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Iedere commissie wordt gevormd door 

diverse vrijwilligers die zich inzetten 

voor de vereniging met een 

vertegenwoordiger uit het bestuur.

Beste Carnavalisten,

Het jaar 2015 is bijna om op het moment dat ik dit

voorwoord schrijf. Het is in alle opzichten een dyna-

misch jaar geweest. We werden met veel (inter)natio-

nale vraagstukken geconfronteerd, met veel geweld

en vluchtelingen als gevolg, maar ook als aanleiding

voor discussie. De wereld verandert maar draait

daarbij ook door. Dat geldt ook voor Nieuw-Dijk. 

Ik schreef al eerder over de “dynamiek van Ni-j

Diek” waarmee we in 2015 nadrukkelijk zijn gecon-

fronteerd. Mede door de ontgroening en vergrijzing

van ons prachtige dorpje staan we ook voor nieuwe

uitdagingen en denken we na over samenwerken en

kansen die dit brengt. In dit proces denk ik ook na

over de dingen die (gelukkig) goed gaan en die we

als vereniging moeten koesteren voor de toekomst.

We zijn trots op ons mooie Pronkzittingweekend

waarin vele Nieuw-Dijkers (jong en wat ouder) hun

creativiteit hebben ingezet om de rest van Nieuw-

Dijk te vermaken. En uit de vele positieve reacties

maak ik op dat dat gelukt is. We hebben op een ge-

weldige manier afscheid genomen van onze hofda-

mes, Prinsen en onze oud-President Johan met een

onvergetelijke rol voor zijn vrouw Sandra. We heb-

ben op grootse wijze mensen in hun nieuwe rol

gezet: Prinses Ebony 1e met haar adjudanten Maud

en Sanne, Prins Denny 1e met zijn adjudanten Rudy

en Jos. Dat geldt natuurlijk ook voor de nieuwe hof-

dames Silke en Noortje en onze nieuwe President

Coen Lodewijk. Het was voor mij een goed voor-

beeld hoe dynamiek ook nieuwe energie geeft. Voor

“De 11jes” is dit de energie om weer naar een mooi

Carnavalsfeest in februari 2016 toe te werken en

binnen de vereniging door te werken aan een ge-

zonde en stevige basis voor de toekomst. De plannen

hiervoor worden op dit moment uitgewerkt en ik ga

jullie hierover later verder informeren. 

Eén ding is duidelijk, met de ondersteuning van onze

sponsors, groot en klein, en de samenwer-

king binnen en buiten Nieuw-Dijk blijft 

Carnavalsvereniging 'De 11jes' haar 

bijdrage leveren voor de leefbaarheid 

in Nieuw-Dijk. Voor nu wens ik jullie 

alvast een geweldig mooi Carna-

valsfeest.

Met Carnavalsgroet, 

André�Polman

Voorzitter
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Het moest een heerlijke zonvakantie worden in Hotel Izgrev Struga in Skopje.
Cor, haar man Don en twee kinderen kwamen er oververmoeid aan, na een jaar
hard werken bij de Gemeente Montferland. "We zijn die avond lekker gaan eten

in het restaurant. Zaterdag hebben we een leuke dag gehad, niks aan de hand.
Maar 's nachts begon mijn man over te geven, de hele nacht door. En later ook
mijn zoon." Dat kan gebeuren, dacht Corrie eerst. "De mannen hebben vast iets
verkeerds gegeten. Mijn dochter en ik voelden ons prima. Maar de volgende
ochtend werd al gauw duidelijk dat er meer aan de hand was. De ontbijtzaal was

bijna leeg. Er zaten overal mensen in hun eentje aan tafeltjes, omdat de rest van
het gezin ziek was. Zaterdagavond was ikzelf ook aan de beurt. Eerst alleen
lichte klachten, maar 's nachts met alles erop en eraan. Het hotel reageert heel
laks op alle zieken. Ze doen er lacherig over. Het zit in de regio, zeiden ze. Maar
andere hotels hadden nergens last van, bleek na navraag." Corrie heeft direct

contact gezocht met reisorganisatie Corendon, waar ze de vakantie geboekt
hebben. Corendon beweert dat er weinig aan de hand is en dat de familie Van
Raaij zich waarschijnlijk iets teveel heeft laten meeslepen door de All-Inclusive
formule bij het buffet. Corendon zei tegen Corrie dat zij contact moest opnemen

met de 'local host, René Kruijer'. "Maar die jongen wist ook niks.” Daarom heb-
ben Cor en Don nog een keer naar Corendon gebeld. De reisorganisatie kwam

kijken in het hotel wat er aan de hand was." Niemand wist waar de mysterieuze
ziekte vandaan kwam, er werd

gespeculeerd over het zwembad, het kraanwater en het eten in het
hotel. Ik sprak een Nederlander die een monster uit het zwembad
heeft genomen om te laten onderzoeken. "Ja, ze hebben Don van

het luchtbedje gelicht". Iedereen was in het ongewisse." Voor de ze-
kerheid at het gezin van Cor niet meer in het restaurant. “We aten al-

leen nog de voorverpakte crackers, jam en honing. We dronken
alleen water uit flessen. Die stelde het hotel overigens niet eens be-
schikbaar. Zoiets kan gebeuren, maar ze gingen er zó slecht mee

om. De sfeer in het hotel was zorgelijk. Niemand durfde meer in het
zwembad. Niemand durfde nog te eten in het restaurant. Het was

voor ons afwachten en uitzieken”, aldus de familie Van Raaij. 

Cor en Don

Rood is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen.

De kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen.

Dat mooie rood was ooit voor mij, een kleur van passie en van wijn.

Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen.

Vandaag is rose de kleur   

van jouw motorkap.

ude liefde roest niet, maar 
verkleurt alleen een beetje

Vandaag is rood hoe rood niet hoort te zijn. Vandaag is roze.

Het roze van een zuurstok, flamingo's en de schoenen van 

Prins Denny, van heel mijn hart voor jou.

Schreeuw ik van de roodbedekte daken dat ik van je hou.

Vandaag is roze gewoon de liefde tussen jou en mij.

DURFDEN HET 
ZWEMBAD NIET IN!

OGedicht 
voor 

voormalig 
Prins 

Bassie
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Tatelaarweg 5, 6941 RB Didam

Telefoon: 0316227770

Wij wensen u een plezierig carnaval.
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“Een glimlach van oor tot oor”
Het is 9 uur in de ochtend, ik schrik wakker. Vandaag is het dè dag, dè dag dat het allemaal gaat gebeuren.
Ik sta maar direct op, van de zenuwen kan ik toch niet meer slapen en Johan komt zo mijn pak ophalen. Nog
even is het schrikken, aan de overkant fietst Jorik Hebing voorbij, hopelijk heeft hij niks gezien. Johan neemt
mijn pak mee en spreekt me nog even moed in: ‘Coentje maak je niet druk, lekker genieten vanavond, het
komt allemaal best goed.’ 

Pa en Ma gaan naar de Kerstmarkt bij het Kringloopcentrum in Zevenaar, even kijken of er nog iets leuks te
vinden is. Ik besluit om mee te gaan, ik heb namelijk toch niks te doen en misschien helpt het wel tegen mijn
zenuwen. Eenmaal daar blijken wij niet de enigen te zijn, wat een drukte zeg. Na een kwartier rondgelopen
te hebben en vijf minuten geluisterd te hebben naar een muziekband wat de volgende keer beter niet meer
kan gaan spelen, ben ik er eigenlijk al wel weer klaar mee. Opeens valt mijn oog op een Amstel logo, ik be-
kijk het iets beter en het blijkt een kerstkrans met Amstel-glaasjes te zijn. Die neem ik mee, denk ik. Dat is
leuk voor mijn eigen cafeetje later. 

Eenmaal thuis, kijk ik op de klok en zie dat het gelukkig al middag geworden is. Na een broodje moet ik ei-
genlijk om half 2 Jeugdwerk gaan geven. Toch besluit ik dit niet te gaan doen, door mijn zenuwen ben ik veel
te bang dat op het allerlaatste moment Camillo of Arno toch nog even raden dat ik President ga worden. Ik
kleed me om en besluit maar even in onze bouwschuur bij Beursken te gaan kijken, misschien is Bas er nog
wel en kunnen we er samen mooi een paar drinken. Dat helpt vast tegen de zenuwen. Na een praatje met
Theet en 3 rondjes doelloos door de schuur gewandeld te hebben, besluit ik Bas maar eens te bellen waar hij
blijft. Maar hij schijnt nog veel te druk te zijn met een lampje maken. Dan maar weer naar huis toe......

Thuis plof ik op de bank neer en zie de tijd langzaam verstrijken, ik neem mijn tekst nog een keer door en
luister nog een paar keer naar mijn binnenkomstnummer 'Hawai Five O'. Telkens spoken de vragen door
mijn hoofd, moet ik dit wel doen, gaat dit wel goed, hoe moet ik binnen komen, wat zal iedereen denken, is
dit wel een leuk nummer ........

Eindelijk is het dan 19.00 uur, ik sta klaar om te gaan. Bij zaal Steak’m aangekomen, staat Daphne bij de
deur. We zeggen niet veel tegen elkaar, ze geeft me nog een snelle knipoog en ik schiet de zaal in. Gelukkig
zijn er al meerdere van onze groep aanwezig, dus dit stelt me gerust. Voor me zit Rob, we zijn rustig aan het
praten en plots zakt hij zomaar door zijn stoel. We komen allemaal niet meer bij van het lachen, ik ben al-
lang blij dat mij dit niet overkomt en ik voel de zenuwen rustig weggaan. 

De eerste en tweede pauze vliegen voorbij. Tijdens de derde pauze laat ik mijn biertje staan en loop snel
naar achter. Hier word ik met een brede glimlach opgevangen door Maja en de rest. Voordat 
ik het weet word ik door 3 dames aangekleed en sta ik met een Apfelkorntje nog even 
te ouwehoeren met Jorik. Na het mooie en goede stuk van Sandra, begint het aftellen 
naar de nieuwe President!

Ik hoor mijn naam en daar begint 'Hawai Five O' te spelen....de deuren gaan                  open en ik loop naar
voren. De zaal gaat er op als een dolle, ik zie mijn vriendengroep op tafel                      staan en mijn naam
wordt geroepen. Wat is dit geweldig zeg! Op het podium word ik hartelijk                        door André, Johan
en Sandra ontvangen. Door de stevige omhelzing van Johan merk ik dat we                      allebei super trots
zijn. We zingen samen nog “Lied Diek” en de avond is voorbij gevlogen.                            Dan nog even
gauw naar Prins Denny en als afsluiter eentje drinken bij Dies. Om 5 uur                            's nachts kom ik
thuis en kijk in de spiegel. Ik zie een glimlach van oor tot oor, wat was                                    dit een mooie
dag zeg! 

Na dit geweldig weekend en het enthousiaste publiek ben ik er heilig van                                overtuigd dat
het aankomende Carnaval net zo leuk gaat worden als het Pronkzitting-                                  weekend. Ik
heb er in ieder geval heel veel zin in! Iedereen bedankt voor de steun en                                  heel veel suc-
ces met het bouwen van de wagens. 

Coen Lodewijk
“Een super trotse nieuwe President”
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Schorriemorrie

Ieder jaar worden er 2 Carnavalsgroepen uitgelicht in de 11sevier. Dit jaar is het o.a.

de beurt aan Schorriemorrie. De groep bestaat nog niet lang maar heeft al wel veel in-

druk gemaakt. Hieronder wordt duidelijk of zij hun naam eer aan doen .....

Het ontstaan van  “Schorriemorrie”
Aan het einde van de vorige eeuw zijn een aantal grote Carnavalsgroepen gestopt met het bouwen van Car-
navalswagens. De echte diehards vierden nog wel Carnaval maar deden niet meer mee aan de optocht, laat
staan een wagen bouwen. In 2009 vonden een aantal oudgedienden van deze groepen dat het wel leuk zou
zijn om een combinatiegroep te maken. Er werd meegedaan met een loopgroep met als onderwerp “Relatie-
politie”. Dit was het begin van een succesvolle samenwerking.

