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voorzitter ANDRÉ POLMAN

Beste Carnavalisten,

De dagen worden alweer korter en de blaadjes aan de bomen verkleuren;

het is dus herfst. De periode van het jaar waarin de Carnavalskoorts weer

begint op te lopen. Voor mij is dit een mooi seizoen: Ik word geïnformeerd

door de creatieve tak over de inhoud van de Pronkzittingen en krijg een

beeld van deze avond en middag. Hierbij sta ik altijd weer versteld van de

betrokkenheid die de leden van de creatieve tak tonen en de vele uren die

zij, de artiesten en begeleiders van deze acts, geheel vrijwillig, steken in

deze aftrap van het Carnavalsseizoen. Een groot compliment! 

We gaan afscheid nemen van Prins Mike 1e en zijn Adjudanten Coen en

Ferdinand, die onze vereniging op uitstekende wijze hebben uitgedragen

het afgelopen jaar. Gelukkig blijven de hofdames, hetgeen dit afscheid

enigszins verzacht. Ik hoop wel dat we de “23:00-uur-traditie” met elkaar

voortzetten! Zondags gaan we afscheid nemen van Jeugdprinses Tatum 1e

met haar Adjudanten Bo en Merle waar we enorm trots op zijn. Omdat

ook zij geweldige visitekaartjes van de vereniging waren. De vraag die dan

resteert is: Wie worden nu Jeugdprins(-es) en Prins van Nieuw-Dijk? Daar-

voor moet je er toch bij zijn op 15 en 16 november a.s.!

Als vereniging hebben we het afgelopen jaar een mooie                    stap

gezet. Inmiddels verrijst aan de Pakopseweg bij Kum-                    meling

BV een mooie nieuwe hal, die voor een deel beschik-                baar komt

voor de Carnavalsvereniging en een aantal groepen.                    Hiermee

wordt een langgekoesterde droom ingevuld om                             bouw-

plekken te helpen realiseren voor deelnemers aan                            onze

optocht. We gaan ervan uit dat de optocht hier-                         door nog

weer mooier wordt. Deze bouwlocatie laat zien                                waar

samenwerking toe kan leiden. We zien als bestuur                      het aan-

komende Carnavalsjaar dan ook met vertrouwen                       tegemoet

en hopen dat we samen met alle vrijwilligers                           en deelne-

mers er een fantastisch jaar van gaan                                         maken!

Met carnavalsgroet, 
André Polman
Voorzitter
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RINS MIKE 1e
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P
Beste Carnavalisten,

Voorzittertje! Borreltje? Tja het is 5 over 11 en André begint 

al weer te lachen hihi.. Dus we deden maar weer een ronde

jonge in alsof we nog nooit zoiets lekkers gehad hadden. Een                

traditie die de hele Carnaval niet meer           verbroken werd. 

Het was dinsdagavond en we liepen op het tandvlees …               Jeetje wat was

het zwaar. We werden zo geleefd die dagen, maar het                     was genieten

tot aan het allerlaatste moment. Als we elkaar nu weer                      zien dan heb-

ben we het er weer over van ‘we-j nog ....’

Wat hebben we veel meegemaakt het afgelopen jaar ...                        Een jaar

met veel hoogtepunten. Van Okidoki radio, wat                                       soms hila-

risch was tot de vette kantinekeuken van de                                        Koningsweg.

