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Beste Carnavalisten,

Ik schrijf dit voorwoord in de donkere dagen voor

Kerst, de periode in het jaar waarin je ook nadenkt

over het afgelopen jaar. Wat ging er goed en wat kan

anders, niet alleen ik maar ook binnen de vereniging

praten we hierover. Het was een goed jaar voor de

vereniging: een aantal wensen is gerealiseerd en

vanzelfsprekend hebben we ook weer plannen voor

het komende jaar. Mede dankzij de steun van de

(commissie-)leden en de sponsoren van de verenig-

ingen gaan we voortvarend met deze plannen aan de

slag!

Wat mij betreft is het ook het jaar waarin de impact

van de vergrijzing en ontgroening van de Nieuw-

Dijkse bevolking echt voelbaar is geworden. Eerder

deze maand sprak ik hierover met afgevaardigden

van een aantal andere grote verenigingen binnen

Nieuw-Dijk. We stelden vast dat we met een aantal

uitdagingen worden geconfronteerd waar we mee

zullen moeten dealen: er wordt kritisch gekeken naar

een aantal voorzieningen zoals bijvoorbeeld de

school en “de Meikever” in ons dorp. 

De vraag is dan wat ga je doen: afwachten of in de

actie? Volgens mij is afwachten geen optie dus is het

goed om hierover met elkaar in gesprek te zijn. Juist

omdat het ons allemaal gaat raken, is een gezamen-

lijke en grondige aanpak nodig!

Terugkijkend op het Pronkzittingweekend stel ik vast

dat het wederom een zeer geslaagd weekend was, ik

heb weer veel (nieuw) Nieuw-Dijks talent op de

planken gezien. Ook hebben we op grootse wijze af-

scheid genomen van Prins Mike 1e (Gieling) met Ad-

judanten Ferdinand Baakman en Coen Lodewijk en

op zondag van Prinses Tatum 1e met Adjudanten 

Bo Derksen en Merle Gieling. Met z’n zessen hebben

ze de vereniging het afgelopen Carnavals-

jaar op een geweldige manier ver-

tegenwoordigd, dank hiervoor. 

We gaan er met onze nieuwe Prins 

Bassie 1e (Wigman) en adjudan-

ten Robert Wigman en Vincent 

Ros en Jeugdprins Dylan 1e 

(Egging) met adjudanten Sem 

Derksen en Lenn Nibbeling 

opnieuw een fantastisch 

jaar van maken!

André Polman

Voorzitter

PRINS CARNAVAL 2015 & ADJUDANTEN
Prins Bassie 1e - Bastiaan Wigman

Robert Wigman & Vincent Ros

JEUGDPRINS & ADJUDANTEN
Prins Dylan 1e - Dylan Egging

Lenn Nibbeling & Sem Derksen

HOFDAMES

Leonie Tiemessen - Daphne Jansen

BESTUUR
André Polman - Bastiaan Wigman 

Ralph Menting - Lowie van Raaij 

Gemma Harmsen - Niels Menting  

Vincent Vierwind 

PRESIDENT
Johan Jacobs 

RAAD VAN 11

Dewi Lamers - Jos Hieltjes 

Ronny Looman - Tim Sanders  

Frank Stinissen - Alexander Kraus 

Rick Visser - Erik Duis - Johan Banning  

Robbin Mennings - Jeroen Olsthoorn  

Boy Rasing - Johan de Reus 

CONVENT
Clemens Huntink - Rudy te Dorsthorst  

Wilko Wiendels  - Erik Derksen

ERELEDEN
Martha van Londen - Bertus Lanters  

Clemens Huntink

CV DE 11JES WERKT MET DE 

VOLGENDE COMMISSIES

Bouwlocatie

Jeugd

Keuring

Licht & Geluid

Optocht 

PR

Redactie 11sevier

Prins & Hofdames

Prinsenwagen 

Pronkzitting 

Sponsor 

Techniek

Zaal

Iedere commissie wordt gevormd door 

diverse vrijwilligers die zich inzetten 

voor de vereniging en vertegenwoordigd 

wordt door een persoon uit het bestuur.
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11jes BABY

VAN DE 
DE KNUFFEL

PRINS
Naam: Noor Driessen

Geslacht: meisje
Geboorte datum: 24 november 2014

Ouders: Tonny Driessen & Nienke Gebbink
Carnavalsgroep: De Bunkers

Gewicht: 2500 gram
Lengte: 45 cm

Tijdens de Pronkzitting én Jeugdpronkzitting heeft Prins Bassie 1e een nieuw fenomeen in het
leven geroepen. Hij deed daar een oproep naar alle zwangere Diekse en Diemse vrouwen die een
binding hebben met CV De 11jes. De eerste baby die na de Pronkzitting geboren werd, zou een
KNUFFEL van de PRINS ontvangen. Hoe bijzonder is dat? 

Op 24 november, exact 9 dagen na de Pronkzitting, werd Noor Driessen geboren. Dochter van
Tonny Driessen en Nienke Gebbink. Een wolk van een baby, en jawel, de eerste echte 11jes Baby!
Prins Bassie ontving hun geboortekaartje en ging samen met zijn hofdames op bezoek bij dit ge-
zellige stel en inmiddels kersverse gezin. Noor is het eerste kindje van Tonny en Nienke en dat
maakt dat ze ontzettend trots zijn. Prins Bassie heeft Noor letterlijk en figuurlijk een Prinsheerlijke
knuffel gegeven. Ook de hofdames werden ontzettend verliefd op Noor.



Vitaal Thuiszorg is HKZ/ISO gecertificeerd

W W W . V I T A A L T H U I S Z O R G . N L

met al uw vragen en wensen over de thuiszorg en 
diensten van Vitaal Thuiszorg kunt u terecht op 

onze vestiging of op onze website:

THUISZORG MOET GOED GEORGANISEERD WORDEN
“PROFESSIONEEL & BETROKKEN”

“Zorg zoals u die wenst met een vaste zorgverlener”

Verpleging

Persoonlijke verzorging

Terminale begeleiding

Palliatieve zorg

Nachtzorg

Individuele- en 

groepsbegeleiding

Sociale wijkteams

Gehandicapten zorg

Professionele  

Dagbesteding

Uitleen hulpmiddelen

Huishoudelijke hulp

Persoonlijke alarmering

Vitaal Thuiszorg Kids

Vitaal Thuiszorg | Aalsbergen 11 | 6942 SE Didam  | 0316-220073 | info@vitaalthuiszorg.nl

     rg  
  ht op 

 g

  Kids

 hulp

 rmeri

g

 middele

    N
“PROFESSIONEEL & BETROKKEN”  KKEN”

“Zorg zoals u die wenst met een vaste zorgverlener”        verlene

n zorgGehandicapten zorg

THUISZORG MOET GOED GEORGANISEERD WORDEN   RD WORDE
  KK

 ng

11sevier | 5 



11sevier | 6   



11sevier | 7 

Tatelaarweg 5, 6941 RB Didam

Telefoon: 0316227770

Wij wensen u een plezierig carnaval.
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“Ja... dit is nou Nieuw-Dijk op zijn best” 
Het�is�weer�tijd�om�er�eens�lekker�voor�te�gaan�zitten.�Een�stukje�schrijven�voor�De�11sevier.�Voor�het

goede�gevoel�zet�ik�even�een�lekker�muziekje�op.�Na�even�zoeken�op�YouTube�vind�ik�iets�heel�bijzonders.

Een�liedje�uit�1981�“Maar�jij�houdt�van�mij�pappie”�van�Martin�Sifoy�toen�hij�6�jaar�oud�was,�gezongen

met�zijn�vader�Richard.�Er�verschijnt�een�glimlach�op�mijn�gezicht.�Dit�is�wel�bijzonder.�

Met�dit�gevoel�wil�ik�ook�graag�een�stukje�schrijven�over�iets�bijzonders�tijdens�Carnaval.�Echt,�na�10�jaar

als�president�heb�je�al�veel�gezien.�Nieuw-Dijk�op�zijn�best,�Nieuw-Dijk�op�zijn�smalst,�Nieuw-Dijkers�van

goud,�ondeugende�Nieuw-Dijkers...�Momenten�dat�de�moed�me�in�de�schoenen�zakt,�maar�als�laatste�wat�ik

wil�noemen,�de�momenten�dat�ik�trots�ben�om�op�de�zaterdag�voor�Carnaval�een�rondje�recepties�door

“Diek”�te�doen�samen�met�André�en�Vincent.�Dat�doen�we�niet�omdat�we�ons�verheven�voelen�boven�of�bui-

tengesloten�van,�maar�gewoon�omdat�we�met�heel�veel�trots�de�uitgenodigde�wethouders�willen�laten�zien

wat�er�kan�in�ons�dorp�op�deze�bijzondere�dag.�

We�beginnen�met�onverwachte�bezoekjes�bij�de�jeugdgroepen.�Waar�we�ons�gelukkig�nooit�zorgen�over�hoe-

ven�te�maken�is�de�gastvrijheid.�Dat�vinden�we�echt�geweldig.�De�wethouders�worden�snel�aangesproken�en

een�heerlijk�kopje�koffie�aangeboden.�Terwijl�we�smikkelen�van�een�zelfgebakken�appeltaart�van�een�lieve

oma�kijken�we�naar�de�kinderen�die�trots�om�de�wagen�paraderen.�De�koffie�is�nog�niet�op�of�we�krijgen�een

heerlijk�drankje�aangeboden.�We�slaan�het�over,�want�de�dag�is�nog�lang�en�verlaten�de�inmiddels�volgelo-

pen�schuur.�Dit�verhaal�zet�zich�nog�enkele�adressen�voort.�

Dan�wordt�het�later�in�de�middag.�Tijd�voor�een�bezoek�aan�de�oudere�groepen.�Vijftig�meter�voor�de�ingang

van�de�schuur�komt�het�geluid�van�de�muziek�ons�tegemoet.�Na�al�die�jaren�zou�ik�met�de�ogen�dicht�kunnen

raden�naar�welke�groep�we�gaan.�`Leven�zonder�jou’�van�Martin�Sifoy,�dat�is�Noppes.�Hardstyle�(of�hoe

noem�je�dat)�muziek,�dit�kunnen�er�meer�zijn,�dan�verraadt�het�aantal�decibel�welke�groep�het�is.�Toch,�hoe

stoer�de�jongens�en�dames�wel�eens�kunnen�zijn,�als�ze�zien�dat�er�bezoek�komt,�passen�ze�zich�niet�aan,

maar�laten�ze�snel�zien�dat�ze�net�zo�gastvrij�zijn�als�hun�ouders.�Terwijl�ze�een�biertje�en

een�wijntje�aanbieden,�vertellen�ze�de�wethouders�enthousiast�over

hun�creatie�en�over�de�mensen�waar�ze�mogen�bouwen.�Snel�wordt

ons�de�weg�gewezen�naar�de�heerlijke�snacks�die�gebakken�wor-

den�door�enkele�lieve�moeders.�Terwijl�we�langzaam�denken�om

naar�huis�te�gaan,�moeten�we�nog�even�naar�een�soort�kermisterrein�waar�ook�een

receptie�is.�Moeten,�nee�niet�moeten,�moeten�in�de�zin�van,�dat�moet�je�gedaan

hebben.�Terwijl�we�daar�even�lekker�bij�de�kachel�kruipen,�draaien�twee�DJ’s�de

plaatselijke�favoriete�nummers.�De�handen�moeten�snel�van�de�kachel�omdat

ons�weer�een�consumptie�aangeboden�wordt.�Overal�veranderen�de�recepties

langzaam�naar�prachtige�feesten.�“Nog�eentje�en�dan�gaan�we�heen”.�Terwijl�

we�het�terrein�aflopen�vraagt�de�wethouder:�“Hoe�gaat�dat�nu�in�zijn

werk,�iedereen�krijgt�overal�maar�wat�te�drinken�en�te�eten,�iedereen

is�welkom,�over�kosten�wordt�niet�gesproken,�dat�is�toch�heel�bij-

zonder?”.�

Ik�kijk�André�en�Vincent�aan�en�zie�beiden�trots�glimlachen.�We

denken�alle�drie�hetzelfde.�Ja�dit�is�nou�Nieuw-Dijk�op�zijn�best.�

Een�dankbare�president,

Johan�Jacobs
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Prettig wonen. In een woning die bij u past. In een buurt waarin u zich thuis 
voelt. Bij Laris begrijpen wij deze wens. Uw wens. Daarom vragen wij altijd 
wat ú wilt. Laris biedt u net dat beetje meer, zodat u met plezier kunt wonen. 
Dat is Laris, meer dan gewoon wonen. Nu en in de toekomst.

Goed wonen met Laris
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Showroom
Terborgseweg 108

7005 BC Doetinchem

Telefoon
(0314) 32 42 00

E-mail
info@doetinchemparket.nl

Wij hebben ook vloerenstudio’s 

in Soesterberg, Waalwijk, Alkmaar en 

Harderwijk. Zie onze website.

Met Doetinchem Parket maakt u van iedere 

parketvloer iets bijzonders en exclusiefs.

Zowel in de projecten en particulieren markt 

zijn we de specialist. Zo wordt iedere vloer

een waar kunstwerk.

Bijzonder exclusief

www.doetinchemparket.nl
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Beleef een moment voor jezelf...

gezichtsbehandelingen, hotstone, definitief  
ontharen/elektrische epilatie, epileren, harsen  

en behandeling couperose. 
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KITTY RABEN

Drostlaan 8  DIDAM  Tel. 0316 – 221662  
www.kittyraben.nl  
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ALTERNATIVOOS
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‘Enthousiaste Carnavalsvierders, die laten zien

dat Carnaval niet alleen voor de jeugd is!’

Ieder jaar worden er 2 Carnavalsgroepen uitgelicht in de 11sevier. Na jarenlang in de

wachtkamer gezeten te hebben, is het nu eindelijk ook de beurt aan ”de Alternativoos”.

DE GROEP Op dit moment zijn Bennie en José 

Peters, Jan en Gerda Gieling, Gerda Welte, Rinie

Smink, Henny Mennings, Elise van Eldik, Henk 

Strijbis, Aloys en Sienie Visser en Marian en John

Amting de leden van de groep. De groep wisselt 

regelmatig van samenstelling, de één komt en de

ander gaat. Alternativoos is een groep die, enthousi-

aste Carnavalsvierders die niet bij een andere groep

betrokken zijn, als nieuwe leden op kan nemen. 

Anders had Henk Strijbis nooit Carnaval kunnen

vieren. Dus als je graag Carnaval viert maar je part-

ner vindt het maar niets, meld je dan aan bij de 

Alternativoos. Monique loopt al een aantal jaren niet

meer mee, maar zorgt in Didam na de optocht voor

een heerlijk kopje soep. Theo Tinneveld is helaas

overleden, maar in gedachten er wel altijd bij. Men-

sen die in het verleden ook meegelopen hebben zijn

Bert en Mary Brugman, Henny en Gerda Pouwels,

Bennie Tiemessen, Moniek Peters en Vera Fliervoet.

Alle leden zijn ruim boven de 50 (info Henk). De

groep is nog op zoek naar 49-jarigen zodat op korte

termijn een feestje in het verschiet ligt.

DOOR DE JAREN HEEN Een aantal weken voor

Carnaval komt de groep bij elkaar. Het is een echte

democratische groep, iedereen mag meebeslissen 

over het onderwerp. Vaak wordt er naar kleding 

gezocht en het onderwerp hierop aangepast. De leus

wordt ook samen bedacht, maar die kan op Carna-

valszondag wel weer veranderd zijn omdat de praalwagen (lees het drankkarretje) te klein of te groot is

geworden voor de leus. Het bouwen van de “wagen” gebeurt in 2 à 3 dagen. De mouwen worden dan flink

opgestroopt en iedereen kent zijn of haar taak. De dames verzorgen de kleding en toebehoren, de heren

maken de ‘praalwagen’ met alle technische snufjes. Voorheen kwam de groep voor de optocht samen.

Omdat sommige leden kinderen hebben die ook aan de optocht meedoen, die ook eerst goed vertrokken

moeten zijn zonder mankementen, vertrekt de groep gewoon iets later naar Juffrouw Tok. In Nieuw-Dijk

wachten ze altijd op elkaar om samen naar de startplaats te lopen, samen uit samen thuis.