11sevier | 14   

Door de jaren heen

Dat de nieuw gevormde groep potentie had was het
bestuur van de Carnavalsvereniging ook niet ont-
gaan. In 2010 werd vanuit Schorriemorrie al een
Prins benoemd, Prins Erik 3e. De aantrekkingskracht
was enorm. Met een 20-tal volwassenen en een 20-
tal kinderen werd meegedaan aan de optocht. Er
was zelfs een herentoilet aan boord gemaakt wat
bestond uit een vat met een trechter er bovenop.
Dat de trechter nadien ook als toeter gebruikt kan
worden bewees Rob van Huêt. Na 2010 werden al-
leen maatschappelijk kritische onderwerpen behan-
deld. In 2011 werd een wagen over “Tuigdorp“
gemaakt. Dat dit onderwerp gevoelig lag bleek wel
uit alle reacties. Dat dit de groep ook niet onaange-
daan liet, bleek wel uit de creatie van 2012: 

Schorriemorrie bestaat tegenwoordig uit leden van
o.a. Porresprong, Karspel, Tan um an de Grond, de
Piepebloazers en de Diekse Diva’s. Het is elke jaar
weer een verrassing wie mee doet rond de harde
kern van 10 personen.

“Deur alle kritiek, varen wi’j weg uit de Diek”. Een
sterk punt van de groep is om zo laat mogelijk
met de wagen te beginnen. De kans op een actu-
eel onderwerp is dan het grootst. In 2013 had dit
tot gevolg dat er geen wagen gebouwd werd,
maar met een loopgroep deelgenomen werd met
als onderwerp “Willem trekt de kar”. In dat jaar
gaf Beatrix de scepter over aan Willem. In de
Schorriemorrie variant liep Maxima mee met be-
haarde benen en de bekende knuppel. In 2014
werd bij Sprinkhanen voor het eerst gesproken
over kunstgras. Omdat dit onderwerp alleen
moeilijk uit te beelden was, besloot Schorriemor-
rie dit te combineren met de “Motorclub”. (De ge-
bruikte bikes zijn nog te koop tegen een paar
kratjes bier). Door de jaren heen was Schorrie-
morrie vaak het gesprek van de dag. Er zou altijd
van alles gebeurd zijn waarvan iedereen het wist,
behalve de leden van Schorriemorrie zelf. Daarom
in 2015 het onderwerp “In de Diek wut alles op-
geblouzuh”. 

“HET GESPREK VAN DE DAG”
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Voor 2016 is het weer afwachten wat er in januari ge-
beuren zal zodat ook dit Carnavalsjaar weer een actueel
onderwerp gemaakt kan worden. Aan vaste “ongescho-
ren” chauffeur Theet zal het niet liggen. Theet heeft zich
alweer aangeboden om ook dit jaar de tractor met de
praalwagen te besturen. In de groep zitten ook een aan-
tal ex-Prinsen. In 2002 Prins Gert 1e, destijds vanuit Kar-
spel, in 2010 zoals gezegd Prins Erik 3e en Ronald
Vierwind is al vanaf het ontstaan van de Piepebloazers in
Oud-Dijk Prinskandidaat aldaar. Schorriemorrie heeft een
grote aantrekkingskracht op Carnavalsvierders.

Elk jaar willen vele nieuwe Carnavalisten meedoen met de groep. De meesten worden doorgestuurd naar
“De Alternativo’s” om een soort van stage te lopen. Echter, mocht het gevoel direct al goed zijn en de com-
petenties passen binnen de groep, dan kan de stage ook overgeslagen worden. De groep is nog wel op
zoek naar een stageplaats voor Ronald Vierwind. Op maandag viert de groep op eigen wijze Rosen Montag.
Verzamelen bij Arno en na het ontbijt, bestaande uit een beschuitje met Jägermeister, wordt ergens in de
buurt een Carnavalsetablissement bezocht. Op deze dag sluiten zich vaak ook ‘oud’ Schorriemorrieleden
aan. Het volkslied van de groep is "Tausend Träume” van Annemarie Zimmerman. De “Diekse Diva’s” zijn
dan niet meer te houden.

Bouwplaatsen

Het 1e jaar was een loopgroep, maar het 2e jaar is de Prinsenwagen in nauw overleg met onze vrienden
van Carnavalsvereniging “De Nöttekrakers” uit Braamt gebouwd. Deze Prinsenwagen wordt nu nog steeds
in Braamt gesignaleerd. In 2011 is de wagen “Tuigdorp” gebouwd in de open lucht in de tuin van Henk en
Ceciel. Dit had ook al te maken met de bouwruimteproblematiek. In 2012 is de boot gemaakt bij Marcel
Krüs in de schuur en de afwerking bij Rob Kummeling. Vanuit het bestuur is destijds aan Schorriemorrie ge-
vraagd om de mogelijkheid van een nauwere samenwerking met Rob te verkennen. Dat dit tot de huidige
samenwerking zou leiden waar 6 groepen in de bouwschuur hun creaties maken had niemand destijds kun-
nen verwachten. Begin 2013 maakte Beatrix haar aftreden bekend. De tijd om een gouden koets te maken
was te kort, dus werd besloten om met een loopgroep mee te doen. De laatste twee jaren is met succes
ge-bouwd in Porredarp in de schuur van Arno en Bets Polman.

Prijzen

De hoogste notering werd gehaald bij de 
categorie “buurtverenigingen”. Hier werd de 
2e plaats gehaald met een miniem verschil 
met de Koningsweg. De Koningsweg had 
wel geluk dat een aantal nieuwe juryleden 
meededen die niet in de gaten hadden dat 
de Koningsweg al 5 jaar dezelfde pakken 
aan hadden. De laatste jaren wordt Schorrie-
morrie te vaak afgeroepen vlak na de 
gekochte/gehuurde wagens. 

Tegenslagen

Elke groep heeft weleens te maken gehad 
met tegenslagen. Zo ook Schorriemorrie. 
De wagen van “Tuigdorp” bleek een zwak onderstel te hebben. Er konden maar 4 personen op de wagen
staan waardoor de rest moest lopen. De schuur bij Arno bleek ook te laag voor de hoge creaties. De laatste
jaren moeten de wagens altijd in twee delen gebouwd worden. Op de zaterdag voor Carnaval moeten alle
zeilen bijgezet worden om de precisie onderdelen te assembleren. Afgelopen jaar bleken ook vele opblaas
onderdelen niet geheel lekvrij. Als klap op de vuurpijl bleken de opblaaspoppen een dag na de optocht ver-
dwenen te zijn. Getuigen van de eventuele diefstal worden nog gezocht. Het lijkt erop dat de “jonge groep”
nog lang mee wil doen. Het enthousiasme is nog erg groot. Er wordt al wel gedacht om in 2025 een fusie
aan te gaan met CV Meulenvelden, de gesprekken lopen al. Schorriemorrie wenst iedereen een geweldig
Carnaval 2016 toe!
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ALS ...
Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Een optocht van A naar B.
Ooit kon men dat met een telefoontje naar de gemeente af doen. Die tij-
den zijn allang voorbij, tegenwoordig is dat wel anders. De veiligheid en
verkeershinder ten aanzien van de optocht staan hoog op de lijst van de
autoriteiten. Zeer terecht allemaal, maar betekent ook dat er extra mensen
nodig zijn. De zogenaamde verkeersregelaars; ook wel optochtbegeleiding. Vrij-
willigers die op de dag van de optocht serieus met hun taken bezig zijn, zodat de
Carnavalsvierders en vereniging ongestoord door de straten kunnen pronken met
hun creaties. Niet alleen deze dag offeren ze op voor ons, want verkeersregelaar
word je niet maar zo. Er zal een cursus gevolgd moeten worden en éénmaal per jaar
een herhalingstoets gemaakt moeten worden. Voor deze toets moet men slagen, anders
komt men niet in het bezit van een pas met certificaat en mag de vereniging hem of haar niet
inzetten, terwijl we deze mensen zo hard nodig hebben. Inderdaad, een verantwoordelijke taak!

De 11jes mag elk jaar weer rekenen op deze fantastische vrijwilligers die er voor zorgen dat zo’n 850 mensen georganiseerd en
veilig de Carnavalsoptocht van Nieuw-Dijk naar Didam en terug kunnen doen. Wie zijn die optochtbegeleiders eigenlijk, wat be-
weegt hen om deze taak met enthousiasme te blijven doen? Dat wil de redactie van De 11sevier graag weten. Wat is het antwoord
op: “Je bent een optochtbegeleider als …”  Een mooie gelegenheid om op bezoek te gaan bij enkele van de vele trouwe vrijwilligers
van De 11jes: Ans en Henk Kraus.

“Hoi en de beste wensen” zijn de eerste woorden die Ans zegt als we binnenlopen.
Terwijl ook Henk een stevige hand drukt, roept Ans vanuit de keuken “Koffie?” Met
een warm kopje koffie in de hand gooien we de eerste vraag over tafel. “Hoe zijn
jullie begonnen als verkeersregelaar?” Ans vertelt dat het heel simpel begon met de
vraag van hun zoon Alexander, die als beginnend Raad van 11 lid gehoord had dat
De 11jes zat te springen om verkeersregelaars. Deze behoefte was voor Ans en
Henk voldoende om er maar ‘gewoon’ mee te beginnen. “Een jaar of 7 geleden,”
zegt Henk. Uit hun enthousiasme blijkt dat het zeker ook nog niet het laatste jaar
zal zijn. “Ik heb Lowie van de week trouwens al wel gebeld.” zegt Ans. “Het wordt
steeds gekker, heb in december met Henk twee dagen boven achter de computer
gezeten, 70 vragen!” Gelukkig zijn deze twee bijzondere mensen weer geslaagd en
kunnen ze 2016 met een gerust hart tegemoet zien. Niet alleen met de Carnavals-
optocht in Didam komen ze in actie, maar ook in Braamt en de Halfvastenoptocht
in Angerlo. Daar blijft het niet bij! Henk en Ans noemen met een glimlach een mooi
rijtje op: Avond 4-daagse, Schoolvoetbaltoernooi, Techniekdag, Jan2Jan-Run, Tri-
athlon, veldrit Nevelhorst, Dodenherdenking en zelfs hun eigen Schuttersfeest. We

worden er stil van en dat roept de volgende vraag op: Krijg je daar wel genoeg waardering voor terug? “Ja, die is er wel. Uiteraard
zijn daar de bedankjes van de organiserende verenigingen, maar het mooiste vinden ze de groeiende waardering van de jongeren
uit Nieuw-Dijk. “Mooi is het als ze klappen of even een woordje met ons wisselen, dat waarderen we enorm”. Is er dan niets dat
hun stoort? Henk kan niet echt iets heel negatiefs bedenken, maar begrijpt andere verkeersdeelnemers niet altijd. “Als we de weg
afgezet hebben, zijn er altijd mensen die vinden dat ze er nog even door moeten terwijl je toch wat meer begrip verwacht”. Ze
laten zich gelukkig niet meer van de wijs brengen. Daar zijn ze al te ervaren voor en begrijpen net als alle andere vrijwilligers uit
Nieuw-Dijk, dat iedereen ergens zijn steentje bij moet dragen om een dorp leefbaar te houden.

We rijden naar huis en beseffen dat het antwoord op de stelling: Je bent een optochtbegeleider als…. niet in een regel samen te
vatten is. Wel weten we nu dat een dikke duim omhoog voor deze mensen slechts een klein gebaar is voor het belangrijke en fan-
tastische werk wat ze doen. Maar die duim wordt wel enorm gewaardeerd door onze optochtbegeleiding:

Willy Reulink - Gerrie Evers - Gert Stinissen - Roel Jansen
Eddy ter Voert - Rob Jansen - Theo Melissen - Ronny Looman
Mark van de Waterlaat - Henk & Ans Kraus - Lowie van Raay

JE BENT EEN
OPTOCHTBEGELEIDER
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DE
HEADLINES

ROBBIN IEKKERINK

van

NIGHTRAVE
JAKE JANSEN in SESAMSTRAAT
Jake Jansen gaat per 1 februari beginnen bij 

Sesamstraat. Jake vindt het geweldig om met 

kinderen te werken. Het nachtleven is hem goed

bevallen, maar daar is ook enige training en veel

doorzettingsvermogen voor nodig geweest. Hij

vindt het jammer dat daar nooit enige voorlichting

over is geweest, dus hij heeft nu besloten om dat  

zelf te gaan doen. 

Voor de dagen dat 

hij er is, heeft Jake 

zelf een speciale 

outfit ontworpen. 