Van de zure matjes regen door Didam tot op de 

koffie bij Bets. En niet te vergeten de verrassings-

tocht naar Reasfeld. Daar stonden we dan iets 

wat te vroeg met een groep van bijna 100

man voor een dichte tent! Maar geen 

nood, nadat we ons met zijn allen in een

klein kroegje hadden gewurmd en later

alsnog naar de feesttent zijn gegaan, 

hebben we er een topmiddag van ge-

maakt! Ook wil ik nog wat kwijt over

Jeugdprinses Tatum 1e en haar adju-

danten. Ze hebben het geweldig ge-

daan en vormden een top trio waar 

de Antioniusschool en zeker De 11jes

trots op mogen zijn! Daarmee kun 

je weer zien hoe de Carnaval leeft onder de jeugd. Verder wil ik nog wat bedank-

jes doen. De Bunkers bedankt voor jullie inzet en gezelligheid, de Prinsenwagen

mocht er zeer zeker zijn. We hebben er met zijn allen een topjaar van gemaakt en

ik hoop dat we volgende jaren op deze voet verder gaan, ondanks alle ooievaars

die af en aan vliegen! Coen bedankt voor de PR en het op sleeptouw nemen van

jouw collega adjudantje, Fer bedankt voor het zijn van Fer. Samen met de hofda-

mes waren jullie een geweldig team! De 11jes bedankt voor alle hulp en gezellig-

heid met in het bijzonder Johan en Sandra. Ik ben er trots op dat ik deze eer

mocht dragen. Tot in de polonaise van 2015!

Carnavalsgroet, 

Prins Mike 1e
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RINSES TATUM    1e

P
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Beste Carnavalisten,

Ik ben heel blij dat ik vorig jaar Prinses van De 11jes    

mocht zijn. We hebben echt heel veel leuke dingen mee  

gemaakt. De Raad van 11, mijn twee adjudanten Bo en Merle en ik samen

met de rest van de klas hebben het heel gezellig gehad met de Pronkzitting,

de optocht, Kindercarnaval, de verbroedering en nog veel meer. We zullen

“NORMAAL MET 

DE PONY IN

GALOP MAAR

MET CARNAVAL

GA IK VOOROP!!”

dit jaar nooit vergeten hoe wij Carnaval

hebben ervaren. Ik hoop dat de nieuwe

Prins of Prinses met          gevolg het net

zo leuk gaat krijgen          als ons. We

stonden altijd op              de dansvloer

en we waren al-               tijd vrolijk. Nu

moet  ik alweer               afscheid nemen.
Ik weet nog goed dat we die dag op school in                   spanning zaten

om te kijken wie er in de Raad van 11 zaten.                      Ik was heel

blij toen ik mijn naam hoorde. We wisten                           nog niet wie

de Prins of Prinses en de adjudanten waren                        want je werd

een paar dagen voor de Pronkzitting gebeld.                        Ik kwam een

paar weken na de loting uit school. Opeens                         ging de tele-

foon. En mijn moeder nam op. Opeens                                keek mijn

moeder heel raar en ze gaf de telefoon                                            aan

mij. Toen vertelde ze mij dat ik Jeugd-                                            prin-

ses was. Ik was zooooo blij. Ik moest                                           tijdens

de generale heel goed opletten wat                                           ik moest

doen. Ik vond het heel moeilijk                                                         om

het geheim te houden voor mijn 

klas maar het is me wel gelukt. 

Dat was allemaal een jaar ge-

leden. Ik vond het een hele 

leuke tijd en ik vind het echt 

heel jammer dat ik afscheid 

moet nemen van alles.     

Groetjes, 

Prinses Tatum 1e
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Wie is het? Stuur uw idee naar prins11jes@upcmail.nl. 
De winnaar wordt zaterdag 15-11 bekend gemaakt en wint een leuke prijs!

PRINS 

C
Het is zo klaar als een klontje ....

De Prins heeft soms 

een steekje los ....

Zou het nog winter worden ....

De cirkel is rond ....

De Adjudanten 

kennen 

“um” ook ....

De Prins
is een 
echte

kindervriend
....

?
WIE WORDT 

ARNAVAL 
2015

Laat  de Prins nie t  lachen  . . . .
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Dione - Tigo - Kim - Dianthe - Zoë - Tijn

Bowi - Sem - Mila - Renel - Sanne - Jorieke

Sienna - Jesse - Dylan - Carmen - Lenn 

GROEP 8
maakt  er  nu  a l  een  feest je  van !

W i e  w o r d t  J e u g d p r i n s ( e s )  2 0 1 5 ?