HOE HET ALLEMAAL BEGON  Rond1992

waren Marian Amting, Monique Lokin en 

Gerda Derksen alle 3 peuterleidster. Zij wilden

graag Carnaval vieren maar hun (destijds saaie)

partners vonden dat maar niets. Daarom besloten

de dames om gezellig met z’n 3-tjes naar het kroe-

gencarnaval en een Carnavalsavond te gaan. Dit

was de basis voor een nieuwe Carnavalsgroep. Het

heeft dan toch nog 10 jaar geduurd voordat de 

Alternativoos voor het eerst meeliepen met de 

optocht. De groep was toen qua aantal personen

al verdubbeld met Theo Tinneveld, Bennie Duis en

Henk Strijbis. Ze deden mee als loopgroep met het

onderwerp “Alternatieve dokterspost” waaraan

ook de naam “Alternativoos” te danken is.
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Eenmaal op de startplaats bij Tok

drinken ze een borrel op een leuke

dag en het feest kan beginnen.  

Tijdens de optocht is het José Peters

die altijd haar hoofd erbij houdt. 

Je zult het niet zeggen maar ze blijft

nuchter. Ze zorgt ervoor dat ieder-

een weer op zijn eigen honk eindigt.

Na de optocht wordt er met z'n allen

nog wat gegeten en de drank opge-

maakt, wat meestal ietwat uit de

hand loopt. De partners zijn bij deze

activiteit ook van harte welkom. De

laatste jaren is er dan ook geen 

Alternativoo meer op zondagavond

in de zaal geweest. Deze samen-

komst is de afsluitingvan de zondag,

er wordt veel nagepraat en gelachen, en ook traditioneel gedramd over welke muziek er opgezet moet

worden. Het hoogtepunt van de Carnaval blijft toch de optocht en

die willen ze zeker niet missen.

DE (KROON)PRINS Zoals elke groep hebben ook de Alternati-

voos een kroonprins, nl. Bennie Peters. Als er leuke rollen te ver-

delen zijn in de optocht is hij de aangewezen persoon. In 2005

Alternativoos als potloden, Bennie als venter,  in 2006 Alternati-

voos als dominostenen, Bennie als de jager die de mus heeft ge-

schoten. In 2013 Alternativoos als kippen en Bennie als de haan.

De Alternativoos hebben ook al een Prins in het midden gehad, Prins “Vis” in 2007. Dit was het eerste en

tot nu toe ook het enige jaar dat een Prins meegelopen heeft. In 2012 heeft de groep zelfs meegedaan met

de pronkzitting. Ze waren te zien in de afsluitingsceremonie met een zeemans medley.

BOUWPLEKKEN De eerste jaren werd er ‘gebouwd’ bij Henk Strijbis. Toen de creaties groter werden en

er niet meer in de schuur bij Henk gebouwd konden worden, werd er uitgeweken naar de garage bij Aloys

en Sienie. Nu de Alternativoos weten dat niet de kwantiteit maar met name de kwaliteit de doorslag geeft

wordt er weer kleiner gebouwd en kan dat weer bij Henk.

PRIJZEN De Alternativoos zitten vaak bij de top 3, simpelweg omdat er vaak niet meer groepen in deze

categorie zitten. Er schijnt ook al eens een 1e plaats gehaald te zijn, wanneer is niet meer te achterhalen.

TEGENSLAGEN Tegenslagen op het technische vlak worden zoveel mogelijk voorkomen door goede

voorbereiding. De banden van de ‘praalwagen’ (bolderkar) worden van tevoren goed gecontroleerd en 

opgepompt en alle draaiende delen goed gesmeerd. Door deze preventieve maatregelen is in alle jaren de

optocht uitgereden of gelopen. Met de kleding was wel wat aan de hand, met o.a. de potlodenpakken was

geen rekening gehouden dat na de nodige versnaperingen ook wel eens een sanitaire pauze gehouden

moest worden. Dat de Alternativoos bijna niet meer in de zaal komen is wel een tegenslag te noemen. 

Gezien de hoge leeftijd zou het een goed plan zijn om deze senioren een plekje achter op het podium te

geven. De rollators kunnen daar ook makkelijk onder geplaatst worden.

TOEKOMST Zolang de harde kern er nog zin in heeft zal het enthousiasme niet minder worden. Als het

bestuur zorgt voor een plekkie op het podium dan is de aanwezigheid van de Alternativoos zowel in de 

optocht als in de zaal gegarandeerd. Er moet dan alleen nog over de drankprijs onderhandeld worden.

Over een paar jaar hebben ze een huifkar nodig die de “oudjes” naar Didam kan brengen om daar in de

optocht mee te lopen. Dit ter overweging van het bestuur. Wellicht is hier nog subsidie voor aan te vragen.

De Alternativoos wensen iedereen een geweldig Carnavalsjaar 2015.
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Automatisering - Hosting

VoIP - Cloud

CNS-IT v.o.f. 
Informaticaweg 7 T: +31 (0)314 200 112 E: cns@cns-it.nl
7007 CP  Doetinchem F: +31 (0)314 200 111 I:  www.cns-it.nl



Lichtenhorststraat 5 
6942 GS Didam
Telefoon 0316-22 32 04
Fax 0316-22 80 90
E-mail info@luiking.nl
www.luiking.nl

kwaliteit in bouwUtiliteitsbouw

Woningbouw

Verbouwen

Renovatie

Machinale
Houtbewerking
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Tegenwoordig�wordt�er�van�alles�geruild.�Maar,�zoals�vaak�wordt�gezegd,

van�ruilen�komt�huilen.�Van�huilen�komt�drama�en�van�drama�komen�ho-

gere�leescijfers.�Met�andere�woorden:�een�succes�formule�in�deze�uitgave

van�de�11sevier.�Het�tijdelijk�inwisselen�van�ouders,�huis,�vakantie,

school,�hobby's,�bijbaantjes�en�uitgaan.�Afgelopen�zomer�heeft�er�na�een

oproep�op�Facebook�een�selectie�plaatsgevonden.�Welke�pubers�zouden

graag�aan�deze�ruil�mee�willen�doen?�Wie�gaan�deze�grote�uitdaging�aan?

Inmiddels�heeft�de�ruil�plaatsgevonden�en�hebben�zij�hieronder�een�kort

verslag�uitgebracht.��

Sanne�Stinissen,�geboren en getogen Nieuw-Dijker. Woonachtig aan 

De Liemersweg. Dochter van Frank en Silvya Stinissen (alias De Hut) en grote

zus van een snoezig broertje Kay. Sanne heeft zich opgegeven voor de puber-

ruil: “Het lijkt me geweldig om een week lang door te mogen brengen binnen

een ander gezin. Ondanks dat ik mijn familie echt wel 

zal missen ben ik erg benieuwd naar de vader in huis. 

Kay en ik moeten vaak mijn vader manieren bijleren en 

hem remmen in leuke dingen. Soms kent hij écht geen 

grenzen en is hij heeeeeeeeeeeel vermoeiend.....Ik vind 

het wel heel spannend met wie ik geruild ga worden, de 

enige waar ik niet op hoop is Amber Raben. Die vader 

lijkt me écht te precies. Ik denk dat ik dan 's morgens 

geen kans krijg op de badkamer om mezelf op te maken.”   

Nikky�Reuling, geboren en getogen Nieuw-Dijker. 

Woonachtig aan de Haamstraat. Dochter van Sylvester 

Reuling en Bianca von der Linden. Ook Nikky heeft een 

snoezig broertje, Justin. Nikky heeft zichzelf opgegeven voor de puberruil, 

maar éigenlijk in opdracht van haar moeder: 

“Volgens mama is het goed voor mijn ontwikkeling 

om hier aan mee te doen. Ze vindt dat ik wel eens 

wat zelfstandiger mag zijn en gunt eigenlijk mijn 

broertje wel een weekje rust. Zelf lijkt het me wel 

prima. Als zij dat wil, dan zal ik daarna wel eens 

op Facebook willen lezen hoeveel ze mij gemist 

heeft. Toen ik een paar dagen met school weg 

was zette ze op Facebook dat de badkamer zo 

lekker schoon was gebleven, maar vervolgens dat 

ze me zo had gemist. Ik ben wel erg benieuwd 

met wie dat ik geruild ga worden. Ik hoop toch 

echt niet met Noud Polman, want het lijkt me écht 

te verschrikkelijk om naar die school voor boeren 

te moeten gaan!!! Dat ga ik niet doen hoor.”
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EIGEN HAARD IS TOCH ECHT WEL GOUD WAARD!

Sanne en Nikky hebben inmiddels een week geruild

van huis en gezin. Hoe hebben zij dat ervaren? 

Wie heeft je ontvangen? Je tijdelijke mama of papa, of allebei en hoe

was het ontvangst?

Sanne: Ze stonden samen in de deuropening. De moeder praatte gelijk heel
veel. Ik moest daar wel even aan wennen. De vader zei eigenlijk niet zoveel,
die grinnikte een beetje. Hij vond het wel leuk dat ik er was volgens mij.
Nikky: De moeder was alleen thuis met de hond. De vader was naar de 
Carnavalswagen. De moeder was echt super aardig maar ook erg duidelijk.
Ze zei me gelijk de regels en dat ze altijd heel open en eerlijk was. En dat heb
ik gemerkt. Echt een super lieve moeder hoor, maar als ze je niet aardig vindt
dan heb je wel een probleem denk ik!

Wie vond je de leukste thuis?

Sanne: Dat broertje! Wat een clown is dat zeg. Hij heeft echt de flauwste
grapjes met me uitgehaald en deed heel stoer.
Nikky: Die vader!!! Die is echt gek joh. 

Heb je nog iets geleerd van deze week?

Sanne: Ja, dat je met weinig woorden ook veel kunt zeggen, zoals Sylvester.
En dat je het met je moeder over haar jeugd moet hebben. Bianca kan Nikky
gewoon niets meer verbieden met uitgaan, want als ik haar verhalen heb 
gehoord? Zo moeder zo dochter?
Nikky:Ja dat elke dag een feestje kan zijn en je gewoon moet zeggen wat je 
denkt...

Wat is het gekste dat je deze week hebt meegemaakt?

Sanne: Toen ik daar kwam moest ik meteen mee naar de stad, we gingen
eerst alle kledingzaken af, toen moest ze nog even koffie drinken met haar
collega ‘s bij Bijoux For You. Toen we eindelijk thuis waren ging ze mij knip-
pen, want mijn haar zat volgens haar zó 2014! Het was best een drukke dag,
thuis heb ik nog ff tijd om een boek te lezen maar dat had ik daar absoluut
niet. 
Nikky: Eerst vond ik het heel rustig in huis en dat was voor mij best een ver-
ademing, want bij ons thuis is het best druk met mijn broertje en mijn moeder.
Wat gaaf was, was dat ik mocht helpen de vakantie uitzoeken! Ze  gaan naar
zo’n all inclusive hotel met aquapark. Echt VET! Waar ik echt geen zin in had,
was de voetbaltraining in het dameselftal bij de Sprinkhanen. Pff..ik was er te
moe voor. 

Zou je het nog een keer over willen doen?

Sanne: Ik vond het een super ervaring, maar ik heb wel gemerkt dat ik het
thuis heel fijn heb. Ik ging graag weer naar huis, maar ik moet zeggen dat ik
wel een leuke tijd heb gehad.
Nikky: Ook ik heb het heel leuk gehad, maar net zoals Sanne zou ik thuis ook
niet kunnen missen. Eigen haard is toch echt wel goud waard. En ik heb na-
tuurlijk een voordeel, ik kan altijd gratis naar de kapper. 

Door deze PUBERRUIL in Nieuw-Dijk blijkt gelukkig dat de Nieuw-Dijkse
jeugd het over het algemeen heel goed naar de zin heeft. Zowel op school, op
het jeugdwerk, bij de Sprinkhanen, maar Last But not Least dus ook THUIS! 

Wil jij jezelf opgeven voor de volgende editie van Puberruil? 
Houd dan onze oproepen goed in de gaten!
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Didamseweg 13, 7037 DH Beek 
www.partycentrumdedeel.nl

Ook zin in brunchen
op zondagochtend

met familie
of vrienden? 

Iedere laatste zondag van de 
maand weer brunchen bij 
Partycentrum De Dèèl. 

Ook ons partycafé is uitermate 
geschikt voor Uw feest. 
Vraag naar de mogelijkheden!
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“Een echt
maatje van
mij die
Ruud. We
kunnen
echt uren

met elkaar kletsen.
We zijn allebei nogal
praatgraag aangelegd dus
we vervelen ons nooit als
we bij elkaar zijn.Vroeger
was dat wel wat meer dan
tegenwoordig moet ik
zeggen. Want ja, een chic-
kie hebben, dat slurpt
toch een hoop van je tijd
op. Ik snap Ruud wel
hoor, dat hij meer tijd met
zijn vlammetje door-
brengt dan met mij, maar
toch ... Het is binnenkort
weer Carnaval en dan zal
ik hem weer eens appen
of hij meedoet, wat dat
betreft moet je Ruud wel
achter de kont aanzitten. 
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Na vorig jaar onze nieuwe rubriek “Wie denkt ...” geïntroduceerd
te hebben, portretteren we ook dit jaar wederom een willekeurig
iemand zoals hij/zij werkelijk is en niet zoals iedereen denkt dat
hij/zij is of zoals deze persoon zichzelf voordoet. De aanmeldin-

gen bij de redactie van 11sevier voor deze rubriek waren overweldigend.
De keus is dit jaar gevallen op Ruud Polman. Nee ... geen Kipje maar een Pollemanneke!

Een jonge knaap met inmiddels al een behoorlijke reputatie. We laten anderen aan het woord en
we zullen ontdekken wie Ruud Polman denkt dat hij is? Maar eerst Ruud over zichzelf...

WIE DENKT
DAT HIJ IS?Ruud Polman

“Tja .. wie ik ben? Ge-
woon Ruud ... Ruudje
Polman. Eén van de 4 tel-
gen van Jos en Marloes.
Ben een man van weinig
woorden en kan mezelf
omschrijven als een graag
geziene gast bij mijn
vrienden. Ben toch een
soort van leider van onze
groep Combi, want dat zit
ons Pollemannekes toch
wel in het bloed ... beetje
het voortouw nemen en
mijn vrienden zien ook
graag dat ik dit doe. Mijn
vriendin trouwens ook. Ze
houdt van een sterke,
stoere vent met initiatief.
Ze had het niet beter kun-
nen treffen, al zeg ik het
zelf. Ook mijn schoonou-
ders zien mij als de ideale
schoonzoon voor hun
dochter. En ondanks mijn
sterke goede eigenschap-
pen ben ik toch heel be-
scheiden gebleven, een
normale Diekse jongen.

Ruud Polman
over zichzelf

“Heel fijn
jong, onze
Ruud.
Heel ge-
voelig
typje die
graag met

moeders nog knuffelend
op de bank zit. Behalve
zijn muzieksmaak, dat is
echt bagger. Dat gejengel
aan de kop van al die DJ’s
en dan die harde beat ...
om gek van te worden.
Heb hem al een CD van
Vocaal gegeven, waar ik
overigens zelf op mee-
zing, met het verzoek of
hij dit wil draaien. Oh ja,
en Ruud heeft hele mooie
zachte lieve voetjes.”

Marloes Polman
moeder

“Ik val
over het al-
gemeen
wel een
beetje 
op zacht-
aardige

jongens en daarbij heeft
Ruud ook nog eens van
die lieve krulletjes waar
ik lekker doorheen kan 
kroelen met mijn vingers.
Ruud is een volgzaam ty-
petje en daar houden wij
vrouwen toch van! Ruud
is echt een schatje.”

Daphne Vos
partner

“Polman
een man
van weinig
woorden?
Pfff .. ik
ben pas
een man

van weinig woorden.”

Luc Derken
vriend

“Nee joh ...
Ruud is
écht geen
familie
van mij.
De enige

echte Pol-
mannen dat zijn natuurlijk
De Kippen. Ruud is een
nep-kip, dat telt dus niet.
Mijn motto is dan ook:
Dé Kip rules Nieuw-
Dijk!!

Kim Polman
familie????