“Zo kom ik beter 

over bij de kinders,” 

aldus Jake.

Frank Stinissen 

“Nieuwe zeehonden-
trainer bij Dolfinarium”

Frank zat de laatste tijd niet zo lekker in zijn vel, hij was toe aan een

nieuwe uitdaging. Dus besloot hij zijn verfstok aan de wilgen te hangen 

en iets compleet anders te gaan doen. Via facebook kwam Frank in con-

tact met Flipper en die vertelde hem dat ze nog op zoek waren naar een

nieuwe zeehondentrainer. Gezien de trainingscarrière die Frank heeft

zag hij dit wel zitten. Hij is daarom nu ook druk aan het oefenen om

beter in contact te komen en ze nieuwe kunstjes aan te leren.

Baby fotoshoot Bas Gieling gelekt.
Onlangs zijn er pikante foto`s van Bas Gieling uitge-

lekt. Bas verdenkt Gerda van het lekken van deze 

foto`s en dient dan ook een aanklacht in. Bas vertelt:   

“Het scheelt dat ik vroeger al zo fotogeniek was en dat ik er ook nu weer van mijn 

beste kant op sta. Daar wil ik het dan ook bij laten."
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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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“Hahaha ..
oom van
Leonie, zo
noemt ze
mij in-
derdaad

bij al haar beken-
den, vrienden en ‘echte’
familie! We dragen na-
tuurlijk dezelfde achter-
naam, maar ik heb Leonie
al vaak uitgelegd dat dit
het enige is wat ons bindt.
We zijn geen familie,
maar Leonie zit in een
ontkenningsfase. Ik snap
dat wel, want wie zou nou
geen familie van mij wil-
len zijn. Je wilt toch een
beetje aanzien in deze
wereld en als je kunt zeg-
gen dat je familie van mij
bent, zit je goed voor de
rest van je leven. Dus ik
laat haar maar gewoon in
die waan.”
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“Wie denkt ...” komt ook dit jaar weer aan bod in 11sevier. We  
portretteren wederom een willekeurig iemand zoals hij/zij 
werkelijk is en niet zoals iedereen denkt dat hij/zij is of zoals    
deze persoon zichzelf voordoet. En wie kunnen we nu beter in

de spotlights zetten dan ex-hofdame Leonie Tiemessen. Na 2 bewogen
jaren bij De 11jes, weten we heel wat meer over deze dame. Een lief glimlachje ... maar

wat schuilt er werkelijk achter die smile? We laten anderen aan het woord en we zullen ontdek-
ken wie Leonie Tiemessen denkt dat zij is? Maar eerst Leonie over zichzelf .......

WIE DENKT
DAT ZIJ IS?Leonie Tiemessen

“Het klopt ... ik heb een
mooie glimlach, daar is
mijn Mike natuurlijk ook
als een blok voor geval-
len, naast mijn blonde
haren, sprankelende ogen
en mooie lange benen. Ik
kan dan ook niet wachten
tot ik mijn achternaam
kan verruilen voor de
naam “Gieling”! Maar
met mijn glimlach trok ik
ook veel klanten aan voor
mijn werk bij Tankstation
Tatelaar, nam het bezoe-
kersaantal flink toe bij de
Carnaval van De 11jes in
mijn periode als hofdame
en bij mijn huidige werk
als Marketeer stromen de
opdrachten ook binnen.
Jaa ... die glimlach is echt
mijn handelsmerk. Verder
ben ik wel wat verlegen
en sta ik niet graag in de
belangstelling. Ik profi-
leer me dan ook altijd
graag op de achtergrond,
ben eigenlijk een door-
snee Dieks meisje.”

Leonie Tiemessen
over zichzelf

“Ik ben ge-
vallen op
Leonie
vanwege
haar ka-
rakter. Ze
is natuur-

lijk heel erg lief, zorg-
zaam, maar vooral haar
doorzettingsvermogen 
bewonder ik enorm. Zo is
Leonie lid geworden van
CV De 11jes en is ze ver-
antwoordelijk voor de
nieuwe website van De
11jes en dat na twee jaar
hofdame te zijn geweest.
Jaa .... daar ben ik best ja-
loers op, ze heeft haar lid-
maatschap al langer we-
ten vol te houden dan ik.”

Mike Gieling
partner

“Leonie is
echt wel de
uitbundig-
ste van
onze fa-
milie.
Alle an-

dere familielieden zijn
wat rustiger en bedeesder.
Leonie haalt nog wel eens
geintjes uit en doet rare
uitspraken, de éne keer
gepast en de andere keer
ongepast. Daar houdt
onze familie over het al-
gemeen niet zo van.”

Alwin Peters
neef

“We zijn
echt dikke
vriendin-
nen. Wat
Leonie
doet, doe
ik en wat

ik doe, doet Leonie.
Daarom was het ook zo
leuk om alletwee hofdame
te zijn. We konden voor
het eerst ook echt de-
zelfde kleding aan, het-
zelfde hoofdbandje om,
dezelfde make-up dragen.
We hadden alleen onenig-
heid over onze haarkleur.
Ik wilde niet naar blond
en Leonie wilde niet naar
donker. Maar goed ook,
anders zouden onze part-
ner ons nog door elkaar
halen hihi.”

Daphne Jansen
vriendin

“Tjee ...
Leonie! Tja
... Leonie
is gewoon
Leonie,
niets meer

en niets minder. Gewoon,
je weet wel ... gewoon
Leonie, maar dan ook
weer soms niet Leonie.
Maar aan de andere kant
denk ik dan weer ... ja ...
dat is Leonie!” 

“Aan Leo-
nie heb ik
werkelijk
een fantas-
tische
schoon-

dochter en
trouwens ook aan mijn
andere schoondochter 
Michelle! Samen vormen
we één grote familie op
landgoed Gieling. Heb ik
een aantal jaren geleden
afscheid genomen van
mijn grote liefde: de
rozen, heb ik toch weer
het gevoel twee prachtige
nieuwe jonge ‘bluumkes’
terug te hebben gekregen.
Hopelijk verleppen ze
nog lang niet!”

Theet Gieling
schoonvader

“We zijn
echt zoals
schoonzus-
sen horen
te zijn. We
kunnen

heel goed met el-
kaar opschieten en heb-
ben gelukkig geen haat-
gevoelens ten op zichte
van elkaar of zijn jaloers.
We hebben allebei natuur-
lijk een Gieling aan de
haak geslagen en het
scheelt wel dat de grond
van onze huizen eerlijk
verdeeld is. Ons huis is
even groot als die van Le-
onie & Mike. Dat zou an-
ders ook niet eerlijk zijn
natuurlijk.”

Frank Tiemessen
oom

Femke Rikken
vriendin

Michelle Evers
schoonzus



WEETJESenzo
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O
parkieten
mIChel KRuIjeR VaN
hITTe BeVaNGeN!
De parkieten van Michel Kruijer zijn
dit jaar verhuisd van Nieuw-Dijk naar
Didam. Echter moeten de beestjes wel
wennen aan het nieuwe tehuis en
hebben ze moeite met acclimatiseren.
In Didam schijnt het namelijk toch een
paar graden warmer te zijn dan in
Nieuw-Dijk. Maar gelukkig heeft Mi-
chel daar een oplossing voor gevon-
den: “Het is heel simpel mensen, ik
zet gewoon af en toe de kooi even
open ....”

PBLAASPOPPEN FOETSIE!
I         Tijdens het afbreken (lees = leeg laten lopen) van de wagen van 

Schorriemorrie, bleek dat de opblaaspoppen verdwenen waren.

Na grondig onderzoek is nog steeds niet duidelijk waar de poppen 

gebleven zijn. Ze zijn simpelweg foetsie, van de aardbodem 

verdwenen en echt in geen velden of wegen meer te bekennen!

Chauffeur Theo D. gaf aan dat Ronald V. wel erg vroeg was op de 

opruimdag. Ronald V. zegt van niets te weten en vindt dat alles te    

veel opgeblazen wordt. Op zijn beurt verdenkt Ronald V.,  

Gerry K. en Wilko W. weer. Om welke reden is niet duidelijk.

DE MUPPETSwillen
weer in competitie!
De van oudsher succesvolle Carnavalsgroep 
“De Muppets” wil weer in competitie met andere
groepen in Nieuw-Dijk. De laatste jaren zijn ze niet
echt meer in de prijzen gevallen bij De 11jes. Ten-
minste niet onder de naam “De Muppets”. De leden
hebben zich verspreid over enkele nieuwe groepen,
waar hier en daar nog wel een prijsje gesnoept
wordt. Denk hierbij aan De Mafkezen en De Hei-
kneuters. Tijdens de Schuttersdagen is de groep 
tegenwoordig op haar sterkst. Al jaren zetten ze
een mooie boog aan de Pontilaan. Dit bracht hun
op een verfrissend idee: Wie bouwt de mooiste
Schuttersboog van Nieuw-Dijk? De nog fanatieke
op leeftijd zijnde F. Stinissen zat afgelopen periode
regelmatig aan tafel met het bestuur van Schutterij
St. Antonius. Gert Stinissen, ondanks naamgenoot,
is nog niet overtuigd: “Ik denk nog steeds dat ieder-
een evenveel gewaardeerd moet worden om zijn of
haar inzet”. Toch blijft dit verrassende idee van De
Muppets nasudderen bij het bestuur. Voorzitter Ivo
Kluitman ziet wel een mooie prijsuitreiking tege-
moet op de maandagavond. “Groepen die strijden
om mooiste boog van Diek kan het niveau van de
bogen op een hoger plan brengen en zal de hon-
derden mensen die de bogenroute fietsen een 

plezier doen”. Tijdens 
de algemene leden-
vergadering zal het 
idee van De Muppets 
op de agenda staan. 
F. Stinissen houdt de 
redactie op de hoogte. 

De redactie zelf ver-
wacht dit eerder te 
horen van Silvya. 

TRACTOR-RIJBEWIJS
JEROEN DERKSEN INGETROKKEN!
Jeroen Derksen heeft een rijverbod gekre-
gen voor het besturen van zijn trekkers! Voor
de periode van maar liefst 3 maanden geldt
dit rijverbod. Derksen zelf vindt dit geheel 
onterecht en gaat dan ook in hoger beroep
tegen de uitspraak! “Ik heb niets gedaan wat
niet mocht, sterker nog ... ik heb keurig 
gedaan wat er van mij gevraagd werd, dus ik
snap dan ook totaal niet waarom ik mijn fa-
voriete voertuig niet meer mag besturen”,
aldus een boze Jeroen. Ter gelegenheid van
zijn 12½ jarig huwelijk, zijn de Derksjes een
weekend wezen camperen, terwijl dit al niet
heel favoriet is bij de heer des huizes. “Nou
vind ik douchen in gemeenschappelijke ruim-
tes echt helemaal niks, maar dat je na afloop
ook zelf weer alles schoon moet maken,
spant helemaal de kroon! Deze keer vond ik
het echter wel leuk, daar er een bordje in de
douche hing: Gelieve na het douchen, de
ruimte met een trekker droogmaken. En dus
heb ik de trekker opgehaald ....” Naast een
rijverbod moet Derksen ook nog schadever-
goeding van € 3500,00 betalen, wegens het
vernielen van de doucheruimtes.
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SPOORSTRAAT 11 :: DIDAM :: TEL 0316 - 29 42 40 
WWW.GILSINGHERENMODE.NL

CLOTHING: BLUE INDUSTRY - GABBA - CAVALLARO - NAPOLI - LACOSTE - CAMEL ACTIVE - MEYER - VANGUARD - STATE OF ART - LEDUB SHIRTS

PROFUOMO - CULTURE - PIERRE CARDIN - JUPITER - VAN GILS - ALBERTO - STONES - OLYMP - BAILEYS - CARL GROSS - TRAFFIC - ALAN RED

NEW ZEALAND AUCKLAND - CAVELLO - SCHIESSER - MILESTONE | SHOES: BRAEND - CAMEL ACTIVE SHOES - LACOSTE - HUMBERTO - STATE OF ART



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 Dröpkes

2. C.G. Boejes

3. De Vlierefluiters

4. De Kachelhöltjes

5. Naamloos

6. C.G. Fataal

7. Radicaal

8. Alpienjo’s

9. C.G. Ideaal

10. C.B. Tweeties Zzooii

11. C.G. De Bunkers

12. C.G. Combi

13. Noodweer

14. Mafkezen

15. C.G. Simpel

16. Chaoz

17. C.G. Maximaal

18. Schorriemorrie

19. C.G. De Anjers

UITSLAGoptocht2015

Buiten jurering: De Böllekes - De Eikels - C.G. Roekeloos  
C.G. Illegaal - Loerbeekse bombarie - De Bössels  
C.V. De Vrolijke Slörpers - Noppes-Prinsenwagen

Jeugdvoertuigen 1. De Bikkels  2. De Deurtreiers 

3. CV Onzin  4. C.G. Onbenul  5. C.G. Niewies  6. Diekse Deurdouwers  

7. De Sfeermakers * V.G. De Deurzetters * C.G. Eigenwies

Volwassenen loopgroepen 1. De Toete  2. Alternativoos 

3. C.V. De Geinsköp  4. Delta Girls  5. Monstertjes  6. C.V. De Vrolijke Slörpers

Jeugd loopgroepen 1.Bassies Schatties  2. De Hartendiefjes 

3. De Hummeltjes

Volw. voor kinderen 1. De Heikneuters 2. De Heideboy's 

3. De Diekse Geintrappers  4. Rebelz  5. De Orka's   6. Silver Stars
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N.A.R.V.E.
6 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

2014 Dini Kluitman

“MEEST VERDIENSTELIJKE NIEUW-DIJKER 2014”

Dini Kluitman - Na jarenlang de dirigente geweest te zijn

van het Dames- en Herenkoor te Nieuw-Dijk, heeft Dini be-

sloten het stokje door te geven aan haar zus Loyse ten Kate.