Geert Duis, man van de alom bekende
Marja en een stille genieter eerste klas,
is betrapt op ernstige valsspelerij. Geert
heeft al jaren ambitie om Ruiterkoning 
te worden van Schutterij St. Antonius. 
Helaas heeft dat tot nu toe nog niet mo-
gen gebeuren. Geert heeft her en der al
laten vallen bij familie en vrienden dat
hij het somber inziet en dat hij vermoedt
dat zijn wens nooit werkelijkheid zal
worden. Zijn frustratie hierover is ech-
ter zo groot dat hij het aan de stok heeft

gekregen met de jeugd uit Nieuw-Dijk. Tijdens de wedstrijden om het Jeugdko-
ningsschap met Schuttersfeest heeft Geert alle kinderen van de skelter geduwd
en zelf plaatsgenomen op het voertuig, vervolgens heeft hij alle ringen eraf ge-
stoken en zichzelf gebombardeerd tot Ruiterkoning. Kinderen waren met stom-
heid geslagen alsmede de leiding. Bets Krosse kon haar ogen niet geloven. “Er
staat nergens een leeftijdsgrens in de reglementen.” aldus een trotse Geert. “Ko-
ning is Koning, punt uit! Marja en ik verheugen ons nu al erg op het inhalen.”
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WEETJESenzo

RODE ROZEN VAN BASJE
Dat Bastiaan een attente man is, is voor nie-
mand meer een geheim. Met zijn zeer char-
mante lach en altijd belangstellende houding
pakt hij iedereen in. Ook zijn vrienden zijn
Bastiaan zeer dierbaar. Onlangs wilde Basje
zijn vrienden daarom een rode roos aanbieden
om hen te bedanken voor de jarenlange vriend-
schap. De reacties van de vrienden waren zeer 
uiteenlopend. René Kruijer was dolenthousiast 
“Oooe ... ik ben dol op rode rozen, ik word er altijd helemaal blij van.” Rob Wil-
lemsen reageerde echter wat ingetogener “Wa’n un flauwekul.” Jork Scheerder
zat ook niet op de rozen te wachten “Ik had lie:ver un biertje gekregen, dus
hek d’r eigus maor eentje gehaald”. Vervolgens is René Kruijer naar huis ge-
gaan met 3 rozen en hij kon het daarom ook niet laten zijn vreugde te tonen.

GEERT DUIS
SPEELT VALS

“IK HEB WEL EEN WASBORDJE HOOR ...

D’R LIGT ALLEEN EEN BERG WAS OP”

aldus Roderick Vierwind
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REGLEMENT CarnvalsoptoCht    Cv   De  11jes     2015
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algemeen
1. Carnavalsvereniging “De 11jes” is verplicht om de regle- 

menten die verbonden zijn aan de vergunning voor de op-
tocht tijdig aan de deelnemers bekend te maken. Het ge-
meentelijk reglement is integraal van toepassing op deelne-
mers aan de optocht van Carnavalsvereniging “De 11jes”;

2. Na kennisneming van bovenstaande reglementen kan het 
aanmeldingsformulier ingevuld en opgestuurd worden;

3. Iedere deelnemer neemt deel voor eigen risico. De deel-
nemers zullen nimmer Carnavalsvereniging "De 11jes" op 
enigerlei wijze aansprakelijk kunnen stellen;

4. Elke opgegeven deelnemer/deelnemende groep krijgt een 
nummer. Het opstellen van de deelnemers gebeurt bij 
"Boszicht";

5. Dieren in de optocht zullen i.v.m. de overlast van uitwerp-
selen achter in de stoet worden opgesteld;

6. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het 
bestuur van carnavalsvereniging “De 11jes”.

verboden
1. De aanwezigheid van een gas- of luchtkanon is niet 

toegestaan;
2. Elke vorm van vuur of open vuur evenals het in het bezit 

hebben of het afsteken van vuurwerk/rookbommen in de 
optocht is niet toegestaan;

3. Bestuurders van voertuigen en toezichthouders mogen 
vooraf en tijdens de optocht niet onder invloed zijn van alco-
hol en mogen tijdens de optocht geen alcoholhoudende 
drank gebruiken. Bij overtreding van deze bepaling zal de 
bestuurder niet mogen worden vervangen, doch zal het 
voertuig en de daarbij behorende groep uit de optocht wor-
den verwijderd danwel van deelname uitgesloten worden;