“Natuurlijk
is niemand
goed ge-
noeg voor
mijn
dochter,
maar

Ruud kan er een beetje
mee door. Het is uiteraard
nog lang geen echte kerel,
maar dat leer ik hem nog
wel. Ik neem hem vanaf
dit jaar mee naar het
Schuttersfeest in Didam
bij De Eendracht. Dat is
tenslotte pas een échte
Schutterij. Daar kan hij
dan mooi integreren bij
onze familie. Bovendien
zal ik hem daar eens wat
manieren leren zoals o.a.
keurig koffie drinken, net-
jes in de polonaise lopen
en rustig aan tafel blijven
zitten. Nee, dat gaat wel
goed komen met die
Ruud. Mijn andere
schoonzoon is nu Ruiter-
koning en ik zou graag
zien dat Ruud deze titel
van hem overneemt. Je
kunt je als vader dan niets
beters wensen voor je
dochter.”

Theo Vos
schoonvader

“Ruud is
echt mijn
favoriete
broertje, ik
heb er ten-
slotte ook

maar ééntje dus
die keuze is ook snel ge-
maakt. Nee .. wacht eens
even, ik heb nog een
broer eh .. Dirk heet hij
volgens mij. Dirk ja.. zo
is zijn naam. Ach, was ik
toch zo maar Dirk verge-
ten, wat stom van mij.
Maar dat komt omdat ik
ook nauwelijks meer in
Nieuw-Dijk ben, ik woon
tegenwoordig over de
hele wereld en dan ver-
geet je dingen gauw.”

Marit Polman
zus

Rens Godschalk
ook een vriend



WEETJESenzo
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Dat www.didam.nl niet bestaat mag een raadsel heten. Het nabijgelegen dorp Nieuw-Dijk en Loil hebben haar

namen wel vermeld in het wereldbrede web. Omdat we ervan uit gaan dat nog steeds meer Nieuw-Dijkers dan

Loilse personen dit blad lezen, verdiepen we ons even in www.nieuw-dijk.nl. De pagina opent gelukkig snel.

Bij eerste oogopslag begrijpen we ook waarom. Het bevat geen technische hoogstandjes. In dat opzicht wel mo-

dern. In deze tijd dient een website puur ter informatie. Als het gaat om het dorp en haar geschiedenis biedt de

site voldoende informatie. Wie meer wil zal het boek ‘Nieuw-Dijk van A tot Z’ moeten aanschaffen. Het ui-

terlijk van de website is wat oud. We kunnen ook spreken van nostalgisch om het maar even positief te hou-

den. De verenigingen die ons dorp rijk is, staan allemaal vermeld en kunnen worden aangeklikt zodat je keurig

bij de desbetreffende website terecht komt. Enkele verenigingen zijn wat minder actief en doen ons slechts ver-

bazen. De toneelvereniging probeert ons nog kaarten voor 2013 te slijten en de Nieuw-S-Dijk brengt ons num-

mer 360 van mei 2013. Bij de slechts twee buurtverenigingen die vermeld staan heeft de Tinneveldstraat de

stekker er volledig uit getrokken. Na even rond te dwalen over de website komen we in een hoekje een prach-

tig verhaal tegen. Het heet “Willie’s Wandelsite” waar we de avonturen kunnen lezen over de wandeltocht van

Willie Thijssen naar Santiago de Compostella. Wat ons betreft mag de website wel een klein opfrisbeurtje heb-

ben. Wie de eer heeft om de naam www.nieuw-dijk.nl te dragen zal deze ook Nieuw-Dijk-waardig neer moe-

ten zetten. We hopen dan maar dat in 2015 de vernieuwde website door iedere Diekse gebruikt zal worden als

startpagina. Een kleine ruimte waarin een Google zoekopdracht kan worden gegeven zal zeker helpen.

www.nieuw-dijk.nl

In Juli  2014 
waren Gerrie
en Gerda 
nog stapel-
verliefd. Toch 
besloot 

Gerrie 
om eens

te kijken of 
het gras bij 
de buren 
groener was.

Gerda vernam enkele maanden niets meer
van Gerrie. Bezorgd bleef 
ze achter. “Gerrie heeft 
door zijn handicap extra 
verzorging nodig”.  Enkele 
maanden was Gerrie overal
en nergens. Oplettende 
11jes die in Didam wonen, 
gaven Gerrie een donder-
preek, waarna hij met ge-
bogen hoofd naar huis ging. Gerrie en
Gerda en Gerrie zijn nu in 
therapie bij C.G. Ideaal. Met hun ervaringen
in de relationele sfeer moeten ze ervoor
zorgen dat het huwelijk van dit bijzondere
koppel gered wordt. Of deze experimentele
periode van Gerrie voor nakomelingen gaat
zorgen is nog een raadsel. 

G
ing
Gerrie 
vreemd?

Oeh la la!
Lijkt Joey Terhaerdt na 
een lange periode vrijge-

zel te zijn geweest nu eindelijk bezet te zijn?! 
En niet door één dame maar door 2 dames. Ze houden
zoveel van hem dat zelfs Joey geen keuze kan maken.
Dat beide dames zelf een zeer stabiele relatie hebben
maakt Joey niets uit. Waar Joey is, zijn deze dames
ook te vinden. De dames zijn zo gek op hem dat ze
zelfs hun functie als vrouwelijke schutter per direct heb-
ben neergelegd en op de oefenavonden van de trom-
melgroep niet meer weg te denken zijn. Iedere week
zijn deze dames ook te vinden aan de lijn bij het 2e elf-
tal van De Sprinkhanen. Met als dekmantel dat ze voor
Tim Gieling komen. JaJa! Zelfs Gerrie is al gevraagd
om mee te denken over deze moeilijke keuze. Dit ant-
woord laat echter nog op zich wachten. Omdat hij er
zelf niet uit komt en zelfs Gerrie geen passende oplos-
sing heeft op dit moment, heeft hij dringend uw hulp
nodig. Mocht je hier een uitstekende oplossing voor
hebben voor dit gigantische probleem, mail dit dan naar
voorzitter11jes@live.nl.
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APK  •  Onderhoud en reparatie alle merken  •  Gespecialiseerd in Mercedes
Didamseweg 25 • 7037 DJ Beek (Gem. Montferland) •  0316 - 53 11 15 of 06 - 22 66 31 70 • info@autoservicewenj.nl • www.autoservicewenj.nl

Auto Service W&J
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Volwassenen voertuigen
1. De Kachelhöltjes 

2. De Dröpkes 

3. Naamloos

4. Alpienjo’s 

5. Noppes 

6. Radicaal 

7. Schattig Verlegen 

8. C.G. De Paplippen 

9. C.G. Boejes 

10. De Vlierefluiters 

11. De Muppets 

12. Noodweer 

13. C.G. Simpel 

14. Carn. Comb. Tweetties Zzooii 

15. Chaoz 

16. C.G. Fataal 

17. Schorriemorrie 

UITSLAGoptocht2014

18. De Deurbieters / C.G. Idiaal / De Dreadjes / C.G. Roekeloos / V.G. De Prutsers / C.G. Combi / 

V.G. De Duvels / De Bössels / C.G. Illegaal / CVZN / C.V. Hevig 

Jeugdvoertuigen 1. De Deurtreiers - 2. C.G. Maximaal - 3. Confetti - 4. The pirates uut Ni-j Diek
5. C.G. Eigenwies - 6. C.G Niewies - 7. C.G. Onbenul - 8. De Heikneuters - 9. De Sfeermakers
10. C.G. Fanatiek - 11. V.G. de Dwarskiekers - 12. De Deurzetters
Volwassenen loopgroepen 1. Delta Girls - 2. De Toete - 3 C.V. Mooi At Zo Kan - 4. Atwo (BA2)
5. Zussies - 6. Alternativoos - 7. C.V. “De Vrolijke Slörpers”
Jeugd loopgroepen 1. De Hartendiefjes - 2. Silver Stars - 3. Glittergirls - 4.C.G.de Diemse 
Meiden - 5. De Broekies en Kornuiten - 6. The Sisters Sisteract - 7. Bunnyz

Volwassenen voor kinderen 1. Diekse Deurdouwers -  2. De Heideboy’s - 3. De Orka's 

4. De Bikkels 

Buurtvereniging 1. De Koningsweg

Straatversiering 1. Diekse Dwarsstraat (Liemersweg) - 2. Pipo’s Darp (Sportstr.|Antoniusstr.|Pontilaan)

3. Meikamerlaan - 4.’t Groene Veld (Haamstr. - Tinneveldstr.) - 5. Bosstraat - 6. Smallestraat

Aanmoedigingsprijs Volwassenen Simpel
Aanmoedigingsprijs Jeugd Orca’s
Publieksprijs Bunnyz
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N.A.R.V.E.
14 febr.kroegencarnaval

TANTE DIES

20.11 uur

1997 Bert Brugman

1998 Teun Egging 

1999 Bertus Lanters 

2000 Willie Wiendels 

2001 Piet Gal 

2002 René Derksen 

2003 Stichting Open Jeugdwerk 

2004 Schoffelploeg St.Antonius N-Dijk 

2005 Marga Geurtzen 

2006 Hans en Lenie Raben

2007 Ferdinand Baakman

2008 D.E.S. 

2009 Wagenbouwers C.V. De 11jes

2010 Clemens Huntink

2011 Bestuur St. Nieuw-Dijk 100 jaar jong

2012 Buurtvereniging Koningsweg

2013 Arno Polman

“Meest verdienstelijke Nieuw-Dijker 2013”

Arno Polman

Een markant figuur die tijdens Carnaval getrouwd is met zijn knuppel. Buiten

Carnaval om, zet hij zich ook in voor het Jeugdwerk te Nieuw-Dijk waar hij al

sinds jaren bij betrokken is. Hij zet zich ook in voor de jonge Carnavalsgroepen

die bij zijn oudershuis bouwen.

Kortom een graag gezien persoon die houdt van gezelligheid.

Voor de NARVE goede redenen om hem uit te roepen tot meest verdienstelijke

Nieuw-Dijker 2013.

MET DE 
BEKENDMAKING

VAN DE MEEST
VERDIENSTELIJKE

NIEUW-DIJKER 2014
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UIT DE KAST

René reist de hele wereld af en heeft

daarvoor een uitgebreid arsenaal aan koffers voor handbagage.

Op de vraag waarom zoveel koffers als je er toch maar eentje

tegelijk mee kan nemen, antwoordt René dat hij vaak extra bij-

boekt voor de handbagage. En al snel blijkt waarom. Bij het openen

van de eerste koffer blijkt al snel dat één koffer inderdaad niet genoeg is voor alle spullen

die René meeneemt. Het allerbelangrijkste is uiteraard het paspoort en de vliegtickets. Maar wat opvalt in Re-

nées koffer, is de enorme collectie aan horloges. Voor ieder uur is er een horloge te vinden, van groot tot klein,

MET...
Zoals u van ons gewend bent, staat in iedere uitgave van 

11sevier een reportage van ‘de kast van’… Inmiddels zijn we in

alle kasten van tout Nieuw-Dijk geweest en is het tijd om eens

uit de kast te komen en in de koffer te duiken met René Kruijer.

Deze globetrotter reist de hele wereld af en wij zijn dan ook

erg benieuwd wat René zoal meeneemt. In deze reportage

daarom geen kast, maar: 

Ik ga op vakantie en neem mee; 

de handbagage van

René

van klassiek tot design. René vertelt meteen dat hij een man van de tijd is. Hij

is altijd op tijd en tja je weet natuurlijk nooit in welke tijdszone je belandt.

Een echte musthave is natuurlijk het slaapkapje. Als echte diva en wereld-

reiziger kun je niet zonder en het komt ook nog weleens goed van pas (zie

voor het nut van het slaapkapje onderstaande reistips). “Oh en wat ook zo

fijn is als je lang onderweg bent geweest, is dat je je toch een beetje kunt op-

frissen. Dus onder het motto ‘niet schoon wel fris’ komt een schoon under-

bukske en een lekker deootje altijd van pas,” aldus René. “Om de lange

reistijd te breken, lees ik graag een goed boek. En als je een leuke mederei-

ziger hebt, speel ik graag ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ en ‘ik ga op vakantie

en neem mee”. René zegt geen last van heimwee te hebben en toch spotten

we een foto van broerlief. Waarom dan toch deze foto vragen wij ons af.

“Tja als ik even een dipje heb tijdens de vakantie, dan kijk ik naar deze foto 

1. Neem een leeg flesje mee en vul deze na de douanecheck op
de wc (met water uiteraard). Zo heb je altijd wat te drinken bij je. 

2. Heb je last van inwendige turbulentie? Zet je slaapkapje op, doe
alsof je in diepe slaap bent en laat ze vliegen. 

3. Neem je elektrische en je gewone tandenborstel mee. Voor als
de stroom uitvalt of als er iemand blijft slapen.

4. Leer wat lokale taal. Altijd handig om van tevoren een aantal  
standaardzinnen te kennen zoals: Quanta costa nou? Ich  
heisse René, wie heist bist du? How do you do and how do
you do your wife? Zo handig!

5. Dump je reisgroep! Het is zoveel fijner om er alleen op uit te  
gaan en je kunt zo lekker snel inchecken. 

en dan weet ik weer precies

waarom ik met vakantie ben.

En heb ik geen dipje, dan kan

de foto van pas komen tegen

ongedierte,” zegt René met

een bijna onzichtbare kleine

knipoog. Na vele reisverhalen

te hebben gehoord, vraagt de

reporter aan René of hij voor

onze lezers nog reistips heeft.

Nou die heeft René zeker en

wil ze graag met ons delen:
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De bakker van de overheerlijke montferlandjes!
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JFZ INTERTOOLS
CNC SLIJPSERVICE

Erwin Brussen

Mobiel: 06-13868867

E-mail: slijpservice@jfzintertools.nl

Internet: www.jfzintertools.nl

Kribbe 6

6942 MR Didam

0316-228021

Verkoop: DIA - HSS - HW - GEREEDSCHAPPEN
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www.agoragezondheid.nl
onderdeel van The Wiendels Group

JOUW ONLINE WINKEL VOOR ALLES 
OP HET GEBIED VAN GEZONDHEID 

24 UURS SERVICE
 
Ik vind mijn gezondheid erg belangrijk, maar met de 
huidige prijzen wordt mij dit onmogelijk gemaakt.

Kijk op www.agoragezondheid.nl en ervaar dat het wel weer kan.
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Nieuw-Dijk loopt uit voor eerste Dies2Dies run. Onderweg
worden de deelnemers getrakteerd op allerlei ludieke en mu-
zikale verrassingen. Dat begint al voor de start bij Dies, waar
de vaste kroeggangers de hardlopers ‘opwarmen’. De route
gaat vervolgens via de voordeur door naar de slijterij, waar
de buurtbewoners de bar, muziek en partytenten buiten heb-
ben gezet om de lopers aan te moedigen. In de slijterij ont-
vangt iedereen een schnaps van Maja en vervolgens gaat de
route door naar buiten. Eenmaal linksaf geslagen komt ieder-
een terecht bij Martien in de snackbar waar zij getrakteerd
worden op een vluchtig frietje waterfiets. Door naar de keu-
ken van Leen voor een bekertje water en een appeltje voor de
dorst en via de achterdeur weer naar buiten waar DES onder
de carport een muziek-kaal deuntje speelt. Even het hoekje
om voor de levende wasstraat en wederom verschijnen de
deelnemers op het terras aan de voorzijde bij de finish. Al met
al een route van 250 meter. “Tja, dat Diekse volk is nog te
moe om te bukken dus we houden het kort”, aldus Ferdinand
B. “Ik heb het rondje meerdere keren gelopen”, zei Nicol van
Dulmen na afloop. “Het is altijd leuk om een wedstrijdje te
lopen, omdat je dan weet waar je voor traint. Als er dan een
wedstrijd in je eigen dorp is, wil je zeker meedoen. Het was
ook geen moment saai. Ik heb onderweg genoten van de mu-
ziek, gezelligheid en aanmoedigingen.”

Marlon Duis shopt er wat af voor
manlief Erik. Net iets aan de late
kant wordt ze gespot bij Didam op
Stelten. Dit keer heeft ze het ge-
munt op de lokale streekproducten.
Maar helaas laat ze zich hier de
kaas van het brood eten. 

2 Run Blijf  af...

Ook
Denny

zou 
liever 
eieren
voor 
zijn
geld 

kiezen.