De Narven willen haar bedanken voor haar jarenlange inzet

en hebben besloten Dini in het zonnetje te zetten door haar

uit te roepen tot meest verdienstelijke Nieuw Dijker 2014. 

Dini was blij verrast met deze onderscheiding.

MET DE 
BEKENDMAKING

VAN DE MEEST
VERDIENSTELIJKE

NIEUW-DIJKER 2015
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Ook in deze editie van De 11sevier kan 
de vaste rubriek “De ... van” niet ontbreken 
en dit jaar nemen we de handtas van 
Dominique Raben eens onder de loep. 
Volgens Facebook sinds 6 november 2013 een 
setje samen met Arjan Wiendels. We gaan eens even 
in haar handtas snuffelen om haar beter te leren kennen...

De handtas beschikt over een groot aantal vakken, omdat niet alle hobby’s samengaan met Arjan. Dominique
vindt het heerlijk om zichzelf op te tutten en ze gooit zichzelf bijna elke maand in de make-over en laat niks aan
het toeval over; nagels, haar, make-up, the whole package. Echter, haar vriend Arjan Wiendels is een echte
kerel die houdt van het platteland en alles wat daar bij komt kijken. En het toeval wil dat zij daar sindskort ook bij
hoort, want ze wonen samen op de boerderij. Maar haar leus is: Dominique, geen paniek, al ruik je iets, 
even een “spriets” en je ruikt weer niets! Vandaar dat er in elk vakje van haar handtas een heerlijk geurtje
zit om die boerenreukjes te neutraliseren.

Wist u dat de gemiddelde handtas 2,4 kg weegt en gemiddeld € 120,-- kost 
en dat het voor de vrouw één van haar meest persoonlijke bezittingen is? 

Door het behalen van het Koningschap door Arjan, afgelopen Schuttersfeest, moet ze natuurlijk helemaal vol-
gens de laatste mode gekleed gaan. Nieuw-Dijk moet goed op de kaart gezet worden door dit paar en die taak
heeft ze aardig serieus genomen. Het stel heeft ons dan ook goed vertegenwoordigd tijdens de concoursen in
Peine en Lengel. Dit heeft wel moeite gekost voor Dominique, want sinds een paar maanden mogen de poeders
en de shakes niet ontbreken. Ze is met een dieet bezig waarmee ze maar liefst al 15 kilo is afgevallen.

Met stip op nummer 1, iets wat iedere vrouw in haar handtas MOET hebben, is natuurlijk de portemonnee met 
pinpas, want wie weet wat je nog in de ‘hand valt’ tijdens het shoppen. Heel eerllijk moet Dominique bekennen
dat ze de pinpas van Arjan ook weleens meeneemt als ze aan het einde van haar geld altijd een stukje maand
overhoudt... Gelukkig werkt Arjan veel en hard en kan dit gecompenseerd worden.

De Top 10 van de meest voorkomende voorwerpen in een handtas zijn: 
1: Portemonnee, 2: Mobiele telefoon, 3: Pennen, 4: Tissues, 5: Autosleutels, 
6:Lippenbalsem, 7: Haarborstel, 8: Lippenstift, 9: Handcrème, 10: Paraplu.

Wist u dat de gemiddelde vrouw ongeveer een minuut moet wroeten in haar handtas om 
te vinden wat ze zoekt en dat dit gemiddeld 76 dagen van haar leven in beslag neemt? 

Wist u dat een Nederlandse vrouw over gemiddeld 
6 handtassen beschikt en dat de meeste mannen 

zeer nieuwsgierig zijn naar de inhoud van de 
handtas van een vrouw?

DE HANDTAS 
VAN ...Dominique

Raben

Volgend jaar staat er een bruiloft gepland van haar schoonzus Sharon Wiendels, die 
in het huwelijksbootje gaat treden met Arjan Terhaerdt. De voorbereidingen zijn in volle
gang en ook Dominique gaat weleens mee naar de bruidsbeurs of naar een bruids-
salon. Heel stiekem droomt zij ook van een aanzoek van haar mannetje, vandaar dat
een pakje zakdoekjes in haar handtas ook niet ontbreekt..

Heerlijk toch om via een handtas iemand beter te leren kennen? 
Dominque je bent een rasechte vrouw die houdt van mode en shoppen, je vriend, 
je familie, je vrienden én je pinpas. Bedankt dat we een kijkje hebben mogen 
nemen in je tas.  

Zoals iedere vrouw heeft ze ook standaard haar mobiel bij zich, om te
appen, haar saldo te checken tijdens het vele winkelen wat ze doet, foto’s 
te schieten tijdens de Carnaval, haar mannetje te bellen als ie weer eens
moet overwerken, mee te doen aan Share, Like en Win Acties om haar 
outfit ietwat uit te breiden etc. etc.
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kluiven mag!

tok of 
the 

town!town!town!

Baarle-Nassau · Didam · Ede · Eindhoven · Tiel · Wijchen   |   Tolweg 9, 0316 22 13 12
www.juffrouwtok.nl 
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Verkoop: DIA - HSS - HW Gereedschappen

     Info@cnc-slijpservice.nl          www.cnc-slijpservice.nl

 
Kom Rosenmontag vieren bij t Heuveltje 
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   www.peeske.nl        www.heuveltje.nl 
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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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Z
ara 

Visser
klaagt

school
aan!

Zara Visser, 
dochter van 

Stanny & Johnny
heeft de leiding 

van de Antoniusschool in Nieuw-Dijk aangeklaagd.
Volgens Zara hebben zij en alle andere leerlingen
in Nieuw-Dijk heel veel tijd verspild om goed te 
leren lezen en zij vindt dat erg onterecht. Die tijd
had beter gespendeerd kunnen worden aan spelen,
aldus een boze Zara. “Het is toch toch zeker zo!
Wij moeten altijd 
heel veel lezen op 
school en dat is 
niet nodig ... ver-
spilde tijd” aldus 
een boze Zara. 
De juffen en 
meesters begrep-
en de aantijgingen van Zara niet en hebben met 
haar een gesprek gehad waar zij haar hebben ge-
vraagd waarom ze het verspilde tijd vindt. Waarop
Zara een advertentie liet zien “Nou .. je kunt er 
dus gewoon een goedkoop dingetje voor kopen.”

WILKO WIENDELS
MAN VAN DE KLOK
Het kan u misschien ontgaan zijn, maar vanaf
heden is Wilko Wiendels de man van de tijd.
Sinds kort heeft hij een relatie met de dochter
van de 'koekoeksklokjes', Paulien Bolder. Pau-
lien heeft zoveel horloges dat Wilko ontzettend
zenuwachtig was voor zijn eerste date en bang
was om te laat te komen, aangezien bij 'één van
de honderden' horloges van Paulien de tijd wel-
eens een paar minuutjes voor kon staan.

BESTUURLIJKE WIJSHEDEN

ANDRÉ
Het leven is te kort voor slechte wijn.

RALPH
Het leven is net een frikadel, je moet hem
zélf speciaal maken.

BASTIAAN
Het leven is een kwestie van nemen en 
genomen worden.

JOS
Het leven is net een bos haar, het zit iedere
dag in de war.

LOWIE
Het leven is geen sprookje, als je om mid-
dennacht je schoen verliest, dan ben je
dronken.

VINCENT�
Het leven is net een neus, haal eruit wat 
erin zit.

GEMMA
Het leven is kleurrijk, Carnaval kleurt het
nog net iets mooier.

DE VLIEREFLUITERS GAAN 
DE WERELD REDDEN ...
Een sluipmoordenaar, zo wordt klimaatverande-
ring vaak omschreven. Bij heftige weersomstan-
digheden wordt er weleens verwezen naar de
opwarming van de aarde, maar een gezamenlijke
vijand wil het maar niet worden. De 21ste klimaat-
top in Parijs van de Verenigde Naties heeft daar
verandering in gebracht. De Vlierefluiters denken
een creatieve oplossing gevonden te hebben om
de CO2 uitstoot drastisch te verminderen: met z’n
allen in bad. Echter door de positie van de heren
zal het positieve effect grotendeels teniet gedaan
worden door de uitstoot van andere gassen.

Wat doet Ajaxied WIM BAARS

als Ajax de Champions League 

heeft gewonnen?

Playstation uit en slapen …
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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

Industriële Spuiterij, Matjeskolk 13 Beek
www.spanfinishing.nl

Let’ s  s tart f in i sh ing



11sevier | 39  

PRINSES EBONY 1E
EVEN 
VOORSTELLEN

Ik ben Ebony 
Raben en ben 11
jaar. Ik woon in
Nieuw-Dijk aan
de Patersmits-
straat. 

GEBOREN
12 juni 2004. Mijn
ouders zijn Berno
en Margo en ik
heb nog 1 oudere
zus te weten
Amber.

Ik wil later dieren-
verzorgster wor-
den. 

HOBBY’S
Tekenen/kleuren
Voetballen

Hallo Carnavalsvrienden,

Ik ben Ebony Raben, ik zit op voetbal en houd heel erg van tekenen. 
En dit jaar zit ik dan eindelijk in groep 8. Want dit was het jaar waarin je
Prins of Prinses zou kunnen worden. Ik voel nu nog de spanning van de
trekking in de klas. Het was vrijdag en Gemma en Sandra kwamen in de
klas om lootjes te trekken. En het duurde allemaal zo lang voordat ze be-
gonnen. Ik kon niet meer wachten en werd helemaal zenuwachtig. Maar
dan was dan toch eindelijk de trekking. Eerst werd de Prins of de Prinses
getrokken. En daarna de Raad Van 11. Daarna gingen ze de namen van de
kinderen oplezen die getrokken waren. Ik kreeg er al allemaal kriebels van
in mijn buik. Gelukkig werd ik als 5e opgenoemd. Ik was zo blij dat ik erbij
zat. Toen ik thuis was bedacht ik me ook wel dat ik Prinses kon worden.
Dat was een hele leuke gedachte. 

En toen gebeurde het. Op een dag werd ik, nadat ik uit school kwam, ge-
beld met de mededeling dat ik de nieuwe Prinses was. Ik stond letterlijk op
mijn kop. Ik was dolblij. Mijn ouders en mijn zus ook. Mijn zus was zelfs
een beetje jaloers. Toen mocht ik mijn adjudanten bellen. Ik belde eerst
Maud die was bij haar oma. Ze was héél blij. Toen belde ik Sanne, die was
ook héél blij. Sanne en Maud zijn al heel lang mijn vriendinnen en ze zaten
ook toevallig bij de Raad van 11. Dus ik had heel veel geluk. We hebben al
heel veel plezier gehad samen en veel gelachen tijdens de Jeugpronkzitting
en het foto’s maken. Ik hoop dat de hele Carnaval zo leuk gaat worden!
Met Maud en Sanne aan mijn zij hebben we vast dikke pret samen. Ik heb
ontzettend veel zin in Carnaval. En met de leus:  

gaat dit zeker lukken!  