4. Deelnemers die in kennelijke staat van dronkenschap verke-
ren of zich op andere aanstootgevende wijze gedragen, bijv.
“wildplassen” of het gooien van voorwerpen (eieren), kun-
nen door de organisatie of de politie uit de optocht worden 
verwijderd dan wel van deelname uitgesloten worden;

5. Deelname met zogenaamde drankwagens, zoals schaftke-
ten en skihutten, al dan niet voorzien van een tapinstallatie, 
is niet toegestaan. Onder drankwagen wordt verstaan: een 
wagen die wordt gebruikt voor deelname aan de carnavals-
optocht, waarin of waarop een tapinstallatie en/of een grote 
hoeveelheid drank aanwezig is (zijn);

6. Het is verboden om 2 jaar met dezelfde creatie deel te 
nemen;

7. Alcoholhoudende drank mag slechts in beperkte mate, en in
ieder geval niet zichtbaar voor het publiek, aanwezig zijn;

8. Het nuttigen van drank is alleen toegestaan uit kunststof be-
kers en/of blik; elke vorm van drank in glas is verboden;

9. De muziekinstallatie (inclusief geluidsboxen) mag niet zicht-
baar zijn en moet dus verwerkt worden in het geheel, een
achterwand met boxen is niet toegestaan.

verplichtingen
1. De deelnemende voertuigen moeten rijtechnisch in vol-

doende staat van onderhoud verkeren. De opbouw moet
aan de eisen van goed en veilig werk voldoen;

2. De optochtcommissie en/of de politie Montferland wordt 
voldoende gelegenheid geboden de voertuigen te controle-
ren, tijdens de laatste keuring dient de gehele creatie 
getoond te worden. Eventuele aanpassingen worden hier- 
door de keuringscommissie opgelegd. Niet (voldoende) 
nakoming van de opgelegde aanpassing(-en) kan tot 
uitsluiting leiden;

3. Indien een voertuig met opbouw is voorzien van een zelf-
standige energievoorziening, zoals bijvoorbeeld een accu of 
aggregaat of op andere wijze verhoogd brandrisico loopt, 
dient een deugdelijke brandblusser binnen handbereik op 
het voertuig aanwezig te zijn;

4. Getrokken voertuigen dienen op deugdelijke wijze 
gekoppeld te zijn aan het trekkende voertuig; 

5. Indien deelnemers op een getrokken wagen of zelfrijdend 
voertuig meerijden, moet dit voortuig zodanig zijn gebouwd 
dat de deelnemers op een veilige manier kunnen opstap-
pen, afstappen en staan;

6. Aggregaten mogen niet/beperkt zichtbaar zijn door deze 
zoveel als mogelijk te verwerken in de creatie;

7. De muziekboxen dienen naar voren en achteren te worden 
gericht. Indien de muziek te luid ten gehore wordt gebracht, 
te weten meer dan 100 dB(A), kan de deelnemer door de 
organisatie of de politie uit de optocht worden verwijderd;

8. De bestuurders van de voertuigen moeten voldoende uit-
zicht hebben om zo de nodige voorzichtigheid te kunnen 
betrachten, mogelijk door middel van spiegels;

9. De voertuigen worden door minimaal twee toezichthouders 
begeleid;

10. De toezichthouder dient duidelijk herkenbaar te zijn;
11. Iedere deelnemer aan de optocht dient de aanwijzingen van 

de politie, brandweer en optochtbegeleiding op te volgen;
12. De bestuurder van het voertuig moet in het bezit zijn van 

een geldig rijbewijs;
13. Indien de bestuurder (en/of wagen) op het moment van 

vertrek, dat door de optochtcommissie wordt aangegeven, 
niet aanwezig is, zal het voertuig met deelnemer(s) achter
aan moeten sluiten;

14. Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht de aangege-
ven route te volgen; 

15. Deelnemers moeten aangesloten blijven in de optocht en 
mogen de optocht niet verlaten, tenzij de deelnemer toe-
stemming heeft van het bestuur of de optochtcommissie;