GELUKKIG HEEFT THEO B. MÉÉR VERSTAND VAN VERZEKERINGEN
Bij Regiobank vindt u verzekeringen op het gebied van schade, zorg en leven. Met altijd
ruime dekking en lage, voordelige premies. Er zijn drie varianten: Budget, Plus en Opti-
maal. Optimaal verzekeren is de meest volledige dekking: hierbij is vrijwel alles gedekt.
'Zelf ben ik Optimaal verzekerd voor de meest complete verzekering', aldus Theo. Wel zo
ontspannen, gezien de jongens.

S(c)hotje langs de l i jn
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DIDAM
Parallelweg 21
6942 EJ Didam

Telefoon(0316) 22 40 74
Mobiel 06 54995686
www.siebesparket.nl

Chris Siebes

DIDAM
Parallelweg 21
6942 EJ Didam

Telefoon(0316) 22 40 74
Mobiel 06 54995686
www.siebesparket.nl
c.siebes@hetnet.nl

Al 25 jaar uw showroom

www.vandulmen.nl

Lichtenhorststraat 9, 6942 GS DIDAM
Tel. 0316 224801  |  Fax. 0316 228682

info@vandulmen.nl
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PRINS  DYLAN 1E

EVEN 
VOORSTELLEN

Ik ben Dylan 
Egging en ben 11
jaar. Ik woon in
Nieuw-Dijk aan
de Pater Smits-
straat. 

GEBOREN
7 januari 2003.
Mijn ouders zijn
Frank en Mary-
Ann en ik heb
nog 3 jongere
zusjes te weten
Cheyenne van 9,
Dawn van 7 en
Casey van 6 jaar. 

Op dit moment
weet ik nog niet
wat ik wil worden
dus dat is voor
iedereen een 
verrassing dus
zelfs voor mijzelf. 

HOBBY’S
voetballen bij de
Sprinkhanen in
de D1 en gamen
en ik ben een
groot fan van

AJAX.

Hallo Carnavalsvrienden!

Ik ben Dylan Egging en ik ben de Jeugdprins van Nieuw-Dijk. Op donderdag 

6 november kwamen Gemma en Sandra op school om lootjes te trekken voor de

14 kinderen die nodig zijn voor de Raad van 11 en de Prins(es) met de adjudan-

ten. Ik hoopte zelf dat ik erbij zou zitten, maar toen er nog maar een paar lootjes

over waren en mijn naam nog niet genoemd was werd ik toch wel zenuwachtig en

wat was het mooi dat ik dan toch nog genoemd werd! Gemma en Sandra wisten

toen al wie de Prins(es) zou worden, want zij hadden dat lootje onder toeziend

oog van meester Wim al getrokken. 

Op donderdagmiddag 13 november werd ik gebeld door Gemma om mij te vertel-

len dat ik de Prins zou worden. Man wat was ik trots en superblij. Zo werd ik de

opvolger van Prins Albertino de 1e (opa Teun) in 1963. Die avond hadden we voet-

baltraining en had ik tegen Lenn en Sem gezegd dat zij mijn adjudanten mochten

zijn. Later die avond kwamen we met z’n allen bij elkaar bij Johan en mocht ik

voor het eerst het Prinsenpak aan. Het zat mij als gegoten. De volgende dag

moesten we oefenen voor de Pronkzitting met een willekeurige Prins(es), maar ik

moest het nog wel voor iedereen geheim houden en dat was best wel moeilijk. Op

zondag 16 november was de Pronkzitting en was ik best wel zenuwachtig, omdat

ik wist dat ik een toespraak moest houden voor een volle zaal, waar zelfs mijn

Oma was die 200 km verderop woont. In de pauze van de Pronkzitting werd be-

kend gemaakt dat ik Prins zou worden en keek iedereen verrast. Ik mocht toen

mijn Adjudanten Lenn en Sem voorstellen en de Raad van 11 en daarna de zeer

mooi uitziende Hofdames Bowi, Sienna en Dianthe. Nu was het tijd om mij de

scepter en de steek te overhandigen en werd het tijd voor mijn toespraak. Hierna

konden wij de rest van de Pronkzitting vanaf de zijkant volgen. Na afloop van de

Pronkzitting kreeg ik van iedereen een hand en ging ik met de grote Prins en alle

Adjudanten op de foto en kreeg ik zelfs van de hofdames Leonie en Daphne een

dikke kus. De volgende dag op school werd ik door heel veel kinderen en juffen

en meesters gefeliciteerd en kreeg ik nog veel meer handen. 

Ik weet niet wat er allemaal op mij af komt, maar ik heb er heel veel zin in. Ik

weet wel dat ik een toespraak voor de burgemeester moet houden en bovenop de

Carnavalswagen mag staan en dat de hele Raad van 11 met de mooie hofdames

bij ons komen ontbijten op de Carnavalszondag. We gaan er deze Carnaval la-

chend tegenaan en mijn leus luidt dan ook:    

MET PRINS DYLAN OP DE WAGEN, 

HEBBEN WE MET CARNAVAL NIETS 

TE KLAGEN!



CV
Doopnamen

Bastiaan 
Gerardus Cornelis Wigman

Geboortedatum

26 NOVEMBER 1979

Geboorteplaats
ZEVENAAR

Beroep
Sales coördinator beurzen- 

evenementen logistiek

Burgerlijke staat
VRIJGEZELLIG

Hobby’s
Carnaval, 

wagens bouwen en stoepkrijten

“Toch hangt er wat MAGISCH aan”HET PAK”

Prins Bassie 1e zal de scepter zwaaien tijdens Carnaval
2015. Dat iedereen er wel even stil van werd toen hij
uit het spookhuis verscheen, dat was overduidelijk.
Prins Bassie 1e wil uiteraard ook graag zijn verhaal
doen in de 11sevier. Hij vertelt over zijn ervaringen tot
nu toe in “het Pak”. Hoe bijzonder kan zo’n “Pak” je
maken.....?

En dan mag je opeens “het Pak” aan. Dagen, weken of eerlijk ge-
zegd misschien wel jaren heb ik stiekem uitgekeken naar dat mo-
ment. Achter de coulissen in de georganiseerde chaos mag je het
Prinsenpak dan eindelijk aantrekken. Met trots kreeg ik deze overgedragen
door mijn voorganger Prins Mike 1e, dit is op
zich al een heuglijk moment.

In het begin zit het nog wat onwennig en valt
het wat ruimer dan gedacht. Je merkt dan dat 
je misschien toch niet het postuur hebt dat je
had gehoopt en probeert watertrappelend het
hoofd boven water te houden. Als je daar ook
nog eens bij telt dat de maillot zich in hoeken 
en gaten dringt waar normaal het daglicht niet
schijnt heb je een redelijke indruk hoe comfor-
tabel “het Pak” zit.

Als volwassen grote kerel een majo aantrekken,
althans je denkt dat je een grote kerel bent tot-
dat je jezelf voor de spiegel bekijkt met je spillebeentjes en alles strak op-
getrokken in een tuutje hangt is een hele uitdaging. Dan is al het manne-
lijke ver te zoeken.

Volgens mij kunnen wij hier heel eerlijk over zijn dat het niet het meest prak-
tische Pak is wat je aan kunt trekken. De pofbroek, een opstaande kraag die
continu omkiept of in je nek drukt of dat er geen zakken in zitten waar je het
broodnodige survivalmateriaal in op kunt bergen om de dagen door te komen.
Stel je zegt tegen je vriendin op een zondagochtend, “Zeg schat, zullen we
eens een lekker stukje gaan fietsen?” Nee.. dan trek je het Prinsenpak niet
aan. Nu is dat voor mij al sowieso geen goede vergelijking. Ten eerste ben ik
geen fietsliefhebber en vooral niet op de zondagmorgen, en over een vrien-
din hoeven we al helemaal niet te beginnen.

Toch hangt er wat magisch aan “het Pak”, want zodra je het aan doet voel je
jezelf op en top Prins. Natuurlijk weet men dat je zonder “het Pak” ook wel
Prins bent maar je wordt toch anders aangesproken. Je krijgt zomaar een
medaille van de voorzitter, iedereen feliciteert je en kust je lippen schraal.
Mensen spreken je aan en vinden “het Pak” je mooi staan en gunnen het je
dat je “het Pak” mag dragen. Zelfs krijg je van wildvreemden zomaar een
biertje toegereikt omdat je “het Pak” aan hebt. Wat wil een man nog meer….

Ja, en dan heb je twee dagen “het Pak” aangehad en is het Pronkzitting-
weekend voorbij. Het hangover gevoel slaat toe en je wordt keihard met de
werkelijkheid geconfronteerd want “het Pak” hoef je voorlopig even niet meer
aan. Je voelt je ineens leeg, zeg maar incompleet zonder “het Pak”.

Is dit dan het extra wat “het Pak” met zich mee brengt, want met of zonder
“Pak” ben je toch ook nog steeds Prins!? Mensen herkennen je zo ook wel en
weten dat jij het bent, “het Pak” is dan toch alleen het kersje op de spreek-
woordelijke taart!
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zodra je het aan doet voel je jezelf OP EN TOP PRINS



Hier een klein woordje van de adjudanten robie en vinnie. 

Wij kunnen opgelucht ademhalen dat we geen maillot aan hoeven,

maar dragen met trots de steek en hopelijk een nieuwe cape. Dat we

naast een clown met maillot op het podium moeten staan nemen we

voor lief, maar we zullen Bassie alle dagen netjes ter zijde staan. Wij

hebben de eer om Carnavalsmaandag iedereen een geweldige dag te

laten beleven. Laat je verrassen en ga met de verassingtocht mee; wie

zoekende is, misschien komen er wel meer Prinsessen mee terug dan

1!! Alle Diekse Carnavalisten tot gauw, en knoop deze woorden in jullie

oren Gas d’r op Dak eraf!
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ALS JE PRINS BENT KOMT ER VEEL OP JE AF EN JE WILT 
ER EEN UNIEK EN OVERGETELIJK JAAR VAN MAKEN

Op de één of andere manier wordt het een deel van je, een verlengstuk van jezelf. Een Prins zonder Pak is geen com-
plete Prins, maar een Prins blijft wel altijd Prins doordat hij “het Pak” heeft mogen dragen. Elke keer als ik nu de trap
op loop en stiekem even naar links kijk, zie ik door het kiertje van de deuropening op mijn logeerkamer, rustig han-
gend aan het plafond, strelend belicht door het warme ochtendlicht wat door de vitrage naar binnen valt “mijn Pak”
hangen. Dit moment geeft mij elke dag weer even het trotse gevoel dat ik dit jaar Prins mag zijn.

Een ding weet ik in ieder geval zeker en dat is dat de trots van het dragen van het Prinsenpak boven het gemak
staat. Ik kan en wil me het nog niet voorstellen hoe indrukwekkend de woensdagmorgen na Carnaval moet zijn. Als ik
je weer voor een aanzienbare tijd mag laten luchten op mijn logeerkamer. Nee, ik ga haar nog geen naam geven, zo
gek zal het niet worden. Maar jullie hoeven er niet van op te kijken als ik zomaar op een zondagmorgen een rondje
door Diek rijd met “mijn Pak” aan, niet op de fiets maar wel gewoon omdat het kan.

Carnaval is gelukkig nog lang niet afgelopen, daarom wil ik graag ook even vooruit kijken naar al het leuks wat nog
komen gaat en waar dit stukje volgens mij ook voor bedoeld was. De heren Adjudanten hebben namelijk een ver-
zoek. Aangezien ik een bijnaam heb met Carnaval zouden zij er voor de eenheid ook graag ‘eendje’ hebben. Mijn
broer zou graag als Robie worden aangesproken, niet te vergissen met Robin van de welbekende kinderserie. Ons
Rosje zal met de carnavalsdagen als Vinnie door het leven gaan. Klinkt inderdaad een stuk beter zo mannen, Prins
Bassie met Adjudanten Robie en Vinnie!

Dat te hebben gezegd dacht ik de heren ook maar wat te doen te geven. Ik heb ze daarom gevraagd om de verras-
singstocht te organiseren. Zo blijft het ook voor de Prins een verrassing waar we heen gaan. Ik laat me verrassen en
zie het met vertrouwen tegemoet.

Als laatste zou ik eigenlijk de buren nog willen bedanken, dit vanwege de geluidsoverlast van de afterparty. Maar er
komen nog een aantal Carnavalsdagen, dus dacht ik dit toch maar na de Carnaval te doen.

Als je Prins bent komt er veel op je af en je wilt er een uniek en onvergetelijk jaar van maken. Ik heb daarom enorm
veel zin in de aankomende Carnavalsdagen om dit gezamenlijk met alle Carnavalisten in Diek te gaan vieren. Mijn
leus is niet voor niets: 

Carnaval is mijn PassiE, HiEr is julliE Prins … BassiE!
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INS-&outfits
CARNAVAL IS HET FEEST VAN VERKLEDEN! ELK JAAR WEER DE MOOISTE CREATIES TONEN, DAT IS HET DOEL 

VAN VELE CARNAVALSVIERDERS. ECHTER IS TE CONSTATEREN DAT NIET IEDEREEN DE JUISTE SMAAK BEZIT.

11SEVIER BEOORDEELT DE INS-&OUTFITS VAN DE NIEUW-DIJKERS! OORDEEL ZELF OVER DE CREATIES ...

Tja ..................

Liever niet!Carnavalistisch

Top!

Het gaat de goede kant op

Business as usual

één momentje...
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T.P.D.

TONNIE POLMAN

DIENSTVERLENING

Leeuwerikstraat 43

6942 CL Didam
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KLEURPLAAT VOOR DE JEUGD
Knip, kleur en versier de kleurplaat en neem deze mee naar het 

Kindercarnaval op dinsdag en de 5 mooiste verdienen iets lekkers.
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HENGELDER 24a      6902  PA      ZEVENAAR  
T.  +31 (0)6 11 64 17 24      E.  QUESTION@WEAV.NL      I.  WWW.WEAV.NL

Ook jouw carnaval in stijl? 
Prinsenpakken, steken en 
meer, uniek voor jou!
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Liefdevolle

opvang van

honden 

en

katten



WEETJESenzo
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Ontsnapt duo 'zeer gevaarlijk'
Van onze verslaggever

Twee gedetineerden, die zijn ontsnapt uit de tbs-kliniek “de Meikamer”

te Nieuw-Dijk, worden door Justitie als 'zeer gevaarlijk' betiteld. 

Beiden zijn veroordeeld wegens gewapende overvallen met gummi-

knuppels. Onder 'specifieke omstandigheden' schat Justitie het recidive-

gevaar hoog in. Het gevluchte duo is in de nacht van zaterdag op zondag

uitgebroken. Justitie maakte pas gisteren melding van de vlucht. Waarom

er niet meteen een politiebericht is uitgegaan, wil de woordvoerder niet

zeggen. De vraag of een internationaal opsporingsbericht is verzonden,

wordt evenmin beantwoord. “Er wordt geen enkele aanwijzing gegeven

waar de voortvluchtigen iets aan hebben.''

Justitie is wel direct een intern onderzoek begonnen naar de ontsnap-

ping. Het tweetal wist vrij te komen door een raam in het gesloten deel

van de kliniek te forceren en een hek rond het gebouw te passeren. On-

dertussen zijn er maatregelen getroffen, zodat gedetineerden niet meer

op deze manier kunnen ontsnappen. De vlucht vond plaats uit een af-

deling die twaalf jaar geleden is geopend. Uit deze behandelafdeling is

tot nu toe niemand ontkomen.

Als u tips heeft waar dit duo zich bevindt dan raden wij u ten zeerste af

om zelf actie te ondernemen, maar meteen de politie in te schakelen. 

Wist u dat Arjan Wiendels van plan is om zijn voederbedrijf 

uit te breiden. Maar dat hij voorlopig over deze ontwikkeling 

zijn kaken stijf op elkaar houdt ...

Johan Banning is weer eens op stap
met de mannen. Dit keer naar het 

Glazen Huis in Haarlem. Hij onthult 
daar aan Michel Gerritsen dat hij 

sinds kort bij de dokter loopt, omdat 
hij last had van rare gewoontes. 

De dokter had hem geadviseeerd 
maar 4 biertjes per dag te drinken.

Johan heeft nu zes dokters..

PLOP...

Wist u dat Ans Kraus   
een nieuwe hype 
gelanceerd heeft, 
namelijk “ebben”
genaamd…

Wist�u�dat�er�in�Nieuw-Dijk�hele���

rare�voertuigen�rondrijden?