Iedereen alvast super leuke Carnavalsdagen gewenst. 

Groetjes Prinses Ebony 1e

Is Carnaval klaar voor deze kwebbelkous?
Want Prinses Ebony is ... in the house!



Doopnamen
Denny 

Johannes Theodoris Maria

Geboortedatum

11 augustus 1990

Geboorteplaats
Zevenaar

Beroep
Allround Medewerker
Ploccos Horecagroep

Burgerlijke staat
Vrijgezellig

Hobby’s
Autocross

Mercedes-Benz oldtimers
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‘Prins op therapeutische basis’

CV
met (st)(f)oute schoenen

En toen stond hij daar ineens .... Prins Denny 1e, Prins van CV De 11jes!
Met een smile van oor tot oor nam Denny het daverende applaus en staande
ovatie in ontvangst tijdens de pronkzitting in november 2015. Hij zal de
scepter zwaaien over het komende Carnavalsjaar samen met Adju en Dant.
Nou is Denny gelukkig niet zo’n prater en kan hij moeilijk van zijn woorden
af komen, vandaar dat hij dan ook graag wat op papier voor de 11sevier
wilde zetten!

Nu wordt het dan toch echt menens, Carnaval 2016!
Nadat ik, samen met Adju en Dant, alle pronkzittingen van de regio heb be-
zocht (en die van Loil), begint het nu dan eindelijk op Carnaval te lijken.
Mijn lichamelijke gesteldheid is gelukkig zo ver gevorderd dat de bedrijfsarts
mij “Prins op therapeutische basis” adviseerde!

Laat ik mij eerst eens even voorstellen: 
Ik ben Denny de 1e, Prins van het pittoresk gelegen, Achterhoekse dorpje:
Nieuw-Dijk. Iets wat mij uiteraard bijzonder trots maakt. Ik vind het verras-
send dat er dit jaar een Prins van buiten Ni-j Dieks grondgebied werd geko-
zen. Ik ben natuurlijk wel fanatiek geen wagenbouwer! Verder ben ik in het
dagelijks leven 25 en is mij niet snel iets te gek. Zo ‘zet’ ik, ‘mix’ ik en ‘tap’ ik
wel eens een biertje bij Steak’m, Jan&Jan en de Plok en ik ben zelf ook niet
vies van een slok! 

Ik heb niet eens meer een heel opvallend bruggetje nodig om bij Adju en
Dant uit te komen! De functie van Adju wordt vervuld door: 
Rudy te Dos Hos en die van Dant door: HieltJos! Nu zou ik wel wat over de
adjudanten kunnen schrijven, maar ik kan mijn beperkte hoeveelheid posi-
tieve woorden beter gebruiken 
om iets over Hof Gieling en 
Dame Bodd te vertellen om zo 
de aandacht van jullie als lezer 
vast te houden! Het is natuurlijk 
geen nieuws dat zowel Hof als 
Dame graag geziene gasten zijn 
in Nieuw-Dijk en omstreken. 
Ze sluiten ook in alle opzichten 
perfect bij ons aan! Zo drinken 
we alle vijf graag (en niets 
anders dan) een Appeltje Spa! 
Ook heeft Adju één van de 
dames het Hof weten te maken 
door om de 10 minuten, door 
middel van rooksignalen, het 
sein “Marlboro” te geven. 
Bovendien zijn we ook alle vijf 
ENORM gesteld op kinderen! 
Nu hebben we het helemaal 
getroffen met Jeugdprinses 
Ebony en haar gevolg. We gaan 
er samen een geweldig Carna-
valsjaar van maken!!! Ik weet 
dat het niet gebruikelijk is dat 
de proclamatie in De 11sevier 
terugkomt .........

Aangezien dit stukje bedoeld is om mijzelf voor te stellen
en ik, om dat goed te doen, maar eigenlijk 11 punten nodig heb

trek ik mijn STOUTE SCHOENEN aan 
en zie hier mijn proclamatie staan!
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Met Prins Denny z’n manieren, is de Carnaval om te gieren!

Ten 1e

Prins Denny ri-jt graag deur. Loat dus altied zien 
Mercedes veur!

Ten 2e

Dit joar hek met de autocross gin bochten af hoeven
sni-je, wel het ’t Prinsenpak iets uut motte di-je!

Ten 3e

Met Carnaval gin gedonder, zelfs complicaties kriege 
mien d’r niet onder, geniet dus van de kleine dingen en
kom drie dagen swingen!

Ten 4e

Met mien adjudanten noar de klerezaak, die twee 
hebbe echt gin smaak! Toch mag ut resultaat d’r 
wezen. Kiek ze now stoan, stelletje mafkezen!

Ten 5e

Bi-j deze kastelein: Gin Loilse trein! 

Ten 6e

De afterparty goan we vieren onder het genot van vele
bieren. Wette gillie niet woar? Straks steet Gino met de
plokkenkar kloar!

Ten 7e

Met 25 joar groot feest in de tent, ik bun natuurlijk ook niet anders gewent. Now veurop bi-j De 11jes in de zaal, 
ik nem aan met jullie allemaal!

Ten 8e

Met mien adjudanten achter de winkelwagen heb ik oaver de drank 
niks te klagen!

Ten 9e

De regelementen zun ‘n flop. Maar mien schoenen zun echt TOP!

Ten 10e

Johan stopt, da’s niet zo mooi, al was ik wel heel vaak zien prooi. 
Ni-je President begin maar gauw, en vertel wat van die grapjes 
oaver Johan’s vrouw!

Ten 11e

Disse Carnaval twee ni-je hofdames present, wat zijn ze gezellig, 
knap en attent. Moar toch had ik liever een vent!

En ... Vincent Vierwind 
natuurlijk!!

Nu iedereen een duidelijk beeld van mij heeft, sluit ik ook hier af met mijn leus:
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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

beetje oubollig

Onverzorgd

Stoere

jongens

TOP

vreemd

Snoezepoezig

tè schattig ..

boehoe ...

stoer!

stralend

eh??

te

veel

haar

koppiekrauw
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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 verdien iets lekkers ...
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Liefdevolle

opvang van

honden 

en

katten
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UIS
EDWIN

ROSMULDER

TE KOOP

De Funda liefhebber 

zal het vast al ge-

merkt hebben! Het 

huis waar Edwin 

Rosmulder, sa-

men met vader Hans, moeder Berna en zus Lizette

woont, staat te koop. Het muzikale gezin verlaat het

stulpje aan de Zandweg. Als we Edwin vragen waarom

het huis te koop staat, geeft hij weinig sjoege, terwijl de

spontane en goedlachse Edwin normaal gesproken heel

open is! Via het welbekende Diekse roddelcircuit is

11sevier echter ter ore gekomen dat er trammelant in

de buurt is ontstaan. Om zekerheid over de zaak te krij-

gen heeft 11sevier zus Lizette maar eens aan de tand

gevoeld. “Het klopt helemaal dat we gaan verhuizen

vanwege de buurt” geeft Lizette direct toe. “Tja ... het is

toch ook van de zotte als je buurman ‘s nachts om 2.30

uur voor de deur staat en hard op de bel staat te druk-

ken. En die buurman had mooi geluk dat Edwin nog zat

te drummen!”

stan vErmoEdt dAt oom rAlPH nIEt HElEmAAl lEKKEr Is!
De 2-jarige Stan Menting, stoere knul van Niels & Sanne, vermoedt dat er iets goed mis is met zijn ome
Ralph. Hij heeft een zeer gelimiteerde woordenschat, snapt niets van persoonsvormen en praat met een bizar
hoog stemmetje. Toen zijn oom onlangs op visite kwam bij hem, besefte Stan hoe ernstig de situatie is. Hele-
maal toen ze gingen buiten spelen. Oom Ralph zag een hond lopen en begon te roepen: “Kijk, een woef-
woef! Doe eens kijken Stan! Gaat Stan woef-woef aaien?” Stan verbeterde ome Ralph nog door ‘hond’ te
zeggen. Daarop begon zijn oom in de handen te klappen. “Ja hè, ja, ja! Hondje doet woef-woef, hè? Ja! Ja!”
riep hij. Volgens Stan was het een hartverscheurend gezicht “Die arme oom heeft dringend hulp nodig.”

KIM POLMAN UREN VAST!
Kim Polman heeft onlangs uren vastgezeten in
Winkelcentrum Kronenburg in Arnhem. Kim
was volgens omstanders ook behoorlijk over
haar toeren. Enkele mede-shoppers hebben
haar gelukkig na enige tijd weten te kalmeren.
De vraag rijst natuurlijk nu waarom Kim dan
toch heeft vastgezeten? Kim: “Kronenburg
werd uitgerekend die dag 3 uur lang getroffen
door een grote stroomstoring en laat ik nou uit-
gerekend toen op de roltrap staan.”

H

Eèt ie met Kerstmis 
‘n toet patat .....

dan liep d’n kalkoen toch 
net iets te hard!

aldus
Ron Engelen

ALEXANDER KRAUS

DOES MAGIC
Alexander Kraus heeft tegenwoordig een nieuwe
hobby! Hij heeft zich verdiept in de magische wereld
van de toverkunst. “Ik ben sinds het lezen van de boe-
ken en het zien van de films van Harry Potter echt bij-
zonder geïnteresseerd in toverkunst! En zo’n vliegende
bezem is natuurlijk helemaal fascinerend. Zelf heb ik
imiddels ook een bezem, alleen lukt het vliegen nog
niet zo goed. Wel kan ik inmiddels een ander kunstje
met mijn bezem: “Ik kan met de wijsvinger van mijn
rechterhand, terwijl ik met mijn linkerhand de bezem
vast houdt, mijn linkerduim aanraken .... knap hè!”

FRED NIBBELING PROBEERT VEEL VRIENDEN TE MAKEN!
80% van Nieuw-Dijk zit tegenwoordig op Facebook en 20% vanzelfsprekend dus niet.
Onder die 20% zit ook Fred Nibbeling. “Ik probeer graag vrienden te maken buiten Fa-
cebook om” aldus Fred. “Ik ga dan ook graag de straat op en vertel aan iedereen dat ik
goed geslapen heb, wat ik gegeten heb, hoe ik me voel, wat ik aan het doen ben en wat ik
nog ga doen. Ik luister naar gesprekken van de mensen en dan zeg ik hun “Ik vind dit
leuk’” Inmiddels zijn er 3 personen die Fred volgen: 2 politieagenten en 1 psychiater.
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…............. met onze enige echte Jos Hieltjes en
Ronny Looman. Twee personen die iedereen binnen

de vereniging al lang kent. Dus echt voorstel-
len hoeven ze zich niet aan ons. Of denken

wij hen te kennen? Dat was het doel van
onze reporter dit jaar. Wie zijn Jos en
Ronny dan wel echt? Wat houdt hen bezig
en maakt hun zo verbonden bij De 11jes.
Lees mee....

Onze reporter heeft een afspraak gemaakt met
beide heren samen. Spannend vonden ze het wel.
Ronny gaf aan zich zeer vereerd te voelen, maar er

ook wel een beetje ongemakkelijk van te worden. Niet
nodig Ronny, want we hebben het alleen maar over jou
als persoon, 'Witlof', 'White sneek', 'Blondenegger', of
gewoon 'Ronny'. Jos lachte een beetje en zei 'Ach,
dat kan d'r ook nog wel bij, naast mijn bezigheden
als DANT.” Het adjudantschap van Prins Denny
schijnt nog wel de nodige tijd te kosten. Denny is
maar een klein beetje perfectionistisch en vooruit-
strevend, maar als nieuw bestuurslid kon hij onze
vraag natuurlijk niet weigeren!

Op een warme winterse vrijdagavond spreken we af
bij Jos thuis aan de Antoniusstraat. Ronny moet nog

komen, maar we weten dat dit goed komt. Zoals
Jos ook zegt: "Ronny is een man van de afspra-

ken! Soms wat van het laatste moment, maar
wat Ronny belooft komt hij na." Jos is dan ook
blij met Ronny als nieuwe voorzitter van de
Raad van 11. Maike doet ondertussen een lek-
kere bak koffie in en kruipt in het hoekje van
de bank. Ronny komt aangescheurd in z'n

prachtige blauwe Opel Astra, en sluipt zacht-
jes binnen, zo bescheiden als hij is.