16. Er mag niets van de wagens worden gegooid, met uitzon-
dering van snoep van de Prinsenwagen(s);

17. Bij calamiteiten dient eenieder die deelneemt aan de op- 
tocht zich rechts van de weg op te stellen om vrije door-
gang te verlenen aan brandweer, ziekenwagen, politie en/of 
EHBO;

18. Deelnemers dienen zich te verzekeren tegen wettelijke 
aansprakelijkheid (WA);

19. De hoogte en breedte van de voertuigen mag max. 6,00 
respectievelijk 3,50 meter zijn. De breedte van de land-
bouwvoertuigen mag ook max. 3,50 meter zijn. De lengte 
max. 25 meter. Wielafscherming moet zijn aangebracht tot 
op ca. 30 cm van het wegdek;

20. Buurtverenigingen etc. verzoeken wij de straatversiering aan 
te brengen op min. 6,50 meter hoogte gemeten in het hart 
van de weg, dit om voertuigen de doorgang niet te belem-
meren;

21. Zelfrijdende en getrokken wagens dienen dusdanig te 
worden omgebouwd, dat ze praktisch niet als zodanig te 
herkennen zijn;

22. Auto's, shovels en kranen, als zodanig herkenbaar, worden 
niet getolereerd als trekkend voertuig;

23. De omvang van het trekkende voertuig moet in verhouding 
staan tot de getrokken creatie(s) en zoveel als mogelijk 
onderdeel uitmaken van de creatie;

24. Wagens en opschriften worden vooraf gekeurd;
25. De laatste controle vindt plaats bij het opstellen voor de 

optocht;
26. Het niet opvolgen van bovengenoemde verplichtingen en 

verboden heeft tot gevolg dat de betreffende persoon/ 
groep wordt uitgesloten van deelname aan de optocht of 
zijn/haar deelname aan de optocht direct moet beëindigen 
op verzoek van de organisatie of de politie.

jurering
1. Een onpartijdige jury van door carnavalsvereniging “De 

11jes” benoemde personen bepaalt de prijsvolgorde. De 
geldprijzen en bekers worden jaarlijks vastgesteld;

2. De jury keurt de wagens op de parkeerplaats, onderweg en 
tijdens het afleggen van het defilé in Didam. De wagens en 
groepen dienen na het defilé aaneengesloten terug te keren 
naar Nieuw-Dijk;

3. Wagens die deelnemen en voor een prijs in aanmerking 
wensen te komen moeten in de gemeente Montferland en 
omstreken zijn gebouwd en mogen voor de Nieuw-Dijkse 
optocht niet aan een andere optocht hebben meegedaan. 
Aanmelding tot 2 weken voor de optocht;

4. Prijzen van de Carnavalsoptocht worden dinsdagavond 
bekend gemaakt. Bij het niet in ontvangst nemen van de 
prijs op deze avond vervalt deze aan Carnavalsvereniging 
"De 11jes";

5. Over geschillen omtrent punten waarin dit reglement niet in 
voorziet zal het bestuur van C.V. "De 11jes" beslissen.

aanbevelingen
1. Na ontbinding van de carnavalsoptocht gelden bij gebruik 

van de voor het verkeer openstaande wegen en straten de 
normale wettelijke verkeersvoorschriften voor de bestuurder 
en het voertuig. Aanbevolen wordt, ook vanuit het oogpunt 
van juridische aansprakelijkheid, daaraan ook te voldoen 
(bijvoorbeeld in voorkomende gevallen voertuig voorzien 
van deugdelijke verlichting);

2. Na ontbinding van de optocht wordt aanbevolen de 
voertuigen zo spoedig mogelijk af te voeren via een van te 
voren afgesproken route.

versie 08-10-2014. Kijk ook op www.11jes.nl
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Pronkzitting 2013



PRONKZITTING
ZATERDAG 15 NOVEMBER

Ook dit jaar belooft de jaarlijkse Pronkzitting
weer een heerlijke avond te worden met 
uiteenlopende acts, zang en film. 