Wist�u�dat de babyboom ook bij de Bunkers hun intrede 

heeft gedaan? En dat Prins Bassie de nieuwe leden goed 

verwelkomt ...

Wist�u�dat Frank Gesthuizen het met zijn biefstukken niet meer 

kon verdienen? Dat er daarom een nieuwe stroomvoorziening 

moest komen voor zijn wietplantage. 

Wist�u�dat de huizen dit jaar goed verkocht worden? 

De een biedt bij verkoop een dinerbon aan, de ander hun 

hele inboedel…

Wist u dat sinds er een frituurpan in het bouwhok van 

Noppes staat, Ralph Menting er niet meer bij weg te slaan

is… 

Dat hij zelfs voorstelt om in augustus te gaan beginnen met 

Wist u dat Vincent Ros zijn kast en zijn winterbanden nog 

steeds te koop heeft staan…

Maar dat hij van Simone toch echt moet wachten met het 

kopen van een andere kast totdat de TV het begeeft ...

0 VADER

0 DOCHTER

Wat voor Stanny en Bianca 

een ontspannen avondje Boer 

zoekt Vrouw kijken had moeten 

worden, liep volledig uit de hand. 

De afspraak         om de eerste keer  

BZV samen te          kijken met Wim was 

in theorie een goed 

idee.  Echter, de beide

dames werden totaal overmeesterd door dochter Sarah. Er

moest gekeken worden naar de zaklamp, de barbies, de tablet

etc.  Zo hebben de dames niks van de boeren gezien. Zoals

Stanny zelf reageert: “Gelukkig bestaat er zoiets als pro-

gramma gemist.” Alhoewel ze zich afvragen of Sarah vantevo-

ren geen instructies had gekregen van Boer Zoekt Vrouw-hater

Wim Baars om deze dames om de tuin te leiden.

Z
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Met een Loilse Bieleman en een Diekse Creatieveling,
man versus vrouw, Kachelhöltje versus oud-Helfje, of-
tewel Boy Rasing en Moniek Peters. Boy als raad van 11

lid en Moniek als aanwinst voor de pronkzittingcommis-
sie. In dit interview vertellen zij de lezers van 11sevier

wie zij zijn en wat hen bezighoudt in het dagelijks
leven… Een kijkje in het leven van deze twee 11jes.

In verband met de drukke agenda’s van beide leden vindt het in-
terview plaats achter de coulissen van de Pronkzitting. De repor-
ter van 11sevier heeft de primeur om beide leden voor het eerst
in actie te zien. De Pronkzitting is namelijk de eerste Carnavals-
activiteit waar beide leden hun acte de presence geven. 

Terwijl de eerste Dieksen de zaal binnentreden en het geroe-
zemoes langzaam op gang komt, nestelt de reporter zich aan
de bar in het achterzaaltje. De goedlachse barman Denny
schenkt een lekker glaasje en dan komt er een jongedame
binnen rennen. Ze stelt zich voor als Miep Miepus Moniek en
neemt ook plaats achter de bar. Moniek zegt een beetje ge-

stresst te zijn, want vandaag mag ze met La Geurtzen mee-
kijken in het reilen en zeilen van de pronkzitting. Niet lang

daarna schuift Boy aan.

Stel je voor…
Om het ijs een beetje te breken, vraagt de reporter
aan de barman om wat lekkers in te schenken voor
Boy en Moniek. Boy geeft direct aan dat hij een
Cenosillicafobie* heeft en daarom graag twee
glazen bier heeft. “Drank is den duuvel, maar den
duuvel is mien beste moat,” aldus Boy. “Ik wil niet

vervelend zijn, maar ik ben zelf niet zo’n drinker. Ik
lust wel één Apfelkorntje met ijs, maar daarna ga ik

graag over op een spaatje. Als ik er nog zo een neem,
dan kan ik alleen nog maar giechelen en kun je mij bij el-
kaar vegen”, aldus Moniek. Zodra de drankjes op de teek
staan, gaat het interview direct van start.

De reporter vraag Boy zich voor te stellen. “Boy Rasing is de
naam en ik woon in Didam. Ik ben geen echte Diekse, maar
door de Carnaval en de Kachelhöltjes verbonden met De

11jes en Nieuw-Dijk. In het dagelijks leven ben ik constructie
bankwerker/plaatwerker. Ik hou van voetbal. Als mental coach
van het 9e van DVC kom je echt tot de kern van dit mooie spel-
letje. Ik hou daarnaast van stappen en Carnavalswagens bou-
wen. Maar mijn grootste hobby is toch eigenlijk wel
houthakken, als Bieleman wel te verstaan. Vanwege mijn
nieuwe lidmaatschap bij De 11jes, durf ik haast niet uit de kast

te komen…” Er valt een stilte. De reporter vraagt aan Boy wat
hij precies bedoelt. Al zuchtend en steunend komt het hoge

woord eruit. “Ik ben Bieleman bij een Schutterij in Drammersdarp.”

Gelukkig klinkt er net op dat moment luid gelach vanuit de zaal, 
waarschijnlijk om één van de schunnige grapjes van de President.  

IN GESPREK ........

BOY
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De reporter vraagt Moniek om zich vervolgens voor te stellen. “Moniek Peters, een echte
Diekse van de Hei. Ik hou van geld en gelukkig heb ik daar mijn beroep van kunnen
maken. Als adviseur bij een bank, help ik particulieren met hun financiën. De
meeste Nieuw-Dijkers kennen mij van het Jeugdwerk en de Diekse feestjes
en dan met name Schuttersfeest. Ik ben een echte regelmiep en het
bakken van taarten en cupcakes is mijn grootste hobby. Als ik tijd
over heb ga ik graag naar de sauna of lees ik een goed boek. Om
heel eerlijk te zijn, is sporten niet mijn ding. Ik zie het meer als een
noodzakelijk kwaad en daarom fitness ik wekelijks. Om toch mijn
vriend een beetje bij te kunnen houden op de piste, ben ik on-
langs toch maar begonnen met skilessen. Het liggen naast de
latten is nu nog wat vaker van toepassing dan het daadwer-
kelijke staan, maar er zit vooruitgang in.”

Dan komt Marga het achterzaaltje in en vraagt Moniek
om ‘effkes met te kommen’. Er moet zoveel gebeuren.
Moniek excuseert zich en geeft aan in de pauze van de
Pronkzitting terug te komen voor het vervolg van het
interview. De reporter schakelt over naar Boy.

Dieks carnavalshart
Wat betekent het Diekse Carnaval voor jou? “Carna-
val vier je nu eenmaal bij De 11jes in Nieuw-Dijk. Het
is één van de mooiste feesten van het jaar. Het bou-
wen van de wagens met de andere leden van de Ka-
chelhöltjes en de gezellige feestavonden en dan nu
in mijn nieuwe rol als lid van de Raad van 11.
Mooier kan het niet.” Op de vraag wat wij van
Boy kunnen verwachten, antwoordt hij: “Toen
ze mij vroegen voor de Raad van 11, heb ik
geen seconde getwijfeld. Het is een leuke
en gezellige groep, die veel voor de ver-
eniging over heeft. Ik zal daar zeker
mijn steentje aan bijdragen door mij in
te zetten waar het nodig is.” Inmiddels is
Moniek weer bij ons aangeschoven en
komt Erik Duis Boy ophalen voor de loten-
verkoop. De reporter geeft Boy een hand en be-
dankt hem voor het interview. Boy haast zich met
Erik Duis naar de grote zaal. De reporter vraagt aan
Moniek wat Carnaval voor haar betekent. “Niet al-
leen een prachtige optocht, maar daarnaast ook nog
eens een mooi feest. Ik heb vroeger met De Helfjes
meegelopen in de optocht en dit was super”. Wat
mogen De 11jes verwachten van Moniek? “Een
hoop creativiteit en nieuwe ideeën voor de Pronk-
zitting. Het zal het eerste jaar zeker wennen zijn,
maar ik heb er ontzettend veel zin in. Misschien
durf ik het aan om ook nog eens een keer op het
podium te staan. Je weet het maar nooit.”

Marga vraagt ons om de achterzaal te verlaten. Bin-
nen enkele ogenblikken kan de nieuwe Prins van 
De 11jes, die zich dan nog moet omkleden en klaar moet maken
voor zijn presentatie, hier binnen komen. De reporter bedankt Mo-
niek voor het interview en beide haastten zich richting de grote zaal.

Dank…
De 11jes mag zeer trots zijn op deze bijzondere leden. 
Zij dragen beiden hun eigen steentjes bij aan onze mooie vereniging. 
11sevier bedankt hen voor de medewerking en wenst hen 
veel succes en plezier toe met hun functies binnen De 11jes.

*Cenilsillicafobie is de angst voor een leeg glas bier. MONIEK
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WIE=WIE?
1 | Marian Rosendahl - 2 | Mark & Martijn Pouwels - 3 | Daphne Jansen - 

4 | Siebe Hendriksen

5 | Jeroen Olsthoorn - 6 | Leonie Tiemissen
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Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

Pelgrom, uw land- en tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

we zijn o.a. 
dealer van:
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P
HERBERT
KÖNNING 
SJOEMELT!
Onlangs is weer de zeer populaire Mont-
ferlandrun gehouden. De run kende veel
deelnemers, waaronder behoorlijk veel
Diekse hardlopers! Hardlopen is een echte
hype en iedereen trekt tegenwoordig
zijn/haar hardloopschoenen aan. Alleen
niet iedereen is even behendig in het hard-
lopen ... al denkt hij dit wel. Zo wilde Her-
bert Könning ook graag laten zien dat hij
best kan hardlopen. Maar tijdens de run
kwam Herbert er al gauw achter dat zijn
mond iets vlotter was dan zijn benen. Om
toch geen gezichtsverlies te lijden heeft hij
de nodige kilometers gesmokkeld. Helaas
bleef dit niet onopgemerkt bij de controle-
posten en werd Herbert direct gediskwalifi-
ceerd. In tegenstelling tot zijn zus en
dochter en goede vriendin Sybilla, kreeg
Herbert dan ook geen medaille uitgereikt.
“Ik vind het maor flauwekul dat ik d’r uut
bun geknikkerd. Ze kunnen toch wel een
oogje dichtkniepen .... dat doe ik ook wel
eens.”

ONTILAAN HOUDT INZAMELING
In de Pontilaan is onlangs een grote geld inzamelingsactie gehouden.

De reden voor deze inzamelingsactie was bestemd voor de familie Boerstal,

of liever gezegd voor dochter Elise. De familie Boerstal is natuurlijk een 

bekende, maar vooral muzikale familie; William Boerstal, eersteklas slagwer-

ker bij DES en Renate Boerstal kan ook een zeer aardig deuntje zingen! En 

dochter Elise speelt bugel. En vooral door dochterlief wordt er heel wat geoefend. Zo tettert

ze bijna de hele dag door op haar instrument. William vertelt dan ook trots “Mijn dochter

speelt inderdaad bugel ... en hoe! Ze mag straks zelfs 4 maanden in Amerika spelen.” Op 

de vraag van de redactie of dit niet verschrikkelijk duur is antwoordde William “Nee hoor,

de buren hebben het geld bij elkaar gebracht!”

REMCO DERKSEN
BRENGT BOEK UIT!
Dat Remco Derksen niet op zijn mondje is gevallen weet
iedere Diekse eigenlijk wel. Onlangs kwam Remco op het
idee om zijn woordenschat te delen met de medemens.
“Ik wil de minse graag laote wette hoe aj iets snel, kort en
bondig en in duudelijke taal kunt zeggen zonder heel vul
aoverboajige woorden! Zo wet iedereen bi-j mien altied
waor aj met af bun en het liek mien verstandig dat ieder-
een dat eens geet doen, vandaor dit buukske. Hiermet
kuj minstens 80% bezuunigen op de tied die gi-j deur-
breng met praoten.” Onderstaand tonen wij u dan ook
graag een kleine passage uit zijn, inmiddels, bestseller!
Dit behoort volgens de mogelijkheden.

Volgens Remco ‘Het zol kunne.’

Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden.

Volgens Remco ‘Ik wet ut niet.’
Zou u dat eens willen herhalen?
Volgens Remco ‘Hè?’
Zulks ben ik geen zins van plan.
Volgens Remco ‘Da doek niet.’
Ligt dat in der lijn der verwachting?
Volgens Remco ‘Zol ut?’
Hiermee denk ik geen problemen te ondervinden. 
Volgens Remco ‘Geen punt.’
Dit wordt door mij als zeer spijtig ervaren.
Volgens Remco ‘Da’s sund.’
Het weer voldoet niet aan de verwachtingen van deze tijd.
Volgens Remco ‘’t is kloteweer.’
Mag ik u vragen waarvoor u hier komt?
Volgens Remco ‘Wat moj?’
Hetgeen u mij vertelt, verbaast mij ten zeerste.
Volgens Remco ‘Krieg now wat.’
Deze informatie is geheel nieuw voor mij.
Volgens Remco ‘Das nej.’
Ik heb hierover een enigszins afwijkende mening.
Volgens Remco ‘Da kan niet.’
Wat u mij opdraagt, ben ik niet van plan op te voeren.
Volgens Remco ‘Krieg de krats.’
Het leven van een Nieuw-Dijker gaat niet over rozen.
Volgens Remco ’t kon minder.’ 
Ligt dat wel binnen het kader van uw bevoegdheden?
Volgens Remco ‘Mag dat wel?
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GROEP

8aan het woord

Ik vind Carnaval fantastisch omdat ik boven op de Prinsenwagen mag staan - Sem
Derksen. Ik vind Carnaval fantastisch omdat je lekker kunt feesten - Jesse God-
schalk. Dit jaar wordt Carnaval te gek omdat de optochten fantastisch worden - Mila
Könning. Ik vind Carnaval te gek omdat je jezelf kunt zijn! - Bowi Lapré
Ik heb superveel zin in Carnaval omdat ik boven op de wagen mag staan - Dylan
Egging. Dit jaar wordt Carnaval te gek omdat het een groot feest wordt - Dianthe
Tempel. Dit jaar wordt Carnaval te gek omdat we een supergezellige groep hebben -
Renèl van den Berg. Ik heb superveel zin in Carnaval omdat we een gezellige groep
zijn en Carnaval dus een groot feest gaat worden - Zoë ten Have
Dit jaar wordt Carnaval
te gek omdat ik het een
leuk feest vind - Tijn 
Kuipers. Ik heb super-
veel zin in Carnaval
omdat het een groot
feest gaat worden 
Tigo Meijer. Ik heb 
superveel zin in Carna-
val want het wordt een
groot feest - Dione
Boerstal. Ik heb heel 
veel zin in Carnaval om-
dat we dit jaar samen
een groot feest gaan
bouwen - Lenn Nibbeling. Dit jaar wordt Carnaval te gek omdat ik met mijn klas op
de wagen sta - Kim Schlief. Dit jaar wordt Carnaval te gek omdat we allemaal hele-
maal los gaan! - Sienna Raben. Carnaval wordt te gek omdat we lekker gek gaan
doen! - Jorieke Amting. Dit jaar wordt carnaval te gek omdat we het met z’n allen
doen - Carmen Bolck.

PRINS DYLAN 1e

“Met Prins Dylan op de wagen, 
hebben wij met Carnaval niets te klagen”

Prinsenjacht van groep 8 presenteert Prins Dylan 1e

Maar hoe kijkt groep 8 tegen Carnaval aan? 

Lees hier de uitspraken...
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Specialist in 
duurzame 
tuinhuisjes, 
veranda’s en 
schuurtjes
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Gedurende de route staan er diverse dixies opgesteld, houd het gedrag en de omgeving netjes! 

Het reglement  voor deelname aan de optocht is te lezen op www.11jes.nl.Volg ons op  facebook &  twitter.