Stel jullie eens voor....
Eigenlijk was het best vreemd om deze vraag aan deze

'doorgewinterde 11jes' te stellen. Toch ook wel heel leuk
om ze beiden vooral iets over zichzelf te horen vertellen. Zo
makkelijk is dat voor deze heren niet. De reporter vraagt

Ronny eens om bij zichzelf te beginen. “Ronny Looman, ge-
boren op 9 december 1972. Velen zullen mij kennen van De
11jes, Radicaal en het aardappels lezen bij Piepel, héééél
lang geleden. Ik ben niet klein als je het over mijn totale li-
chaamslengte hebt, namelijk 1,91 cm/ 75,2 inch / 0,00103
zeemijl. In mijn functie als Engineer onder Hoogspanning bij

Liander, ben ik wel een echte Willy Wortel. Op mijn werk komt
het goed van pas dat ik altijd wel rustig blijf en overzicht be-

waak. Wat betreft mijn ambities leg ik de lat net hoog 
genoeg, zodat ik er met de steek op recht onderdoor kan lopen. 

Ik hoef niet zo nodig aandacht te trekken, maar wil nog graag een 
tijdje mee helpen om de vereniging (mee) te laten groeien met de 
tijd.” 

IN GESPREK ........

RONNY
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Jos valt in tijdens het mooie woord van Ronny. “Dat is nou precies waarom Ronny nu
een perfecte kandidaat is als voorzitter van onze prachtige Raad van 11!” On-
dertussen lijkt het wel of Jos een traantje weg moet pinken en een enorme
brok in zijn keel krijgt. De reporter vraagt hier maar even niet op door. Jos
heeft even een momentje voor zichzelf genomen en begint aan zijn ver-
haal. “Mijn naam is Jos Hieltjes, vernoemd naar mijn vader denk ik,
Jo. Mensen kennen mij van de topcreaties van Tweeties Zooii
en....jaja de man van 'het zoeklicht' tijdens de Pronkzittingen van
De 11jes. In het dagelijks leven werk ik bij Record Toegangs-
techniek, als servicetechnicus. Mijn geweldig technisch inzicht
(ahum..) heb ik jarenlang kunnen gebruiken in mijn functie
als Raad van 11 lid, maar vanaf dit Carnaval maak ik daar
geen deel meer van uit.” Zijn zakdoek wordt er weer bij
gepakt en hij veegt een traan van zijn wang. “Zoals
jullie weten ga ik vanaf heden deel uit maken van het
bestuur van De 11jes. Prachtig toch om dit te mogen
doen, ik zie het echt als uitdaging. Ik ga de functie
van Niels opvolgen en hier ben ik trots op. Span-
nend vind ik het wel, vooral nu ik wat vergaderin-
gen heb bijgewoond en weet wat er allemaal
bij komt kijken. Als ik dan de mails open
die allemaal gericht zijn aan 'Beste
heren en Gemma', dan denk ik wel,
oh Jos nu wordt het serieus! Ik
heb jarenlang met veel plezier in
de Raad van 11 gezeten, en denk
dat ik de vereniging wel aardig
ken inmiddels. Veel lol hebben we
al gehad samen tijdens de afge-
lopen Carnavalsjaren.”

Carnaval 2016
Voor beide een Carnaval in een nieuwe
functie. Ronny blijft er nuchter onder, hij
geniet van ieder Carnavalsjaar. “Het is
gewoon een geweldig feest waar ik een
hoop creativiteit in kwijt kan en waar ik
een hoop energie uit haal. Hét feest in
Nieuw-Dijk, Home of the 11jes. Mijn fiets
kent maar één route, of ja twee eigenlijk,
en dat is naar Boszicht of Steak'm.” Jos ligt
haast al dubbel van het lachen als we het
over dit Carnavalsjaar gaan hebben. “Dit
jaar ben ik niet alleen nieuw als be-
stuurslid maar heb ik ook de neven-
functie van 'Dant'. Samen met 'Adju'
staan we aan de zijde van Prins Denny
1e. Met een hoop geouwehoer gaan we
Carnaval tegemoet!'.

Langzaam aan besluit de reporter een eind
te maken aan dit gesprek. Heerlijk zo'n avond
serieus praten, maar ook gezellig 'dom ouwehoe-
ren', zoals ze dat beiden graag doen. Het blijkt wel hoe
belangrijk Carnavalsvereniging De 11jes in hun leven is.
Ze dragen beiden een grote steen of misschien wel een kei
bij aan de vereniging. De reporter bedankt ze voor hun open-
heid en wenst ze vooral ontzettend veel succes en plezier toe 
in hun nieuwe functies!

JOS
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1:  Gemma Harmsen 2: Esmee Derksen 3: Marjo Egging 4: Marcel Egging 

5: Jeroen Derksen 6: Iris Diesveldt 7: Wilko Wiendels

HERKENT U DEZE SNUUTJES?
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Van Vugt Bouwadvies B.V.
Koningsweg 5e
6942 NV  Didam

T  0316 - 295 392
E  info@vanvugt-bouwadvies.nl
W  www.vanvugt-bouwadvies.nl

Van Vugt Project B.V.
Koningsweg 5e
6942 NV  Didam

T  0316 - 295 392
E  info@vanvugt-projecten.nl
W www.vanvugt-projecten.nl
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GROEP

8aan het woord
11sevier vroeg dit jaar aan de kinderen van groep 8 om zelf  een eigen stuk voor de 11se-

vier te maken. Lees hieronder het geweldige resultaat van onze jonge Carnavalvierders!

11SEVIER GROEP 8 NIEUWS:

CARNAVAL!

Soms zie je Carnaval van andere kanten,

maar het heeft ook zijn Prinses en adjudanten.

Veel mensen zitten alleen maar te drinken,

maar hoor eens de leus van Prinses Ebony 

klinken:

Is Carnaval klaar voor deze kwebbelkous?

want Prinses Ebony is in the house.

Carnaval is zo bekend om een reden,

want Carnaval vier je in verschillende steden.

Veel mensen vieren Carnaval,

per optocht wel een duizendtal.

Bij Carnaval hoort natuurlijk muziek,

dat maakt Carnaval heel erg uniek.

“Hallo allemaal”, wij zijn Isa en Elena, en dit is

het nieuws van groep 8. Zoals jullie weten heeft

groep 8 weer een Prinses: Ebony Raben! Met

haar adjudanten Maud en Sanne. De Carnavals-

groep van groep 8  heet De Bikkels met weer

een mooie wagen en er zijn ook andere hele

mooie wagens. Natuurlijk gaan er veel dingen

over Carnaval, maar er is ook informatie over de

klas. Dit is het laatste jaar van groep 8 dus we

gaan er nog even een mooi jaartje van maken

met de musical en het kamp! En natuurlijk gaan

we heel erg hard lachen en dansen met Carna-

val samen met Prinses Ebony en haar adjudan-

ten.

DE

BIKKELS
Wij zijn een Carnavalsgroep met 
de hele klas. We heten De Bikkels
omdat we geen mooiere naam kon-
den verzinnen. De jongens zijn vorig
jaar eerste geworden. Wij zijn een
leuke en gezellig Carnavalsgroep.
Ons thema is dit jaar heel Holland
bakt en onze leus is heel Holland
bakt … En daar kom je met Carna-
val pas achter, wel komen hè! Dit
jaar wordt het nog gezelliger want 
dit jaar komen de meiden er ook bij.
Wij doen mee in Nieuw-Dijk, Beek
en misschien in Angerlo.

WIJ HEBBEN ER ZIN IN,JULLIE OOK?
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OPPENTROMMELM
1. Waarom gaan een groep domme blondjes

in een rondje zitten als ze koud hebben ?

Antwoord: Dan is het 360 graden

2. hoe wordt een mug een gum?

Antwoord: door achteruit te vliegen!

3. Waarom kon einstein geen muur 

bouwen?

Antwoord: Hij had maar ein stein.

4. Waarom heef een dom blondje een 

aanhangwagen van 20 meter lang? 

Antwoord: Om de tuinslang te vervoeren!

5. Wat hebben sinterklaas en Feyenoord

met elkaar gemeen?

Antwoord: Ze zijn allebei rood en niemand gelooft er meer in.

RONKZITTING

PHet thema van de pronkzitting 

was de wensboom en wij deden 

de Voice off…. Iedereen had allemaal 

verschillende leuke act-jes. We had-

den ook vier jury’s Anouk, Sanne, Ali B

en Marco. Toen alle act-jes afgelopen waren,

werd de Prinses bekend gemaakt en de Prinses

is Ebony Raben! Met haar adjudanten Maud en

Sanne. De Prinses werd bekend gemaakt door-

dat ze achter een zwarte doek moest staan en

moest dansen op Snollebollekes. Toen ze in dat

liedje “Stop” zeiden moest ze te voorschijn

komen. En daarna moest ze op haar troon gaan

staan en kondigde ze haar adjudanten aan en

haar Raad van 11 en de Jarve. Wij vonden het

een super leuke pronkzitting! Wij denken dat we

nog een leuke tijd gaan beleven! 

Groetjes, Maud, Renske en Sanne

1. Prins of Prinses: Dit jaar is het Prinses Ebony
geworden met haar adjudanten Sanne en
Maud.

2. Leus: Als leus heeft Prinses Ebony: Is Carna-
val klaar voor deze kwebbelkous? 
want Prinses Ebony is in the house!

3. Bikkels: Dit jaar gaan we ook een Carnavals-
wagen bouwen met de hele klas. En de groep
heeft als naam: De Bikkels!

4. De pronkzitting: We hebben als Prinsenpre-
sentatie dit jaar als onderwerp gehad: The
Voice of … De jury drukte bij niemand be-
halve bij de blind audition van de Prins of
Prinses.

5. Gezelligheid: Carnaval is vooral plezier en lol
hebben. Ook verkleden veel mensen zich
grappig of leuk.

CARNAVAL TOP 5

Tijdens Carnaval rijdt een man slingerend over de
weg en wordt aangehouden door een agent. De agent
komt naast de auto staan en vraagt waar hij geweest
is. "Naar een paar cafés" antwoordt de man. "Juist
ja," antwoordt de agent en vouwt zijn armen over el-
kaar, "Ik volg u nu al een tijdje en merkte op dat
twee kruisingen terug uw vrouw uit de auto is ge-
vallen." zegt de agent. "GOD ZIJ DANK" antwoordt
de man. "IK DACHT AL DAT IK DOOF WAS GE-
WORDEN..."

Wat is het ijdelste dier ter Wereld?

een haan want hij heeft altijd zijn kam 

bij zich.

Een gewone vlieg vraagt aan een 1-dagsvlieg,

kom je morgen kerst vieren bij mij?

Een meisje vraagt aan een jongen

“Heb je huisdieren?” “Ja, twee konij-

nen” zegt de jongen. En dan vraagt

het meisje “Hoe heten ze?” “Eerste en

tweede kerstdag!!!!”

“Hoe ging jij verkleed naar Carnaval?”

“Als badkuip”

“Is dat niet ingewikkeld?”

“Nee hoor, ik liet me gewoon vollopen!!!”

Is carnaval klaar voor deze

kwebbelkous? want Prinses

Ebony is...

in the house!
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Specialist in 
duurzame 
tuinhuisjes, 
veranda’s en 
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Thuis
bij...

‘Thuis bij’ is onze vaste rubriek in de 11sevier. 
Normaal gesproken gaan we dan in gesprek met 
bekende Nieuw-Dijkers en nemen we een kijkje in
hun privé-leven. Dit keer is de redactie op bezoek 
gegaan bij onze ‘nieuwe Nieuw-Dijkers’. 
De Pontilaan heeft wat mutaties ondergaan, 
waar wij wel ontzettend nieuwsgierig van werden.
Nee….niet ‘Thuis bij Gerrie Könning’, want daar
weten we wel genoeg over ... maar wij zijn in ge-
sprek gegaan met Roel&Annemiek en 
Bart&Sanne, bewoners van de Pontilaan 28 en 24.
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“In eerste instantie dacht ik: Wat moet ik in dat gat...”

