de bonte stoet door de We-
hlse straten. Hoe mooi is het dat we samen in Wehl de handen ineen slaan. 
Dat wij Lollige Snuiters samen met de Feestkoning en Stichting Wehl er weer 
een ongelofelijk mooi weekend van gaan maken, we elkaar het hele weekend 
helpen en elkaars vrijwilligers zijn. Laten we samen trots zijn op WEHL, Wat 
Een Geweldig Land!!

Op de samenwerking, Alaaf

 

 

 



CV ‘T Gajes KilderCV ‘T Gajes Kilder 22 + 2 jaar 22 + 2 jaar

'T Gajes uit het mooie Kilder is ontstaan tijdens de Kilderse kermis in 1999. 
Omdat we in onze jonge jaren niet altijd even braaf waren is de naam 't Gajes 
bedacht en werd er een plan gemaakt om met de carnaval een wagentje te 
maken. Bij de fam. Giesen in het Wehlse Broek werd er lekker geklust en werd 
er in de optochten van Kilder, Wehl en Beek meegetrokken onder het motto :  
dit Gajes krijg je niet in de bajes!

In de loop der jaren kregen we de smaak steeds meer te pakken, de groep 
werd ook groter en zo ook de wagens. We  trokken met veel plezier en succes 
mee in de optochten van Kilder, Doetinchem,  Wehl , Beek en af en toe An-
gerlo. Het lastigste was toendertijd om steeds een bouwplek te vinden. Onze 
reis van bouwplekken bracht ons in het Wehlse Broek, Braamt, Lengel, Kilder, 
wederom Lengel en zelfs onder de carport en in garages. Tegenwoordig mo-
gen we ons gelukkig prijzen met een bouwplek bij onze collega's van de cv de 
Moate in het Wehlse Broek.  Zonder bouwplek kun je gewoonweg niks en we 
zijn alle mensen in de afgelopen jaren hier erg dankbaar voor. 

Enkele hoogtepunten voor ons zijn de wagens Kwik, Kwek & Kwak,  China, 
Patatje oorlog en onze jubileum wagen 11 jaar 'T Gajes. Dat jaar organiseer-
den we een groot feest bij zaal Teunissen met 550 feestende mensen en 
kwamen we voor de dag met de wagen: Al 11 jaar goed geboerd!

Na de grotere wagens hebben we een stapje terug gedaan en zijn we tot 
2016 kleine wagens gaan bouwen. Hierna kwamen de Gajes Kids om de hoek 
kijken en zijn we weer wat groter gaan bouwen.  Wat is leuker dan samen met 
je kinderen carnaval te vieren en dit door te geven. 

2018 zal voor ons het jaar zijn wat ons het meeste bij zal blijven, met als 
thema: "wij leiden carnaval in goede banen.  Een eerbetoon aan onze veel te 
vroeg overleden vriend Jurgen,  een Gajesman in hart en nieren. Dit gaf ons 
veel voldoening en iedereen was trots hoe we dit gedaan hebben.  Kippenvel! 

Helaas gingen afgelopen jaren door storm en de corona veel optochten niet 
door en moesten we ons 22 jarig jubileum steeds uitstellen.  Als het goed is 
komen we in 2023 weer voor de dag met onze 22e carnavalswagen.  

Tenslotte wensen wij iedereen en de Lollige Snuiters een mooi  zomercarnaval 
toe en ons ziet u weer terug in 2023!

Carnavalsgroep 't Gajes
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                                        RUNDVEE PEDICURE 
                               DIENSTVERLENING SCHAPEN 
                                            06-21417062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   Kruithofseweg 2 Wehl  -  0314-786780 
 

Landbouwmechanisatie 
Tuin- en parkmachines 
Industrie 
Onderhoud  

Frank Menting
Groenestraat 5
7031 CK  Wehl

Frank Menting
Groenestraat 5
7031 CK  Wehl

Wij komen graag volgend jaar langs, 
mail naar lolligesnuiters@gmail.com.

SPONSOR WORDEN?



Het is al weer een tijdje geleden, maar ook 
in 2020 hadden wij een Snuiter van het jaar.