ROUTEoptocht2015

Gemeentefonds
Dit jaar konden groepen zich voor het laatst inschrijven om gebruik te maken 

van de door de gemeente beschikbare subsidie. De subsidie is verstrekt voor het 

oplossen van de huisvestingsproblematiek van Carnavalsgroepen binnen de ge-

meente. De laatste 3 jaren is € 6.250,00 uitgekeerd aan 14 groepen. De beste-

dingen waren met name voor hulpgereedschappen bij het bouwen en verbeteren

van de bouwlocaties. Het betrof een aantal (rol)steigers, kachels en aanpassingen van de bouwlocatie om

deze veiliger en energie zuiniger te maken. Deze groepen kunnen nu weer jaren vooruit. Een aantal voor-

beelden van bestedingen:

Bouwlocatie Fataal

De schuur heeft jaren geleden stormschade gehad.
Fataal bouwde tot nu toe in een provisorisch gerepa-
reerde schuur. In de aanvraag werd gevraagd om de
dakconstructie te repareren en te verstevigen (in
kader van veilig werken) en de bovenzijde van de
bouwplek beter te beplaten voor wind- en water-
dichte afwerking. Hierdoor is de schuur beter warm
te houden. Mede dankzij de subsidie is de schuur
opgeknapt en kan Fataal weer jaren vooruit, 
zie foto’s.

Bouwlocatie Naamloos

Naamloos heeft een aanvraag ingediend voor de af-
scherming van een open schuur met damwandpla-
ten. Ook hier heeft de subsidie er toe geleid dat
Naamloos tochtvrij kan werken.

1

2 

3

4 5 6 7 8

Vanaf parkeerplaats “Partycen-

trum BOSZICHT”  naar de
1. Meikamerlaan -  Bosstraat - Pontilaan - Antoniusstraat - Liemersweg in - rich-

ting 2. Pater Smitsstraat einde linksaf - 3. Beekseweg - rotonde rechtsaf naar de

Bievankweg - vervolgens linksaf de 4. Wilhelminastraat in om de rotonde rechtsaf

richting de Willibrordusweg te nemen - 5. Rozenstraat einde linksaf - Lupinestraat.

Hier zal onze optocht aansluiten bij de optocht van de Vrolijke Drammers om 

gezamenlijk door de straten van Didam te trekken. Via de 6. Lupinestraat naar de

Kerkstraat - 7. Lockhorststraat, aan het einde links via de Hoofdstraat rechts de

Willibrordusweg in. Vervolgens rechtsaf Wilhelminastraat in via de 8. Raadhuis-

straat naar het gemeentehuis. De terugtocht loopt na het gemeentehuis via Raad-

huisstraat - Kerkstraat alwaar de wagens door dienen te rijden tot het einde van

de Lockhorststraat. De terugtocht gaat via de Hoofdstraat - Willibrordusweg  

Wilhelminastraat - Bievankweg - Beekseweg - Pater Smitsstraat alwaar de 

ontbinding bij café “Tante Dies” zal plaatsvinden (wijzigingen voorbehouden).



Thuis
bij...

Onze vaste rubriek in de 11sevier waarbij 
“bekende” Nieuw-Dijkers hun huis openstel-
len voor de redactie. Waar iedereen in Nieuw
Dijk natuurlijk super nieuwsgierig naar is, is
hoe het er, na 2,5 jaar klussen, bij Kim en Fer
uit ziet. Nou wij de hadden primeur ...
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“De Pronkzitting eindigde in een logeerpartijtje.......”

Na enig gepuzzel in de drukke agenda van Ferdinand kwam het er dan toch van dat de redactie op bezoek
ging in Huize Baakman. Het paadje naar de voordeur was nog even ver te zoeken, maar eenmaal gevonden
werden we hartelijk ontvangen door Kim in hun paleisje. Gelukkig zat de deur ditmaal niet op de schaaf en
stelde het niet veel voor om ons binnen te laten. Ferdinand zat met de beentjes hoog  in zijn luxe sofa met
bijbehorend stoofje, zijn favoriete stekje in huis, in het kaarslicht en tussen de Action-spullen, waar Kim graag
shopt. (Laatste keer wel drie zakken vol, maar gelukkig kost het geen drol, aldus Fer.) Natuurlijk moesten wij
als redactie alles goed bekijken, maar het zag er werkelijk heel mooi uit! Op een paar details na, maar zoals
Fer zegt: “2 dagen er ff aan trekken en alles is geregeld!”

Onze hamvraag na de Pronkzitting was natuurlijk: “Wie neemt
de sleutel mee met Carnaval?” Dit jaar mag Kim het spits afbij-
ten. Bij gebleken kunde mag deze tendens voortgezet worden.
Helaas is dit meteen al een herkansing, want bij hun eerste
uitje (de Pronkzitting) is het al volledig mis gegaan.
Het eindigde namelijk in een logeerpartijtje aan de Bosstraat…
Kim legt uit hoe dit kwam. Kim was die avond wel zuinig op 
de sleutel, ze had hem extra in het colbertjasje gedaan, zodat
ze hem niet kon vergeten. Echter moest ze nog even bij Dies
helpen en kreeg het op een gegeven moment een beetje warm
door al die drukte. Het colbertjasje kwam aan de kapstok te
hangen en bleef daar hangen. Eenmaal thuis gekomen kwam
ze tot de ontdekking dat ze er helaas niet in kon. Dus kwam 
ze op het heldere idee om Ferdinand maar even te bellen.
Ferdinand bleek een vooruitziende blik gehad te hebben, want
hij had zich al af laten zetten (eigenlijk geheel onbedoeld) bij
zijn ouderlijk huis. Helaas ook niet in bezit van een sleutel van
zijn nieuwe huis, omdat hij die aan zijn vader had gegeven en
die was spoorloos. 

Ondertussen wordt er voor ons nog een lekkere cappucino in gedaan en
mogen we gelijk een blik werpen in de keuken. Ook deze is super strak
afgewerkt en van mooie details voorzien. “De keuken is de plek van Kim”,
zegt Ferdinand, maar volgens Kim kan Ferdinand ook lekkere spaghetti
maken. Kim geeft aan sowieso heel veel in het huishouden te doen,
omdat Ferdinand altijd druk is en veel werkt. Ze vindt het dan ook niet
meer dan normaal dat zij de huishoudelijke taken op haar neemt en
jawel... Ferdinand houdt zich daar netjes aan! Alleen het bier halen ze
samen in huis, want volgens Fer kun je daar nooit genoeg van hebben. 

Het samenwonen bevalt hun na 2 maanden al goed. Er zijn nog maar
weinig strubbelingen en ze genieten volop van hun eigen stek. Ze waren
beiden toch wel blij dat het eindelijk af was. Hoewel Ferdinand er nog
wel een paar jaar langer over had kunnen doen. Beiden hadden ze het
nog heerlijk thuis en was dat echt niet de reden om op hun zelf te gaan
wonen. De tuin is het volgende project, maar ach....heeft geen haast!
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Na alles gezien te hebben gaan we over op het onderwerp Carnaval. Dit jaar hebben ze het allebei als heel speciaal

beleefd. Ferdinand zou het adjudantschap zo weer overdoen. Op de vraag van ons of het niet ontzettend stressvol

was, haalde hij zijn schouders op. Coen belde hem een uur van tevoren op waar hij moest zijn en wat er van hem

verwacht werd, Kim zocht zijn kleren bij elkaar en dan was alles klaar. Op een klein slippertje op zondagochtend

na, toen was hij iets te laat, is alles goed gegaan. Stress kent hij niet, hij leeft bij het uur, zoals hij zelf zegt en dat

bevalt goed. Maar Kim geeft toe dat het rooster zwaar was. Toch heeft ze er dit jaar volop van genoten en voelde

ze zich er erg bij betrokken, met dank aan de hofdames en de adjudanten. Dit jaar voor hun weer een “normaal”

Carnaval, Kim bij “Noppes” en Ferdinand bij “De Bunkers”. Op de vraag hoe het voelt om bij twee groepen te horen

antwoordden ze beiden positief. 

Hier poseert Ferdinand trots voor zijn schilderij. Dit schilderij heeft
een verhaal. Tijdens de opnames van het AVRO-televisieprogramma
Tussen Kunst en Kitsch is dit schilderij ontdekt. Het is van de Rotter-
damse kunstenaar Joost van Geel (1631-1698).

Ferdinand nam het schilderij enkele maanden geleden mee naar op-
names van Tussen Kunst en Kitsch in Zwolle. Expert John Hoogsteder
kon toen geen oordel vellen, maar vermoedde wel dat het om een
werk van de zeventiende-eeuwse meester Gabriël Metsu (1629-
1667) ging. 

Hoogsteder bestudeerde het werk de afgelopen tijd verder en con-
cludeert nu dat het schilderij van de hand is van Joost van Geel
(1631-1698), een leerling van Metsu. Volgens Nelleke de duurste
vondst sinds het bestaan van Kunst en Kitsch.FFerdinand is nogal
gelaten over zijn vondst. Ach een oude auto, oude schilderijen, een
oud huis, ik hou het een beetje in dezelfde sfeer. Alleen mijn Kimmie
zou ik nooit ruilen voor een ouder exemplaar, daarin hou ik wel van
een jong blaadje.

“Wij vinden het wel leuk om tijdens Carnaval van twee 

walletjes te kunnen eten...””

Zoals Kim zegt trekken ze beiden overal heen waar het gezellig is en als je dan de keus hebt in twee groe-
pen wordt elk Carnaval een feestje. Vorig jaar hadden “De Bunkers” de Prins in hun midden en dit jaar
heeft “CV Noppes” de eer om de Prins in het midden te hebben. Dus ze kunnen het eigenlijk allemaal nog 
een keer dunnetjes over doen. De sfeer op beide wagens is top, dus we hoeven niet verbaasd staan te 

kijken als je Ferdinand dit jaar weer bij Noppes 
op de wagen ziet staan. Sta ook niet raar te 
kijken als hij op beide wagens niet aanwezig is. 
Met het beëindigen van zijn adjudantschap is 
het dit Carnaval weer`alle remmen los´, dus 
misschien zie je hem ook bij Noodweer, bij Dies 
of is ie spoorloos en ligt hij zijn roes uit te sla-
pen aan de Meikamelaanr of de Bosstraat.

Voor het naar huis gaan schieten we nog een 
paar kiekjes van hun favoriete plekjes, waarbij 
Ferdinand smerig begint te lachen, om vervol-
gens huiswaarts te keren. 

Kim en Ferdinand namens de redactie hartelijk 
bedankt voor jullie gastvrijheid.
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Schorriemorrie neemt 
sociale verantwoordelijkheid
In het verleden is er veel discussie ge-

weest omtrent de reglementen voor de

Carnavalsoptocht. Schorriemorrie heeft

hier nog nooit mee te maken gehad maar

kan zich dit wel goed voorstellen. Gezien

de aanwezige ervaring in de groep heeft

Schorriemorrie aangeboden om de re-

glementen eens kritisch te herzien. Met

name het punt 5 “Beesten in de optocht

zullen i.v.m. de overlast van uitwerpselen

achter in de stoet worden opgesteld” zal

hierbij een speerpunt zijn. Het bestuur

heeft aangegeven hier graag gebruik van

te maken. De aangepaste reglementen

zullen in 2016 van toepassing zijn.

Een gratis knipbeurt winnen als je kaal bent, is nooit grappig ! 

aldus Erik Duis  

im neemt zijn 
worst echt overal 
mee naar toe! 
Pim 

timmert
aardig aan 

de weg als de enige 
echte worstenkoning 
van Nieuw-Dijk en 
omstreken. Hij heeft 
van zijn passie zijn 

werk gemaakt. 
Maar Pim lijkt toch echt een beetje 
door te slaan. Het kostte hem een 
rib uit zijn lijf, maar Pim brengt zijn 
worsten nu overal aan de man met 
zijn worstenkoffer. Of het nu Euro-
Disney is of een dagje naar de dierentuin, de koffer wijkt
niet van zijn zijde. Dit leidt soms tot enige frustratie bij zijn
Sharon. Maar het zal Sharon een worst wezen, want haar
Pimmieee geeft haar hetzelfde gevoel als het moment dat
je je favoriete eten in je favoriete restaurant wordt opge-
diend. Nou als dat toch geen echte liefde is ......

Werk in uitvoering!!!
Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe onderkomen van De 11jes.

Bij Kummeling wordt een prachtige schuur gebouwd. Deze

schuur biedt plek aan diverse Carnavalsgroepen, maar wordt ook

gebruikt voor de opslag van onze Prinsenwagen en decorstukken.

Zie onderstaande foto’s voor een sfeerimpressie van de harde 

werkers.

Blijven oefenen Pietertje!

Dat je niet altijd alles kunt hebben, be-

wijst Rens Godschalk. Hoeveel hij ook

traint en probeert, scoren schijnt voor

deze sprinkhaan toch erg moeilijk te zijn.

Zelfs Alwin Peters zegt meer ‘gescoord’

te hebben dan Rens. Rens blijft hoop

houden, hij zegt er ooit misschien nog

wel eentje te maken. 11sevier wenst hem

veel succes toe!

“Ik heb geen 

9 tot 5 mentaliteit, 

eerder van 10 tot 3...”

aldus 
Lowie van Raaij

P
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Servicestation 

Servicestation 

Servicestation 

Remi Koster

Koster Schilderwerken Didam  Oude Beekseweg 51  6942 JA Didam 
T 0316 224848  M 06 4757 0479  E remi-danielle@solcon.nl

 Binnen- en buiten

 Beglazing

 Wandafwerking

 Kleuradvisering

 Verftechnieken

Wie aan bouwen, verbouwen of renoveren denkt, komt vanzelf terecht bij BouwCenter 
HCI in Hengelo Gld., Ulft, Zevenaar en Elst. Zowel professionele bouwers als zelfbouwers 
weten de weg naar BouwCenter HCI uitstekend te vinden. Geen wonder, we zijn al sinds 
1921 geworteld in de bouwwereld.

Vraag het gewoon aan HCI

T. 0575 - 46 81 81 www.bouwcenterhci.nl

www.koster-schilderwerken.nl
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BART WILLEMSENheeft eindelijk (internet) vriendin

WEETJESenzo
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Arno Polman heeft Belgische vriendin?
Sindskort staat er vaak een auto met Belgisch 
kenteken voor het huis van Arno. Volgens Arno 
is dit van zijn Vlaamse kennis die toevallig de-
zelfde hobby heeft.

Het zal niemand ontgaan zijn, maar na vele jaren heeft 

Gerrie Könning zich weer in Nieuw-Dijk genesteld. Al 

zijn sociale activiteiten heeft hij ook in deze kern. Sinds

enige tijd zit Gerrie namelijk in het bestuur van Sprinkhanen, maar hij

draait daar ook bardiensten, fluit zijn wedstrijden, voetbalt zelf in een ster-

renteam en daarnaast traint hij ook nog een aantal dames. Recentelijk, vlak

voor Kerst, waarbij alle teams gezamenlijk een partijvorm speelden viel wel

op dat deze dames alleen met de buitenkant van de voet schieten, hier is

nog wel wat bij te schaven. De dames zijn zo blij met de inbreng van Gerrie

dat ze bij hem de kerstboom aan De Pontilaan opgezet hebben. Gerrie

heeft namelijk in de decembermaand zijn stulpje aan De Pontilaan betrok-

ken en heeft zijn nieuwe woning erg knus ingericht. Het herinnert iedereen

erg aan de stijl van Niels en Sanne. Gerrie blijkt bijna de gehele inboedel

overgenomen te hebben. Alles was voor overname bespreekbaar volgens

Niels, behalve Sanne. En zo is het ook ongeveer gegaan.

ALS U NAAR DE 

OBER FLUIT

...

KUNT U OOK 

FLUITEN NAAR 

DE BESTELLING

aldus

Denny Gies

Sinds�Bart�zijn�arm�gebroken

heeft�en�hij�zijn�handen�niet

meer�goed�gebruiken�kan,�zit

“het”�hem�erg�hoog.�Bart

heeft�de�stoute�schoenen

aangetrokken�en�op�internet

een�vriendin�gezocht.�En

wonder�boven�wonder,�bij�de

eerste�blind�date�al�raak.�Een

éénmalige�investering�en�een

blust�

bij,�

maar�nadat�Bart

Maya�een�flinke

tongzoen�gegeven

had,�knapte�ze

zienderogen�op.�

vrouw�die�niet�tegenspreekt

heeft�de�doorslag�gegeven.

Vol�trots�was�Bart�recentelijk

in�de�kantine�bij�Sprinkhanen

om�zijn�nieuwe�vlam�te�ton-

en.�Ze�zag�er�ietwat�uitge-

Ze�zag�er�nadien�zo

goed�uit�dat�Alwin�zijn

handen�niet�van�haar

afkon�houden.�Ze�was�er

ondersteboven�van�Een

sigaretje�ging�er�toen�wel

in�en�Chiel�wist�Maya

weer�te�kalmeren.�Na

nog�een�gezellige�mid-

dag�gehad�te�hebben

keerde�het�gelukkige�stel

huiswaarts�naar�Beek.