Bart grijpt zijn kans en zegt gelijk: “Ik ben er eigenlijk hartstikke inge-
luisd! We zijn op meerdere mooie plekken wezen kijken. Het moest een
compromis worden tussen het ienieminie dorpje Spijk en ‘de grote stad’.”
Bart en Sanne woonden op dat moment samen in Velp en waren op zoek
naar een huis voor de toekomst. Bart vond een ander huis, waar ze al
waren wezen kijken in Nieuw-Dijk, niet zijn ding en had 
eigenlijk het hele dorp al afgeschreven, totdat Sanne met 
dit huis op de proppen kwam. “Alleen dit huis vond ze nog 
mooi, de rest op Funda kon hieraan niet tippen en tsja ik 
moest toegeven: Ik vond het ook prachtig! Toen bedacht ik 
me, als het huis zo mooi is dan kan ik me wel over ‘dat gat’ 
heen zetten!” En zo is het gegaan. Sanne en Bart wonen 
sinds 20-03-2014 in Nieuw-Dijk, inmiddels samen met hun 
zoontje Tycho. Bart geniet van de rust en stilte, vooral als 
hij de snelweg af komt rijden en geniet van de wijde wereld 
om zich heen. De varkenslucht van Salemink zal hij nog wel 
niet getraceerd hebben. Het is nu allemaal nog heel idyllisch…. 

Roel en Annemiek wonen voor het eerst samen op deze stek. Roel 
vanuit Wehl en Annemiek vanuit Barneveld. Ze waren helemaal verliefd
op het huis en hadden het al gauw gekocht. Toch hoorden ze veel 
alarmerende geluiden toen ze aan vrienden en familie vertelden dat ze
in Nieuw-Dijk een huis hadden gekocht. “Hoe kun je nou in Nieuw-Dijk 

gaan wonen? Wat zoek je daar? Daar kom je écht helemaal 
niet tussen!” 

Nou, het tegendeel heeft Roel in korte tijd al bewezen. 
Ze wonen sinds 28-03-2015 in Nieuw-Dijk en wat denk je? 
Roel voetbalt al in het topteam van De Sprinkhanen. Of dit 
iets zegt over de Wehlse voetbalkwaliteiten van Roel of over 
het Vijfde team van De Sprinkhanen, dat laten we maar 
even in het midden. Annemiek vindt de rust in Nieuw-Dijk 
heerlijk en is ook al helemaal gesetteld. 

De namen Roel & Annemiek en Bart & Sanne zeggen vast velen van jullie nog niet zoveel. Dat kan kloppen,
want het is echte ‘import’. Wehl, Barneveld, Leiden, Spijk ... ze komen uit heel Nederland en dat woont nu
in het mooie dorpje Nieuw-Dijk. Op een warme decemberavond bellen we aan bij het oude huis van Debbie
en Gerald Welling. Nu wordt er echter open gedaan door een spontane Wehlse vent; Roel. Super gastvrij
worden we ontvangen. Ook zijn vriendin Annemiek is thuis en Bart en Sanne, die ‘nieuwe van op de hoek’,
zijn ook van de partij. Roel lijkt het allemaal supergezellig te vinden. De chipjes, bier en wijn komen al snel
op tafel. En we kunnen het er eens over gaan hebben. “Wat brengt hen nu hier in Nieuw-Dijk?”

VISITEKAARTJE

Naam : Bart Noordergraaf

Geboren : 23-01-1986

Plaats : Leiden

Beroep : Verpeegkundige psychiatrie

Inwoner ND : 20-3-2014

VISITEKAARTJE

Naam : Roel Harmsen

Geboren : 31-03-1987

Plaats : Wehl

Beroep : Begeleider gehandicapten

Inwoner ND : 28-3-2015
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Als ze Nieuw-Dijk moeten omschrijven, hoeven ze daar niet lang over 
na te denken: knus – gastvrij – gemoedelijk en gezellig. Nou, beste 
lezers, daar mogen we best trots op zijn toch? Hoewel, wij vermoeden
dat buurvrouw Ans hier een grote rol in speelt. Ans heeft altijd tijd voor
een praatje, is de vaste pakketjes ontvanger voor beide buurtjes en is 
altijd vriendelijk. Zij is dan ook wel de favoriet van de mannen. 

Ook hetgeen wat Nieuw Dijk organiseert vinden ze erg leuk, de 
Elfstratentocht, de lampionnenoptocht, het Jeugdwerk dat elke 
week gegeven wordt. Ze kennen dit geen van allen, maar vinden 
het erg leuk dat zo’n klein dorp zoveel activiteiten organiseert. 

Bart en Sanne hebben dit jaar voor het eerst meegedaan aan 
het Schuttersfeest en hebben heel gezellige dagen gehad en 
hebben hierdoor ook al heel wat nieuwe mensen leren kennen. 

“Wij vinden het super dat de Nieuw-Dijkse gemeenschap 

zoveel organiseert, het dorp leeft!”

Carnaval daar zijn ze allemaal niet mee opgegroeid. In Wehl is
het allemaal niet zo mooi volgens Roel. Het hele dorp is niet 
meer te vergelijken met Nieuw-Dijk en hij mist het dan ook 
geen moment. Verbaasd zijn ze alle 4 over de prachtige 
wagens die gebouwd worden, maar vooral met welke inzet 
en serieusheid dit allemaal gebeurt. Dat ze Hans Meijer 
hoorden praten over de notulen van een vergadering van 
hun ‘groep’? Dat riep nogal vraagtekens op. Als redactie 
hebben we enigszins geprobeerd uit te leggen hoe dit 
allemaal in zijn werk gaat, maar misschien was Hans Meijer 
en Noodweer hierin dan ook niet echt het perfecte 
voorbeeld. 

Na wat drankjes en versnaperingen verder is het al snel laat 
geworden. We besluiten dan ook om er maar eens een eind 
aan te gaan breien. Het blijkt wel   dat die “import” eigenlijk 
best heel gezellig kan praten. Een inburgeringscursus, díe heb je dus niet nodig als je in Nieuw-Dijk komt
wonen. Het beste recept volgens de ‘nieuwe buren’ is: zelf gastvrij zijn en de hele Pontilaan uitnodigen
voor een kennismakingsborrel en alles komt goed. ‘Bedankt Nieuw-Dijk!’

VISITEKAARTJE

Naam : Annemiek Davelaar

Geboren : 7-11-1989

Plaats : Barneveld

Beroep : Notarieel medewerkster

Inwoner ND : 28-3-2015

VISITEKAARTJE

Naam : Sanne Rutjes

Geboren : 15-06-1990

Plaats : Spijk

Beroep : Begeleider i/d psychiatrie

Inwoner ND : 20-3-2014

Woonkamer Bart en Sanne

Woonkamer Roel en Annemiek

&
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ieuw-dijkse dames

adoreren
anonieme man .....

9 Nieuw-Dijkse dames die

midden in het leven staan,

zijn momenteel in de ban

van een mysterieuze man.

Wanneer 11sevier infor-

matie wil inwinnen, geven

de 9 dames géén van allen

thuis. De man schijnt niet in het openbaar met de dames te

willen verschijnen, daar hij bang is dat het aantal adore-

rende dames in aantal zal toenemen. En ook de 9 dames zijn

bang de man met nog meer vrouwelijk schoon te moeten

delen. Ilse Polman laat aan de redactie weten dat het wel om

een sekte lijkt te gaan “De dames zijn helemaal into ...... je

weet wel wie. Eh ... tja ... of eigenlijk weten we dat dus

niet!” aldus Ilse, die op ons toch

een tikkie jaloers overkomt. 

Onlangs dook er uit het

niets een foto op van het com-

plete gezelschap. De man

heeft zich echter goed ver-

schuilt achter een pilaar, waar-

door zijn anonimiteit gewaar-

borgd blijft. Mocht iemand,

buiten de 9 dames om, weten

om welke persoon het gaat,

kunnen reacties per Facebook,

Twitter en Instagram aan de

redactie worden doorgegeven. 

Deze reacties zullen uiteraard

met de meeste privacy behan-

deld worden.

JOHAN DE REUS
DOORBREEKT

FAMILIE-
TRADITIE

Johan de Reus heeft onlangs gebroken
met een oude familietraditie. Samen met
broer René zetten zij van kinds af aan al
samen met hun ouders de kerststal op!
Ondanks dat de jongens al uit huis zijn,
wordt dit ritueel elk jaar met kerst uitge-
voerd. Samen halen ze dan de stal met de
prachtige beelden van zolder en worden
deze zeer zorgvuldig uitgepakt en in en
rondom de stal geplaatst. “Vooral de span-
ning wie de engel uit de doos haalt, 
is altijd een hoogtepunt” aldus René. Een
prachtige traditie .... welke dit jaar abrupt
werd verstoord door Johan. “Johan wil niet
meer” vervolgt René zijn verhaal verdrietig
verder. “Johan vindt de stal met de oubol-
lige beelden niet meer van deze tijd en wil
toch graag een wat moderner tafereeltje
onder de kerstboom, wat meer bij zijn le-
vensstijl past.” En zo geschiedde ....

N

NIKS LEUKERS DAN 
KONINGSPAAR ZIJN
Het behalen van de koningstitel bij
Schutterij St. Antonius is normaal ge-
sproken een grote eer en wordt door de
meeste koningsparen dan ook uitbun-
dig gevierd en gaat gepaard met een
gulle lach! Bij de meeste dan ....
“Ja jong, het lèven geet niet altied al-
leen maor over rozen, soms moj ook
wel us iets doen wat minder leuk is.
Maor ut is nog dommer aj doar dan
drie keer in trap” aldus R. Engelen.



11sevier | 67 



11sevier | 68 

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

Amperestraat 3, 6902 PG Zevenaar

Keukens | Tegels | Badkamers | Bouwmaterialen | Hout&Plaat

In onze showroom vindt u een uitgebreide collectie keukens, badkamers, tegels en deuren. In allerlei stijlen, geheel naar 

uw wens. Laat u inspireren en adviseren in onze showrooms in Hengelo Gld. en Zevenaar.

Elke stijl, elke wens.

www.hci.nl
  

www.koster-schilderwerken.nl
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HET IS OOK NOOIT GOED ..... ALDUS SANDER VAN WESSEL

Bij de familie van Wessel is het natuurlijk een drukte van 

belang thuis. Met de tweeling Zepp en Jovi hebben Sander

en Lindsy hun handjes vol. “Het zijn hele lieve jungskes,

maor ook twee druktemakertjes ... dat hebben ze na-

tuurlijk niet van vaders” en er verschijnt een glimlach van

oor tot oor bij trotse vader Sander. Maar dat er hard

gewerkt wordt in huize Van Wessel, mag duidelijk zijn.

De wasmachine draait elke dag op volle toeren, de keu-

kenkastjes zitten vol met vingerafdrukken van de jongens

en ‘t huis ligt bezaaid met speelgoed. “En eerlijk is eerlijk”

bekent Sander “Lindsy doet echt het meeste werk thuis,

maar dat zal in elk gezin wel zo zijn. Niet dat Lindsy over-

al werkt, maar ik bedoel dat de vrouw in huis het meeste

doet” grapt Sander nog. Maar ook Sander draagt echt 

wel zijn steentje bij en zo wil hij zo af en toe nog wel eens

een boodschap halen voor Lindsy. “Kijk ... ik doe echt wel

mijn best hoor en volgens mij doe ik zelfs precies wat mij

wordt opgedragen .... maar het is ook nooit goed.”

O
FEESTJE ... MAAR WAAROM?
Onlangs werd deze foto overal op Facebook gezet, maar wat de
precieze aanleiding van deze uitbundigheid is, is helaas niet be-
kend. Wel heeft de redactie al enige tips binnen gekregen:
* Het is een raadsel: zoek het pakje sigaretten!
* Vaste klanten Tante Dies gehuldigd!
* Zonnenbankkuur ... nu ook voor onder de armen!
* Steek je hand op als je iemand kent die vreemd is gegaan!
* Winnaars kleurplaat 11sevier in het zonnetje gezet!
* Tante Dies “On Tour”!
* Deelnemers “Hotter than my daughter” bekend!
Mochten er nog meer tips zijn, ontvangt de redactie van 11sevier
deze graag. Het juiste antwoord zullen wij binnenkort bekend
maken.