We worden onder andere verrast door enkele

topatleten uit Nieuw-Dijk. Zij krijgen op een 

bijzondere wijze en op zéér hoog niveau 

gymnastiekles. Een gyneacoloog uit het 

Slingeland ziekenhuis komt ook nog aan het

woord en vertelt vol overgave over zijn vak.

Spannend, zal hij nog Diekse horrorverhalen

weten te vertellen? 

Gezien er ook Poolse bouwvakkers connecties hebben met Nieuw-Dijk,

hebben zij ons verzocht of ze ook een momentje op het podium kunnen

krijgen. Tussendoor komen we uit op de kermis. Maar niet zomaar op

de kermis, namelijk in Het Spookpaleis. Diverse Diekse mensen durven

het aan en betreden het spookpaleis.... Vanuit het spookpaleis belan-

den we terug in het Meikamerbos. Eén van de rustigste plekjes die er

bestaat, toch gaat het er wild aan toe!!

Hoewel het wel en wee u vast en zeker wel bekend is van het kleine

kerkdorpje Nieuw-Dijk, laten wij u verder verrassen door middel van

een film die nog net iets meer in beeld brengt dan u verwacht! 

Uiteraard wordt er nog iets muzikaals ten gehore gebracht. Of dit van

hoog niveau is, dat is nog de vraag. De Diekse Onderwijs Instelling (DOI)

krijgt namelijk zangles, we wachten af hoe dit uitpakt.  

Ook nemen we afscheid van Prins Mike 1e, hij zal ons meenemen naar

zijn belevenissen van afgelopen jaar. En uiteraard .... de bekendmaking
van de nieuwe Prins van CV De 11jes .........

KORTOM, kom zaterdag 15 november naar Steak’m!
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‘Een avond vol Dieks talent, humor en muziek. ‘Een avond vol Dieks talent, humor en muziek. 

Pronkzitting 2014 een avond die u niet mag misPronkzitting 2014 een avond die u niet mag missen!sen!



JEUGDPRONKZITTING
ZONDAG 16 NOVEMBER

“HOTEL  SNOTTEBEL”“HOTEL  SNOTTEBEL”

Piccolo Co en gastvrouw Mevrouw Zakdoek 

presenteren u het nieuwe, super de luxe 

hotel. Ze ontvangen veel gasten in het 

hotel die deel gaan nemen aan een zeer 

divers entertainment programma. In de ochtend 

wordt er gestart in het zwembad. Hotel Snottelbel is daarin onder-

scheidend en gaat niet voor de aquagym, maar net even iets anders!

Naast de gezelligheid van muziek en dans, zijn er diverse voorstellin-

gen te bekijken. Voor de kleinste gasten staat er onder andere een 

bijzondere vertelpantomime en natuurlijk de minidisco op het 

programma. 

Omdat op deze zondagmiddag de officiële opening van het hotel

plaatsvindt ontvangen wij ook twee hele speciale gasten. En wel 

Prinses Tatum 1e en de nieuwe Prins(es) voor het komende 

Carnavalsjaar. 

Prinses Tatum 1e neemt in het hotel afscheid van ons na een geweldig

Carnavalsjaar. Wat hebben wij, en zijzelf genoten!!! Helaas is voor

Prinses Tatum 1e het moment aangebroken om de scepter over te

gaan dragen. De ontmaskering van de nieuwe Prins(es)! Wie wordt de

nieuwe Jeugdprins(es) van het aankomend Carnavalsjaar? 

Kom zondag 16 november naar “Hotel Snottebel”, deze Kom zondag 16 november naar “Hotel Snottebel”, deze 

bijzondere middag op een mooie locatie kunt u echt niet bijzondere middag op een mooie locatie kunt u echt niet 

missen!! Uiteraard is er een compleet arrangement te boekenmissen!! Uiteraard is er een compleet arrangement te boeken

in Hotel Snottebel. Voor meer informatie kunt u terecht bijin Hotel Snottebel. Voor meer informatie kunt u terecht bij

Picolo Co of Mevrouw Zakdoek.Picolo Co of Mevrouw Zakdoek.
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“Onlangs heeft Hotel Snottebel haar deuren   
geopend! Op zondag 16 november laten wij 
u tijdens de Jeugdpronkzitting van Carnavals-
vereniging De 11jes een kijkje in dit hotel
nemen. Hotel Snottebel ontvangt interes-
sante, ludieke en bijzondere gasten!”
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Jeugdpronkzitting 2013
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2014
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Prins 