SPRINKHANEN
breidt sociale activiteiten uit.
Om�ook�niet�voetballers�bij�de�vereniging�te

kunnen�betrekken,�heeft�Sprinkhanen�het�aan-

tal�niet-voetbal-activiteiten�uitgebreid.�Naast

het�traditionele�Darttoernooi�en�de�Kerstbingo

zal�vanaf�2015�ook�jaarlijks�een�Buikschuif

wedstrijd�gehouden�worden.�Verder�zal�er�vol-

gend�jaar,�indien�Rijnland�zich�handhaaft,�ook

een�extra�thuiswedstrijd�zijn.�Rijnland�heeft

namelijk�aangevraagd�om�dan�hun�thuiswed-

strijd�bij�de�Sprinkhanen�af�te�werken.

A
LLES  

IS TE   
KOOP
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A. VAN RAAIJ
STAALCONSTRUCTIES B.V.

Bieslook 9-13 6942 SG Didam

Tel. 0316-221311

Fax 0316-228229

a.raaij@planet.nl



W: www.rijschooldidam.nlW: www.rijschooldidam.nl
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Het kan
weer!
Zilvervloot 
Sparen

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

10%premie voor 10 jaar sparen
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Combi
“EEN GROEP

VAN VElE

GOEdE 

EN WIldE 

VERHAlEN”

Zoals ieder jaar wordt er in de

11sevier een Carnavalsgroep uit-

gelicht. Dit jaar hebben we Combi

hiervoor uitgezocht. Na een ont-

moeting met de reporter bij Tante

Dies kwamen de verhalen los.

Het duurde tot in de late uurtjes,

iets wat deze groep, die bestaat uit

gezelllige kwajongens, niet geheel

vreemd is...
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Combi, een groep van vele goede en wilde verhalen. Voor een inter-

view is de reporter afgereisd naar Tante Dies. De plek waar verhalen

tot leven komen... Toch een beetje vreemd, aangezien deze groep de

luxe heeft in bezit te

zijn van 4 eigen feest-

schuren: De Stube,

Tante Gradus, het Ek-

sternest en Knallies

Feestpaleis (voorheen

borreltjesbar Peters).

Combi is op dit moment

een grote, gezellige

groep van 28 personen.

Dit komt omdat, zoals

de naam het ook al

zegt, Combi een fusie is

van twee groepen: Dik

Veur Mekaar en de

Deurzetters. Dikke

Deurzetters vonden ze

niet bij zichzelf passen, vanwege de sixpäkskes die ze op 16-jarige leef-

tijd nog hadden, dus werd het logischerwijs gewoon Combi. 

De oorsprong van Combi ligt bij een gezellig verjaardagsfeest in 2009.

Hier kwamen Robin Peters, Glenn Duis en Dorus Jansen toevallig met

elkaar aan de praat. Ze waren aan het bedenken wat ze dat jaar met

Carnaval weer gingen doen. Echt goede ideeën waren er niet, maar

toch kwamen ze met het briljante idee om samen te gaan. Dit zou het

natuurlijk allemaal veel makkelijker maken. Vele handen maken licht

werk, zullen ze gedacht hebben. Na vele apps en mails ontstond

Combi, zoals zelf gezegd, een kwajongensgroep van 22 man en Kim

Wienholts, die het een lange tijd zonder vrouwen moest doen. 

Om tot die 22 man te komen moest iedereen wel iets toevoegen aan

de groep. Zo werd Basje Hubers er bij gevraagd vanwege de geweldige

rookmachine. Dit vonden de jongens natuurlijk super, want zodra het

hok gevuld was met rook en de dames niks meer zagen, gebeurden er

allerlei dingen die het lamplicht niet konden verdragen. Roy Berendsen

werd bij de groep gevraagd, om de toenmalige chauffeur Rik Reintjes

van entertainment te voorzien. Waar de jongens pas later achter kwa-

men is dat Roy ook gewoon een echte rasartiest is. Alle Nederlandse

liedjes komen uit zijn gouden strotje en dit zorgt altijd voor heel veel

sfeer. Hij is dan ook te boeken www.royberendsendegezelligstezanger-

vannederlandenomstreken.nl.

De toenmalige Deurzetters hebben in hun jeugdjaren mooie prijzen be-

haald, zoals de 1e prijs met hun Looney Tunes wagen. De drive die ze

hadden, hebben ze lang proberen vast te houden, totdat ze bij Harry

Peters kwamen te bouwen. Helaas hebben ze hier maar 1 jaar kunnen

bouwen omdat het hier toch iets te gezellig was. Rond half 11 kwam

Harry met een kistje bier, een paar borrels en natuurlijk een sigaartje

binnen, iets wat die jongens natuurlijk niet konden weerstaan. 

Daarna kwam het bouwen er niet echt van door een gebrek aan een

goede bouwlocatie. Hierdoor waren ze genoodzaakt om wagens te

gaan kopen. Ze hebben dan ook vele kilometers afgelegd om met een

mooie wagen voor de dag te komen. Van Klazienaveen tot aan Tilburg,

ze gingen er met zijn allen naar toe om te kijken of te kopen. 

Nadat de wagen eenmaal gekocht was, werd het nog een hele klus
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om die wagen in Nieuw-Dijk te krijgen. De wagen werd in Combi-stijl thuis gebracht, het werd een grote chaos op het

Keizer Karelplein in Nijmegen. Volgens Kim Wienholts moet je daar altijd veel gas geven en dan komt alles goed. Dit

tot plezier van vele Chinezen die met hun camera's daar wereldnieuws van maakten. Eenmaal de wagen thuis pro-

beerden ze toch altijd de wagen iets op te knappen, hoewel dat lastig was zonder bouwplek. Er werd harde muziek

opgezet, een paar vlaggen en met een lik verf zag het er al beter uit.  

Combi is ook een groep met een niet al te beste reputatie, maar zoals gezegd is het ook een verzameling van kwajon-

gens bij elkaar. Om dit te verbeteren hebben ze zelf een bestuur opgericht, met als voorzitter Niek Bodd. Naar mate

de jaren vorderen, verliezen ook deze jongens hun wilde haren. Toch hebben ze ook altijd wel een beetje pech, onge-

luk of dommigheden. Sommigen zeggen zelfs dat ze Van Bindsbergen vaker zien dan hij zijn eigen vrouw.

Combi maakt ook vele gezellige uitstapjes met elkaar. Zo hebben ze een Combi-dag en ook hebben ze mee gedaan

aan Geglij-in-de wei in Beek.

Met Oud en Nieuw gaan ze altijd met een kar op pad om overal en nergens carbid te schieten en vuurwerk af te ste-

ken. Dit ging niet altijd even vlekkeloos, waardoor de politie er aan te pas moest komen. Op een gegeven moment

hadden ze een Carnavalswagen met Tante Dies erop waarmee ze rond gingen tijdens Oud & Nieuw. Op die dag kon

Ferdinand een telefoontje verwachten of hij er iets mee te maken had. De politie hield De Vlierefluiters aan om vervol-

gens een appeltaart te gaan eten bij familie Bodd. Toen heeft Werner Niek heel vaak proberen te bellen maar de jon-

gens namen niet op, want die hadden natuurlijk al iets gehoord en waren bij Greg Jansen veel te druk om de wagen

over te schilderen en vervolgens weer op pad te kunnen.

In deze groep zijn nu ook mooie relaties ontstaan, wie kent Robin en Barbara nou niet? Het begon allemaal in een pe-

riode waarin Robin alles voor geld deed. Hij zou 10 euro krijgen als hij het mooiste meisje van de avond zou zoenen.

Dit lukte helaas niet, maar hij kreeg het wel voor elkaar bij Barbara, het duurde een week of 2 en ze hadden ineens

verkering. 

‘EEN KEER EERSTE WORDEN 

BLIJFT EEN DROOM’

Van feesten is deze jonge groep niet vies, zo gaan ze vele festivals af. Wie kent het nummer van 'Let me loose my

mind' nou niet, waarbij heel Combi en de rest van de zaal met z'n blote borst op de dansvloer stond. 

Deze super gezellige groep gaat voor elkaar door het vuur, en ben je met de groep op stap gebeurt er altijd iets ver-

rassends. Combi is heel erg blij dat ze eindelijk weer een wagen kunnen bouwen en willen hiervoor iedereen dan ook

heel erg voor bedanken. Daarnaast steken ze hun ambities niet onder stoelen of banken, ze willen graag een keer een

podiumplek behalen waarmee ze eindelijk een keer met z'n allen op de foto kunnen tijdens de prijsuitreiking. 
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Wij zijn dé interieurspecialisten op het gebied van:

BEHANG | GORDIJNEN | RAAMDECORATIE  

VINYL | LAMINAAT | PVC VLOEREN | TAPIJT 

MARMOLEUM | KLEUR- EN INTERIEURADVIES 

v.o.f.
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KRO KOM MET PROGRAMMA OVER

JONGEREN ZONDER PROBLEMEN!
De KRO komt met een nieuw programma over jongeren zonder problemen. De jongeren zullen door Arie

Boomsma worden gevolgd in hun weinig turbulente weg naar volwassenheid. Het programma dat ‘Leien

Dakje’ moet gaan heten, zal in het najaar worden uitgezonden. Arie verwacht veel van ‘Leien Dakje’:

“Jongeren zonder problemen worden vaak vergeten. Sommige pubers gaan naar school of hebben

vrienden. Vaak komen ze uit intacte gezinnen. Door hun bijzondere situatie worden deze jongeren vaak

over het hoofd gezien door documentairemakers. Bij ‘Je zal het maar hebben’, ‘Project P’ of ‘Spoorloos’

komen ze niet aan de bak. Wij vinden dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om in een documentaire

te komen. Daarom geven we jonge, normale mensen een gezicht.” In de eerste uitzending krijgen we

een drietal portretten te zien van jongeren uit Nieuw-Dijk. Amber Raben, Anne Beursken en Inge Krosse

komen in deze uitzending aan het woord. Boomsma is de opnames van het programma inmiddels verge-

ten: “Deze jongeren hebben echt een uitwisbare indruk op me achtergelaten. Het was een vergetelijke

ervaring.”

uITNodIGINGEN
door
rIa ENGElEN vaN
fACebooK sPelletjes
vaaK GENEGEErd
de vrienden van ria Engelen laten massaal na om 
fatsoenlijk te reageren op uitnodigingen voor Face-
book-spelletjes. de meesten negeren de uitnodiging
voor Farm Heroes Saga, Jelly Splash of Bubbles IQ,
zonder iets van zich te laten horen.

`‘Lieve (schoon)ma, dankjewel voor je uitnodiging, helaas
weten wij niet zo goed hoe we mee zouden moeten spe-
len. Tot snel. Liefs Berry & Irma’, is op het prikbord van 
Ria te lezen. “Het bericht is afkomstig van Berry & Irma,
mijn zoon en schoondochter”, vertelt Ria. “De enigen die
wél netjes reageerden, terwijl ik de uitnodiging voor Farm
Heroes Saga aan honderden vrienden had verstuurd.”
Eigenlijk heel onbeschaafd”, verzucht ze. Ria zat na het
versturen van de uitnodigingen dagenlang voor niets te
wachten tot haar vrienden mee gingen spelen. “Als jij niet
bereid bent honderden uren te investeren om samen met
mij strategisch groenten op een rij te krijgen, prima, even
goede Facebook-vrienden. Maar laat dat dan even weten,
want dit is heel kwetsend.” Aantrekkelijke alternatieven
heeft Ria niet: “Sommige mensen raden me aan om Farm
Heroes Saga dan maar tegen wildvreemden te spelen.
Alsof ik niks beters te doen heb!”

DIRK & DEMI BEGINNEN RELATIE
OM HUN VAKANTIE TE REDDEN!!
In een poging hun vakantie te redden, zijn Dirk
Polman en Demi Könning een relatie begonnen.
Het tweetal kende al langer problemen met de va-
kantie en ziet de liefdesaffaire als de laatste kans
om er nog iets van te maken. Dirk en Demi zijn
van plan twee weken naar Cuba te gaan en ver-
wachten vooral conflicten te hebben. Waar Dirk
voornamelijk op het strand wil liggen, vindt Demi
dat ze ook iets van de plaatselijke cultuur moeten
meekrijgen. De relatie moet nu voorkomen dat de
vakantie beëindigd wordt. Dirk is optimistisch ge-
stemd: “In een relatie ben je toch even in een an-
dere context. Hopelijk betekent dit een nieuwe
start voor onze vakantie.” Demi probeert de ver-
wachtingen te temperen: “Ik ga er voor honderd
procent voor hoor, maar het is natuurlijk wel een
noodgreep. Als het met onze vakantie goed zou
zitten, was dit niet nodig geweest. Pas als het
straks weer uit is, kunnen we echt beoordelen of
het geholpen heeft.”

WIE BEKENT

SCHULD??
Dat is de grote 
vraag die Milou,
Dorus, Tim en 
Greg aan elkaar
stelden. Want wie
heeft het nu ge-
daan? Volgens

Jake is Milou de schuldige, terwijl Milou zeker
wist dat Dorus het gedaan had “Ik herken dit uit
duizenden,” aldus Milou. Dorus gaf op zijn beurt
Milou weer de schuld. “Alsof ik die van Milou niet
herken,” was zijn weerwoord. En ook Tim wist
zeker te weten dat Milou het was, hij gebruikte
daarbij zelfs allebei zijn wijsvingers. Waaraan
Milou schuldig was? “Dat kun je toch zeker zelf
wel ruiken zeg, wat een stank zeg!” aldus Tim.
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Wilhelminastraat 39
6942 BJ Didam

Tel.  (0316) 29 64 44
Fax  (0316) 29 64 45

info@momjoostenmakelaars.nl
www.momjoostenmakelaars.nl

     @MomJoosteninfo
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Opgeruimd en

spullen over?

Verhuizen en nietalles kan mee?

Wij nemen alles mee!!

Ook oud ijzer, computers, accu’s, 

elektrische apparaten en kabels.

Smallestraat 37
Nieuw-Dijk

Piet Gal
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Tel.   0316 - 24 00 47
Mobiel   06 - 26 396 394

www.bhw-bv.nl • info@bhw-bv.nl

bouwen zit in h
et bloed

nieuwbouw • verbouw
renovatie • onderhoud

“kwaliteit als vanouds”

 n kenmerkend verschil
automartens.nl
Nobelstraat 1-2, 6902 PH  ZEVENAAR
Tel. (0316) 52 43 98  E-mail info@automartens.nl

Auto Martens 
Zevenaar
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OLITIE

BEVRIJDT

MAN UIT

JAREN-    

LANGE SLEUR
De politie heeft een inwoner van Nieuw-Dijk 

vorige week uit een sleur bevrijd, die hem       

ruim acht jaar gevangen hield. Zijn om-

geving is meegenomen voor verhoor.

De man maakt het naar omstandigheden goed. Hoewel

hij enigszins verward overkomt, is hij redelijk in staat

om te vertellen wat hem de afgelopen jaren is overko-

men. Vanwege de gevoeligheid van de zaak wil hij niet

met zijn naam in de media. “Het was vreselijk. Elke

werkdag moest ik om half zeven op, douchen, ontbijten,

de kinderen klaarmaken voor school, met de bus naar

het werk, werken (iets saais met kozijnen plaatsen red.)

terugrijden, eten, iets met de kinderen doen – naar

Sprinkhanen of vendelzwaaien bijvoorbeeld – televisie

kijken en dan naar bed, wat dan tweewekelijks werd af-

gewisseld met wat obligate seks. Van een menswaardig

bestaan was geen sprake meer.” De sleur was tot in de

kleinste details voelbaar, waardoor de man geen enkel

uitzicht op ontsnapping had: “Na anderhalf jaar brak ik.