Deze Snuiters zijn personen die voor Wehl en
 of de De Lollige Snuiters van grote waarde zijn 
en zich daar vrijwillig voor inzetten.
Zij worden door ons voorafgaand aan de optocht 
tijdens de plechtigheden in het zonnetje gezet.

In 2020 vonden wij dat Cor Tiemes wel een 
keertje in het zonnetje gezet mocht worden.

Cor als lid van de Mölledraejers is daar in de
 technische commissie van grote waarde, 
hij is er altijd te vinden achter in de tent.

De intocht van Sinterklaas is iets waar Cor zich ook ieder jaar weer voor inzet, 
hij zorgt er mede voor dat de goedheiligman ieder jaar weer veilig van het 
station naar het Beatrix centrum begeleidt wordt.

Voor ons als kleine stichting is Cor van grote waarde, wanneer wij een paar 
extra handen nodig is Cor altijd bereidt ons te helpen en vaak de eerste die 
zich aanmeld.

Tijdens onze pronkzitting is Cor altijd aanwezig, helpt met versieren opbouwen 
en afbreken en ontvangt onze gasten bij de ingang.

Bij de oliebollenverkoop is hij ook de hele dag bij ons aanwezig, van s’mor-
gens vroeg opbouwen tot en met het afbreken wanneer de laatste oliebollen 
verkocht zijn.

Dit alles is reden geweest  voor ons om Cor Snuiter van het jaar te maken, en 
hem uit te nodigen met het bestuur uit eten te gaan.

Cor, bedankt voor alles wat je tot nu toe voor De Lollige Snuiters hebt gedaan 
en nog gaat doen.

Snuiter 2020 Cor TiemesSnuiter 2020 Cor Tiemes
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WEJA VERZORGT HET 
COMPLETE TRAJECT, 

WIJ MAKEN EEN  
INTERIEUR DAT PRECIES 
PAST BIJ UW WENSEN. 
 
ELK INTERIEUR WORDT 
EXACT VOOR U  
OP MAAT GEMAAKT.

WWW.WEJA.NL
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Ik heb van kinds af aan carnaval gevierd en vond het dan ook gewel-
dig dat onze zoon Youri 11 jaar geleden bij de raad van elf zat. Toen 
was Renske Prinses ( zij is een dochter van vrienden van ons). Ik heb 
uiteraard met de carnaval overal foto’s van gemaakt. Maandag ging de 
hele stoet met wel 250 man naar de optocht in Raesfeld en ik natuurlijk 
ook mee als wagenbegeleider. Het was voor mij de eerste keer dat ik 
meeliep in een optocht in Duitsland. Nou ik heb het geweten kreeg een 
klein glaasje in de hand gedrukt en als elke keer als de wagen moest 
stoppen werd mijn glaasje gevuld door de toeschouwers.

Doordat de foto’s goed ontvangen waren door iedereen, werd ik door 
Jacqueline, (moeder van Renske) gevraagd of ik de foto’s wilde maken 
van de nieuwe Prins of Prinses van dat jaar en natuurlijk meer foto’s 
van de Lollige Snuiters. Natuurlijk moest dit in het diepste geheim. 
Anne Vreeman, bestuurslid van de Lolllige Snuiters belde me op dat 
ze met een probleem zat: ze werd in de gaten gehouden.
Ze wilden allemaal weten wie de hoogheid dat jaar zou worden. 
De oplossing werd al snel gevonden en dat jaar werden de foto’s bij de  
fotograaf thuis gemaakt. 
      Vanaf dat jaar heb ik de foto’s van de hoogheden  
   gemaakt en ook de verdere foto’s voor de Lollige  
                Snuiters zoals grote Blagenbal en de pronkzit- 
     ting. Voor een aantal jaren geleden zijn ze ook 
     begonnen met het boekje ‘t Lollige Snuutje. 
   Ook daar ben ik bij betrokken.  
   Met mijn grafische achtergrond kon ik ze natuur 
   lijk helpen maar het blijft altijd een hele uitdaging, 
   maar heel leuk om te doen.

     Ik hoop nog zeker 11 jaar foto’s te   
      mogen maken voor De Lollige Snuiters.  
     Ik wens jullie een geweldig
     jubileumjaar toe.
 
                               Op naar de 55 jaar.

          Groetjes Tonnie
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