Mike 1e



11sevier-Pronkzittingeditie | 38 



11sevier-Pronkzittingeditie | 39  



11sevier-Pronkzittingeditie | 40 



Berno Raben, dé man van de Wehlse Bijenkorf, zoon van Hans 

en Leny, wereldberoemd geworden door zijn kwaliteiten met het

vloerbedekking leggen en daarnaast natuurlijk de beste spits ooit

van De Sprinkhanen, is nu een heus style icoon. Berno geeft 

tegenwoordig lezingen over representativiteit (voor Berno lees = er leuk uitzien)

en stelt zichzelf hierbij graag als voorbeeld. Dat deze cursus aanslaat mag duide-

lijk zijn. Zelfs bekend Nederland neemt in-

middels deel aan de cursus. En Berno

slaat echt aan als style icoon. Men wil er

graag hetzelfde uitzien als Berno en de 

eerste bekende Nederlander heeft dan 

ook de 1e stap durven te nemen. Niemand

minder dan Erik Hulzenbosch heeft de

looks van Berno overgenomen: “Ik ben

lyrisch enthousiast over mijn uiterlijk 

nu, dit moet toch elke man willen”. 

Berno kan alleen nog maar glunderen!
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WEETJESenzo

B
erno Raben Style Icoon

JUDITH REULING
streng,maarrechtvaardig
--------------------------------------
Judith Reuling, bekend
van haar eigen praktijk
voor yoga en shiatsu is
natuurlijk een positivi-
teitsmens pur sang. Ju-
dith is de rust zelve en
straalt dit ook zeker uit
naar haar cliënten. “Rust
is dan ook een belangrijk
element tijdens de les-
sen.” vertelt Judith aan
de redactie van 11sevier.
Ook cliënten zijn vol lof
over haar aanpak. “Maar
Judith kan ook heel
streng zijn,” aldus een
anonieme bron. “Als we
al 1 minuut te laat komen
op de yogales, moeten
we meteen op het matje
komen”. 

ZWARTE PIETEN DISCUSSIE IN 
NIEUW-DIJK AL LANG VAN DE BAAN
De discussie over de kleur van de knecht van Sinter-
klaas houdt heel Nederland al een behoorlijke tijd flink
bezig. Echter is de trend al lang gezet en is de “Nieuwe
Piet” in zijn of haar nieuwe hoedanigheid inmiddels
gesignaleerd. Nieuw-Dijk heeft de eer gehad de eerste
nieuwe pieten te mogen verwelkomen. De “Witte Piet”
zal dus dit jaar haar intrede gaan maken en de pieten
zijn zelf vrij content met het eindresultaat!
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BOUWLOCATIE CV De 11jes
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realisatie november 2014 

De bouw is gestart! Vanaf november 2014 kunnen meerdere 
groepen wagenbouwers in ons eigen 11jesdorp gehuisvest
worden om hun creaties voor Carnaval te ontwerpen.

BOUWLOODS CV DE 11jes
Wij zijn erg enthousiast dat met
name de jeugd de mogelijkheid
krijgt in Nieuw-Dijk te kunnen bou-
wen aan hun creaties. Er is immers
een tekort aan bouwplekken voor
Carnavalsgroepen. Zelf kunnen wij
als vereniging hier ook gebruik van
maken. Wij huren een aparte
ruimte, voor o.a. de stalling van
onze Prinsenwagen, het maken van
en de opslag van decorstukken en
eigen materialen voor de Pronkzit-
ting. Alles dichtbij huis. 
Vragen over Bouwlocatie De 11jes
kunnen gesteld worden per mail via
bouwlocatie11jes@outlook.com.