Toen besefte ik dat we eigenlijk elke week hetzelfde aten:

maandag vis, dinsdag aardappels met vlees, woensdag

rijst, donderdag spaghetti, vrijdag soep, zaterdag patat op

de bank en op zondag een verrassing, maar in de prak-

tijk was dat altijd gyros.” De politie heeft veertien men-

sen uit de directe omgeving van de man in de boeien

geslagen, voornamelijk familieleden en collega’s. Als de

rechter oordeelt dat er sprake is geweest van sleur met

voorbedachten rade, kunnen zij allen een fikse boete op-

lopen. Bevrijd uit de ketens van zijn dagelijkse beslom-

meringen gaat de man ondertussen vol energie op zoek

naar een nieuwe baan in de kozijnenwereld: “Hopelijk

een vast contract, want er moet toch brood op de plank.”
Robin Peters is er maar druk mee! Zo volgt Robin tegenwoordig de
cursus “Magazijnmedewerker?” Naar eigen zeggen is de cursus een
pittige staaltje werk waarbij je de kop er goed bij moet houden. Er
wordt veel theorie behandeld wat uiteenloopt van het uitleggen wat
kleine en grote pakketten zijn, alsmede het gebruik van de diverse
soorten plakband waarmee de pakketten verpakt dienen te worden.
“De theorie is erg zwaar en het valt dan ook niet mee om jezelf con-
tinu te focussen.” aldus Robin. 
“Gelukkig heb ikaltijd wel 
van die speledingetjes bij 
mij zodat ik ff mijn zinnen 
verzetten kan.” Volgens zijn 
medestudenten pakt Robin 
direct zijn verrekijker zodra 
er vrouwelijk schoon voorbij 
loopt. Wat dat betreft valt de appel niet 
ver van de boom! Toen zijn 
leraar hem echter tot de orde riep, 
stond Robin meteen klaar
met zijn antwoord: “Mees-
ter, ik moet het pak op de
band plaatsen en laat ik die
nou nèt kwijt zijn.”

NIELS MENTING BLIJ!
Niels Menting is uitzinnig van
vreugde, want volgens hem is dan
nu eindelijk de ultieme mannengeur
op de markt verschenen. Volgens
Niels heeft dit veel te lang geduurd
en er na menigmaal op aangedron-
gen te hebben bij fabrikant Axe is
dan zijn droom nu eindelijk 
uitgekomen. “Wat is er nu 
fijner dan thuis hetzelfde te 
ruiken als op het werk!”

P
Vroeger koj met één onderboks 

d’n hele fiets poetse ...

tegenwoordig alleen nog de fietsbel

aldus

Bertus Gieling

ECHTPAREN RAKEN DOOR

THEMAFEESTEN IN DE WAR
De themafeesten van Steak’m zijn helemaal hot, zowel
letterlijk als figuurlijk! Het nieuwste themafeest van ho-
recaondernemer Gesthuizen is dè “Sauna-Avond”.
Men kan onder het genot van de nodige drankjes en
hapjes genieten van sauna-achtige-temperaturen, ter-
wijl mensen zich kunnen onderhouden met weer an-
dere mensen in het prachtige lounge gedeelte!
Badkleding is hierbij wel een vereiste, dit op verzoek
van ober Denny. Is men met het loungen klaar? Dan
wordt een ieder ook verplicht tot het dragen van een
badjas, welke ter beschikking wordt gesteld door 
Steak’m. Doordat deze badjassen allemaal hetzelfde
zijn, is het al regelmatig voorgekomen dat mannen van
vrouwen ruilen en ook andersom, omdat ze niet meer
herkenbaar zijn. Dat alcohol hierbij een rol speelt is
zeker niet ondenkbaar. Ober Denny vindt de thema-
avond overigens helemaal niks, “Ik zweit mien de bal-
len uut de boks”!

ik ziE, ik ziE, WAT JiJ
NiET ziET EN HET is



AMBERlIEKEVEERlEjANNE
NINADENISElISAKIMROMÉE
jESSEjASPERRUUDjEllE
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E JEUGD SPREEKT ...

SFEERMAKERS

DHallo allemaal, wij zijn “De Sfeermakers” en dit wordt voor 
sommigen het vierde jaar dat we meelopen. Dit jaar hebben 

we een groep van 9 meisjes en 4 jongens.Vanaf het begin
deden Nina, Jesse, Ruud en Jelle al mee en in de loop der jaren zijn er steeds meer kinderen
bijgekomen. In 2012 zijn we begonnen met de naam de 7 Diemse Nerds. Dat jaar en het jaar
erna reed onze meester Erik van de-Albertschweit-
zerschool de tractor. In dat jaar hadden we als on-
derwerp nerds. Tijdens het bouwen van de wagen 
gingen we soms op het ijs spelen. Doordat wij mee-
deden in dit jaar zijn een aantal ouders, broertjes en 
zusjes een eigen groep begonnen (De Broekies en 
De Kornuiten). Zij doen ieder jaar nog mee. Het jaar 
daarop hebben we onze naam veranderd in De 
Sfeermakers. In 2013 hadden we als onderwerp 
de rellen in Haren en toen hebben we ook voor het 
eerst in Beek meegelopen. Dit jaar hadden we ook 
voor het eerst een bouwplek en een geweldige 
kiekdag gehad. Het jaar daarop (2014) hadden we een discowagen. Met deze wagen zijn wij in
Beek eerste geworden! Tijdens de optocht in Nieuw-Dijk viel halverwege de optocht een speaker
uit. Tijdens al deze optochten hebben we erg veel plezier gehad. Dit jaar hopen wij er ook weer
een leuk Carnaval van te maken. De groep is dit jaar ook groter geworden doordat er een paar
meisjes van Confetti nu met ons meedoen. We zijn al begonnen met bouwen in de loods van
Kummeling. Als jullie willen weten hoe onze wagen eruit ziet dan moet je tijdens de optocht maar
komen kijken. En kan je echt niet wachten dan kan je natuurlijk ook gewoon een kijkje komen
nemen op onze kiekdag. Groetjes en ALAAF! ALAAF! ALAAF! 
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BOUWLOCATIE11JES
DE

Een 6-tal groepen is druk in de weer bij Bouwlocatie De 11jes om hun creatie vorm te geven. Waar-

onder de Sfeermakers, de Diekse Deurdouwers, C.G. Onbenul, Combi, Idiaal en de Alpienjo’s. Dank-

zij de vele handjes van de vrijwilligers kunnen de creaties in de optocht van 2015 meetrekken. Tijd

voor een gesprek is er echter niet, de plaksel vliegt je om de oren, kortom de tijd dringt. Een korte

sfeerimpressie, oftewel een ‘kiekje’ achter de schermen geeft de stand van zaken weer.  
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NICOL & ELINE

GEVEN TIPS!
Eline Veens & Nicol Verbucheln zijn sinds kort een eigen be-
drijf gestart met de toepasselijke bedrijfsnaam “Life is what
you make of it”! De dames geven advies over het innerlijk van
de mens. Hun advies is op waarheid gebaseerd omdat ze zelf
alles eerst testen alvorens de tips aan anderen door te geven.
Ze hebben onlangs onderzoek gedaan ‘hoe je lichaam herfst-
en winterklaar te maken’. “Wij hebben 10 tips om de herfst en
winter goed door te komen” aldus expert Eline Veens. “En we
spreken uit eigen ervaring” voegt Nicol Verbucheln toe.

1. Je huid heeft het in de herfst en winter zwaar te verduren. Geen
zorgen! Laat de natuur vooral haar werk doen. De kou vergt nu een-
maal veel van je huid en zorgt voor die doffe uitstraling die goed bij
de herfst en winter past. Koop geen dure scrub om je dagelijks mee
te reinigen. Je bent goed zoals je bent.

2. Maak minder tijd voor jezelf vrij. Laat je opslokken door de ver-
plichtingen die de omgeving aan je stelt. Een beetje ontspanning op
z’n tijd en voldoende rust/slaap is totaal onbelangrijk.

3. Gooi alle magere yoghurt, biodrankjes, rucola en groentechips
weg. Stop bovendien onmiddellijk met sporten. Er is niets wat een
winterjas niet kan verbergen.

4. De verplichting om een kleurtje te hebben is weer vervallen dus
neem het ervan! Vermijd die zeldzame zonnestraal en ga voor die
lijkbleke, bijna lichtblauwe kleur. 

5. Datzelfde geldt voor de innerlijke ik: experimenteer ook eens met
een depressie! Veel kunstenaars werden er erg creatief van.

6. Drink te weinig water. Het smaakt nergens naar, je wordt er lui
van en je moet constant naar de WC. Een marketinghype, dat is het.

7. Trek alle trieste, half-overleden bloemen en planten uit je tuin met
wortel en al. Gooi het op een hoop en noem het geheel ‘De Vergan-
kelijkheid’. Zo heb je er nog wat aan.

8. Je hoeft je niet gladder voor te doen dan je bent. Laat maar
groeien die haren! Oksels, bikinilijn en de benen, nu is het tijd dat je
alles weer de vrije loop mag geven. Zo beleef je de wintermaanden
pas echt!

9. Vergeet je pancreas niet. Onderzoek wijst uit dat 93% van de Ne-
derlanders hun houding ten aanzien van hun pancreas, maar ook die
van hun naasten, niet aanpassen aan het jaargetijde. En accepteer je
darmflora zoals die is!

10. En last but no no least: Drink veel alcohol, het liefst volle fles-
sen drank. Een dagboek kan helpen wanneer je het moeilijk vindt de
hele dag je doelpromillage (0.8) vast te houden. 

JOEP EGGING REDDER IN NOOD!

Joep Egging heeft onlangs de eer gered van officieren
Hennie Pouwels en Roy Egging. Tijdens de jaarlijkse
Schuttersdag worden de officieren geacht netjes in func-
tie te blijven en zeer allert te zijn wanneer hun aanwe-
zigheid vereist is, zo ook bij het vaandel draaien voor de
jubilarissen. Inmiddels stonden alle officieren gereed om
het vaandel zwaaien gade te slaan, op de heren Pouwels
en Egging na ... die stonden nog heel gemoedelijk achter
in de zaal een biertje te drinken! Dat schoot Joep Egging
alleen in het verkeerde keelsgat. Joep zette de pas er in
en ging de heren ophalen. Hij pakte ze vervolgens allebei
bij de arm en heeft de officieren mee naar voren geno-
men. Hennie en Roy konden er wel om lachen, Joep ech-
ter niet “Het is toch godsgeklaag met de jeugd van
tegenwoordig” waarbij Hennie Pouwels zich overigens
niet voelde aangesproken!

T
HEET 

GIELING

MODEL!
Theet Gieling heeft natuurlijk jaren
een zeer florerende zaak gehad
in het kweken van rozen! Nadat
Theet gestopt was, heeft hij een
time out genomen om te ontdek-
ken waar zijn echte passie ligt.
Na zichzelf onderworpen te heb-

ben aan diverse beroeps-
keuzetesten is daaruit uiteindelijk naar voren gekomen
dat het modellenwerk voor Theet uitermate geschikt zou
zijn. “Ik schrok er ook van” was Theet zijn eerste reactie.
“Maar ik moet eerlijk zeggen dat mijn eerste klus echt 

heel goed ge-
gaan is. Ik heb 
model gestaan 
voor het 
nieuwe tassen-
merk “Obesitas”
en het resultaat 
is verbluffend 
echt en 
heel mooi ge-
worden!”
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Ben jij klaar voor een explosie van muzikaliteit 
en energie? Dit is SPOT!

Hofdames aan Het woord
We zijn als hofdames erg vereerd dat we dit nog een jaartje mee mogen maken! Afgelopen jaar

hebben we het heel erg naar onze zin gehad. Niet alleen met de Prins en adjudanten, maar met

het hele team van De 11jes. Van het verbroederingsfeest, de verrassingstocht, met de Narve op 

pad tot in de zaal.. alles was een feestje! Het Carnavalsgevoel zat er bij ons dan ook vroeg in,

want in onze jongere jaren zaten we 

allebei bij een dames loopgroep. Nee, niet

samen.. maar als concurrenten! Wat was

de prijsuitreiking toen toch altijd een

spannend moment. Nu doen we gezellig

met onze mannen mee met de wagen, 

maar maken het samen nog altijd heel 

gezellig. Daarnaast zijn we beiden ook

sportief en houden van een potje volley-

bal. Gelukkig maar, want een beetje 

conditie vraagt Carnaval wel van je! 

Ons motto is dan ook: en door…  

Dit jaar gaan we er ook weer een mooi

feestje van maken. Geen twijfel over 

mogelijk dat dat weer gaat lukken met

Prins Bassie en zijn gevolg.  

Cheers & op naar Carnaval 2015! 
Daphne en Leonie

SPOT! is een energieke band die be-

staat uit een vijftal muzikanten. Deze le-

vende medleymachine speelt muziek

van alle stijlen, ieders smaak komt voor-

bij in de muzikale cocktail die SPOT!

heet.

De dame en heren van de jonge feest-

formatie zijn niet vies van een feestje,

dat laten zij op het podium duidelijk zien.

Het hoge energieniveau en de gezellig-

heid die SPOT! uitstraalt heeft een be-

smettelijke werking op het publiek, dat

altijd weer op een leuke manier wordt

betrokken bij de show. Met muzikanten

afkomstig van verschillende Neder-

landse conservatoria heeft de band een

steengoed stukje muziek in huis.

Ondersteund door flitsende lichtshow en

bijzonder goed geluid, zorgt SPOT! voor

een show die knalt van begin tot eind.



ZOnDaG En MaanDaG 
20.11 UUr aanvanG 

00.30 UUr EInDE
EnTrEE € 8,00

dinSdAg 19.00-24.00 UUR
CARnAVALSRESidEnTiE

BOSZiCHT
MET MUZiKALE OndERSTEUning

zo-ma-di
15-16-17   
februari

Kindercarnaval
EnTrEE € 3,00

PROgRAMMA

GEKOSTUMEErD carnavaLSFEEST 11JES

Wat kun je verwachten?
- Live muziek

- Spannende prijsuitreiking

- Bij entree 1 consumptiebon en 

1 bon voor lekkere friet

- Diverse activiteiten
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carnavaL
za - 7 feb
19.00 uur
Kerkdienst

Viering in het teken van Carna-

val in de kerk van Nieuw-Dijk

met Prinsen, bestuur en RV11.

vr - 13 feb
09.11 uur
Rondgang

Rondgang met Prinsenwagen

door Nieuw-Dijk samen met de

Antoniusschool.

18.30 uur
Sleutel-
overhandiging

Jeugdprins Dylan 1e neemt de

sleutel in ontvangst van ons

11jesdarp en leest de proclama-

tie voor in het gemeentehuis.

20.00 uur
Verbroede-
ringsfeest

Traditioneel feest van alle 

gezamenlijke Carnavals-

verenigingen.  

za - 14 feb
11.00 uur
Wagens kieken

Diverse groepen organiseren

een kiekdag om de wagens te

presenteren.

20.30 uur
NARVE 
Carnaval

Kroegencarnaval bij Tante Dies

Organisatie door NARVE. Uitrei-

king van medaille aan de meest

verdienstelijke Nieuw-Dijker.

Tafels zijn niet vooraf te reserveren - Min. leeftijd 15  jaar alle avonden. - Legitimatieplicht - Alcoholgebruik vanaf 18 jaar.
Tijden zijn onder voorbehoud - Eventuele aangepaste tijden op www.11jes.nl - Volg ons op Facebook en Twitter.

zo - 15 feb
10.15 uur
Opstellen 
11.00 uur
Jurering
11.49 uur
Vertrek

Opstellen deelnemers voor de

optocht op de parkeerplaats 

bij Boszicht.

Jurering van alle deelnemers.

Optocht door Nieuw-Dijk en

Didam met defilé bij het 

voormalige gemeentehuis.

ma - 16 feb
11.00 uur
Verrassingstocht

Organisatie door Prins Bassie 1e

en zijn adjudanten. Vertrek van

Tante Dies. Eindtijd 17.00 uur.

di - 17 feb
11.11 - 14.30
Kindercarnaval

Prijsuitreiking Jeugdoptocht 

en volwassenen voor Jeugd

door Prins Dylan 1e. 

M.m.v. DJ Double Fun.

19.44 uur
Prijsuitreiking

Prijsuitreiking Volwassenen

optocht onder leiding van

Prins Bassie 1e en zijn gevolg.

Uitreiking Wisseltroffee ‘door

ons’ voor best gekostumeerde.

En aandacht voor jubilerende

groepen. 

22.11 uur
Prijsuitreiking

PASSE PARTOUT KAART € 20,- p.p. 

Persoonlijk en geldig voor 3 avonden.

Verkrijgbaar op zondag.



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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