Vanaf september is de bouw van Bouwloca-
tie De 11jes van start gegaan aan de Pa-
kopseweg, op het ondernemersterrein van
Rob Kummeling. Er wordt op deze grond
een nieuwe schuur gebouwd. Hier kunnen
deels de vereniging en meerdere Carnavals-
groepen tegelijkertijd gebruik maken van de
beschikbare ruimte, middels het afsluiten
van een huurcontract. De totale beschik-
bare ruimte voor groepen bedraagt 15x25m. 

Wij hebben als vereniging een speciale com-
missie aangesteld om de toekenning van de
ruimte aan groepen te organiseren, en om
de huurovereenkomst en het huishoudelijk
reglement na te leven. Tevens willen wij de
flexibiliteit op de huisvesting van groepen
waarborgen. Meerdere groepen hebben zich
inmiddels aangemeld en kunnen binnenkort
van start.  
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WEETJESenzo

B
INGO BIJ DE HEI
Vriendengroep
De Heideboys zijn
sinds kort een geza-
menlijke nieuwe 

hobby gestart. Het zeer bekende 
spelletje BINGO heeft de vrienden-
groep volledig in haar macht. 
Esther Derksen: “We spelen gemid-
deld 2 avonden in de week en het 
gaat er fanatiek aan toe kan ik je 
zeggen.” De ballen worden afwis-
selend door de groepsleden gedraaid en opgenoemd. “Vooral Fred Nibbe-
ling is dol op de ballen, hij maakt er een heel spektakel van,” aldus Marjo
Wenting. “Bovendien duurt de avond 1,5 uur langer als Fred ballen-
draaier is.” De avonden hebben verder wel een serieus karakter en er zijn
leuke prijsjes te winnen. Zo heeft Ron Derksen al heel wat prijzen in de
wacht gesleept en komt Sybilla van Bindsbergen standaard thuis met de
poedelprijs. Echter is er één lid binnen de vriendengroep die niet te spre-
ken is over het spelletje. “Ik vind het een stom en achterlijk spel en ga
puur en alleen mee voor de borrelnootjes, dat zijn de enige balletjes die ik
leuk vind.” aldus Edwin Teunissen.

ANDRÉ POLMAN
ambieert nieuwe functie
André Polman staat natuurlijk bekend om zijn goede
kwaliteiten als voorzitter van CV De 11jes. André kan
eenvoudig uit zijn woorden komen en weet donders-
goed waar hij over praat. 11sevier is echter ter ore
gekomen dat André naast zijn verbale kwaliteiten
ook graag zijn fysieke kwaliteiten met de medemens
wil delen. Het harde bewijs van ons vermoeden
werd met Schuttersfeest geleverd. Medebestuurslid
Lowie van Raaij: “Het is toch een lachertje wat die 
Polman aan het doen is.” Van Raaij, ervaren 
bieleman bij ‘Wij van de Eendracht’, weet natuurlijk
waar hij over praat. “Nu wil Pollemanneke ook 
bieleman worden. Maar mischien moet hij eerst eens
leren hoe een hakbijl eruit ziet,” aldus Van Raaij
tegen de redactie van 11sevier. “En als hij ook nog
denkt dat hij alleen maar een paar groene takjes
moet doorhakken is het toch helemaal van de zotte”.

Schoenmaker .... blijf bij je leest, is het advies van
Lowie van Raaij!
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Liefdevolle 

opvang 

van honden 

en katten
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2014
PRINSES 

TATUM 1E
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CV DE 11JES
PRONKZITTING
WEEKEND

STEAK’M

zaal open 13.41 uur

aanvang 14.11 uur

kaarten à € 4,00

ZONDAG

16 NOVEMBER

ZATERDAG

15 NOVEMBER
zaal open 19.19 uur

aanvang 19.49 uur

kaarten à € 9,00

toegang vanaf 16 jaar

VOORVERKOOP

KAARTEN

vrijdag 7 november

19.30 - 20.30 uur

Steak’m

Voor de Pronkzitting

op zaterdag 

15 november kunnen

max. 6 kaarten per

persoon worden

gekocht.
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kluiven mag!

tok of 
the 

town!town!town!

Baarle-Nassau · Didam · Ede · Eindhoven · Tiel · Wijchen   |   Tolweg 9, 0316 22 13 12
www.juffrouwtok.nl 
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