Dat mobieltjes                    niet meer weg zijn te 
denken uit het                      hedendaagse leven, is 
een feit. Naast                     de functionaliteit van ‘t                                        
bellen, waar-                      voor de telefoon na-                 

tuurlijk in eer-                    ste instantie is bedoeld, 
is internetten                  op ‘t apparaat ook een ab-

solute                      must. “Echt alles kun je er 
op vinden” zegt Sybilla van 

Bindsbergen. Desie Beursken
vult aan: “En je kunt het ook heel gezellig samen met elkaar
doen ... op je mobieltje internetten bedoel ik dan hè!” “En het brengt zeker mensen samen en je kunt boven-
dien samen ervaringen uitwisselen en leuke gadgets aan elkaar laten zien” vertelt Margo Raben nog. Ook
Vincent Ros is lyrisch over het samen internetten op de mobiel. “Zo lieten mijn schoonzussen en aangetrou-
wende nicht mij de nieuwste tassentrends zien. Ik heb al een superleuke zilverkleurige tas, maar zou deze ik
graag wat afwisselen met een andere tas en ik heb nu hele leuke nieuwe modelletjes gezien.” aldus Vincent.

P DE HOOGTE VAN DE        
LAATSTE TRENDS
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Hét adres voor...
    honden- en kattenliefhebbers
Welkoop is hét adres voor alles wat met buitenleven te maken 
heeft en levert een totaalassortiment op het gebied van hond en kat. 
Hierbij kun je denken aan een compleet voedingsassortiment en 
verzorgingsproducten, maar ook aan speeltjes en accessoires. 

Voor advies op maat nodigen we je graag bij ons uit. 
Tot snel in onze winkel!

DIDAM Parallelweg 17 Tel.: 0316 - 228820
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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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De Bössels
“22 jaar en

ze zijn weer

heleMaal

terug...!”

Op een druilerige maandagavond
reist deze reporter af naar het
Carnavals-Walhalla bij de Fami-
lie Loeters waar De Bössels, De
Dröllekes en vroeger De Orka`s
hun creaties met speelsgemak
vandaan toverden. Maar op een
maandagavond hoor ik u den-
ken... Ja op een maandagavond!
Waar normaal gesproken deze in-
terviews plaats vinden in het
weekend met de gehele Carna-
valsgroep en de nodige alcohol
voor de sappige verhalen, moeten
we het dit keer doen met alleen
Erik Duis. Maar we zullen er geen
'one man' show van maken, ook al
is hij zelfs twee keer Prins ge-
weest. Die Lowie toch...  
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Hoe begon ’t allemaal?
Zoals zoveel groepen zijn ontstaan, is ook deze Carna-
valsgroep voortgekomen uit groep 8. Nadat Erik Duis dus
Jeugdprins was geweest hadden ze met de Raad van 11
een hele gezellige club bij elkaar. De ouders vonden het
maar een stelletje omhoog geschoten stekkelkupkes en
kwajongens. Vandaar dus de Carnavalsgroep De Bössels.
In de 1e klas hebben ze voor het eerst een wagen ge-
bouwd bij de Familie Salemink. Het eerste onderwerp
was: “Met Ted Kok op de wagen hebben wij 3 dolle
dagen.” Die jongens snapte toentertijd nog niet veel van
politiek. 

Na vele jaren bouwen bij de Familie Salemink hebben ze
vele andere bouwplaatsen gehad, heel Diek en Diem heb-
ben ze wel gezien. Ook de samenstelling van de groep
wisselde in de beginjaren nog weleens door de vriendin-
nen die kwamen en een aantal jongens die verder gingen
als De Diekse Deurdouwers. Maar al gauw kwamen er se-
rieuze vriendinnen in de picture die ook fanatieke bouwers
bleken te zijn en zelfs De Diekse Deurdouwers sloten zich
weer aan bij De Bössels.

Al zou je het nu niet zeggen, De Bössels waren in de
goede oude tijd fanatieke bouwers. De mannen zorgden
voor de technische constructie en de dames plakten en
zorgden voor de pakken. Vrijdagmiddag uit school of, voor
sommige die school wat minder interessant vonden, vrij-
dagmorgen bouwen aan Carnavalswagens. De vrijdag-
avond werd dan stevast bij Hans Raben in het café
afgesloten, om dit vervolgens op zaterdag weer te herha-
len. Om nog niet te spreken van de doordeweekse avon-
den. En op één van deze avonden gebeurde ‘het’ met de
crossmotor van Niels Menting. Niels kwam op een gege-
ven moment met zijn crossmotor bij de wagen. Hij had ‘m
daar even netjes afgetankt, hij had alleen wel een beetje
lopen knooien. Hij is daarna gewoon verder gegaan met
bouwen en wat een klein vonkje van het slijpen wel niet
kan doen. De hele crossmotor stond in de brand, niks
geen water in de buurt en om het met bier te blussen, dat
was natuurlijk niet de bedoeling. De enige manier om het
vuur uit te laten
gaan was het 
af te laten bran-
den of er een tij-
delijke cq. zeer
plaatselijk toilet
van te maken. 
Tja dat waren 
nog eens tijden…

In de jaren hebben ze vele mooie wagens gebouwd,
vooral toen ze 11 jaar bestonden. In de prijzenkast van
deze groep was veel ruimte gemaakt voor prijzen, maar
die plaatsen werden alleen gevuld met twee aanmoedi-
gingsprijzen. 
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En toen gebeurde er iets wat er bij veel Carnavalsgroepen gebeurt; stelletjes gingen samenwo-
nen/trouwen, de singles gingen op zichzelf en er kwamen Bösselbaby's. En daardoor was er min-
der animo om zelf te bouwen. De Bössels hebben de laatste jaren daarom in een gekochte wagen
meegedaan. Maar ondanks dat het bouwen tijdens de jaren wat minder werd, zochten de Bössels
andere gezellige bezigheden. Zo zijn de meeste Bössels fanatieke schutters en vormen ze samen
met Noppes, De Bösnopkes. Zij bouwen een eigen boog en hebben een vaste plek bij Aloys en
Sienie Visser. En dan is er ook De Bösseldag, een jaarlijkse feestdag met lekker eten en drinken. 

“Weer een hele mijlpaal na al die jaren

van gekochte wagens!”

Maar toch bleef het bouwen kriebelen. Zo erg dat De Bössels besloten hebben om weer met een

eigen gebouwde wagen mee te gaan doen. Ook een aantal Bösselbaby’s (inmiddels Bösselkids)

gaan mee op de wagen. De wagen wordt zo gebouwd dat het een speelparadijs voor de kinderen

is, de moeders (en vaders?) er goed zicht op hebben en de mannen op een paar biertjes kunnen

jagen. Weer een hele mijlpaal na al die jaren van gekochte wagens. En wat nou zo leuk is en ei-

genlijk nog een mijlpaal is, is dat De Bössels dit jaar 22 jaar bestaan. Al kwamen ze daar zelf pas

achter nadat ze bezig waren met de voorbereidingen voor dit interview.

Teruglopend van het interview naar huis is toch mooi om te concluderen dat een groep weer de in-

spiratie vindt om een wagen te bouwen. Hun huidige bouwplaats ademt 30 jaar Carnavalshistorie,

waar vele Carnavalsstukken nog her en der terug zijn te vinden. Het is super dat Harry en Gerda

Loeters klaar staan voor deze Carnavalsgroepen die mee lopen in Diek en L ... (Tja toch jammer

dat De Dröllekes geen Carnaval in Ni-j-Diek vieren. Maar wie weet...)

Tot slot willen De Bössels graag de Familie Loeters en De Dröllekes bedanken voor de gastvrij-

heid van de afgelopen en hopelijk ook de komende jaren!

Eerste jaar “De Bössels”

Erik, Marlon, Ties en Lien - Rick, Sharon, Benthe en Renske - Niels, Sanne, Stan en Bösselbaby 

Ron, Sanne, Wess en Bösselbaby -  Bjorn, Sabine, Amber en Lynn -  Roy, Wendy, Beau en Lucas

Marieke - Rene - Harm, Sandra, Nienke, Maud en Iza - Dennis - Mark  

Erik, Linda, Thomas en Eva - Ruben en Sandra
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4Trimsalon 4Feet
Meikamerlaan 14

6942 HJ Didam
06-13628382

www.trimsalon4Feet.nl
chantal@trimsalon4Feet.nl

Gediplomeerd
Lid ABHB
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NIEUWE PRESIDENT COEN LODEWIJK

IN DE LEER BIJ ANDRÉ VAN DUIN!!
November jl. werd de nieuwe President van De 11jes gepresenteerd tijdens de Pronkzitting. Niemand 
minder dan Coen Lodewijk zal de taak van het Presidentschap op zich gaan nemen voor de komende jaren.
“Het is een beste opgave,” aldus Coen. “En bovendien deed mijn voorganger het natuurljk ook niet heel
onaardig. Om mijzelf volledig te kunnen presenteren en mijn humor een beetje op te vijzelen, ben ik dan
ook niet bij de eerste de beste in de leer gegaan. Ik heb André van Duin benaderd en hem mijn nieuwe
uitdaging voorgelegd. Hij was maar wat blij mij te helpen, want Van Duin heeft het Carnaval natuurlijk ook
heel hoog zitten. Hij had zelfs wel eens van CV De 11jes gehoord zei hij! Dus zo trots als een pauw ben ik
naar Amsterdam getogen en heb een workshop bij hem gevolgd. Ik hoop het geleerde bij de eerstvol-
gende Pronkzitting dan ook tot uiting te kunnen brengen. Ik kreeg nog een wijze les mee en dat is dat je
vooral jezelf moet blijven. Ik ga dan ook zeker niet proberen Johan te imiteren of mijn inmiddels goede
vriend André na te doen.” aldus de kersverse President. Wij geloven Coen dan ook direct, hoewel wij toch
wel sterk het vermoeden hebben dat de stand van zijn mond een blijvend aandenken is aan van Duin.

‘T SPRINKHANEN’ 
De naam van de eventuele fusieclub tussen 
“Sprinkhanen” en “t Peeske” is bekend. De speciaal in-
gestelde commissie is momenteel druk bezig met het
haalbaarheidsonderzoek. Alle mogelijkheden en ideeën
hieromtrent worden door de commissie meegenomen.
Het idee van Herbert Könning, ingediend bij Jan Raben,
is wellicht een hamerpunt. Herbert stelt voor om alle 
wedstrijden van “‘t Sprinkhanen” in Nieuw-Dijk af 

te werken en de 
uitwedstrijden in 
Beek. Wie kan 
hier nu op tegen 
zijn? Om, tot de 
eventuele fusie, 
het huidige spe-
lerstekort op te 
lossen, heeft 
Sprinkhanen be-
sloten om zelfs 
ook de “katers” 
op te stellen.

BASSIES SCHATTIES

ook in 2016 met 
aangepaste leus!
Wat een schattig idee ... op zoek naar een
meisje voor Prins Bassie. Deze 4 meiden 
gingen op pad. Tijdens de Carnavalsdagen
kreeg de Prins echter geen kans om zich
bezig te houden met meisjes. Later in het
jaar kwam, bij de inmiddels meiden, ook 
het gerucht binnen. Er speelt wat, maar
wat? Bassies Schatties hebben zich inmid-
dels weer ingeschreven voor de optocht. 
De leus is slechts een klein beetje aangepast!
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Leigraaf 1    7037DV Beek    0316-247645    Info@marmix.nl    www.marmix.nl 

 

HippeKoeien

RIJSCHOOL THEO STEINTJES
Voor een goede rijopleiding

  l  
  l  

V  o  o  r e  e   n g  o  e  d  e rijjopleidinngV  g  

Marsweg 2  |  6941 BJ  Didam  |  t 0316 - 22 12 43
e info@notariskantoordidam.nl  |  www.notariskantoordidam.nl

Laarberg
notarissen en scheidingsbemiddelaars
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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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‘T OLDE GRE-J
Vintage & 2e hands artikelen
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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.
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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”
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automartens.nl
Nobelstraat 1-2, 6902 PH  ZEVENAAR
Tel. (0316) 52 43 98  E-mail info@automartens.nl
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STEPHAN GERRITSEN
BESTE DARTER OOIT
Darter Stephan Gerritsen, woonachtig in De Pontilaan, heeft ge-
schiedenis geschreven. Stephan is natuurlijk fanatiek darter en
heeft al heel wat pijltjes in zijn leven gegooid richting het dart-
bord! En er mag ook best gezegd worden dat Stephan ook niet
de eerste de beste is. Zo kent Nieuw-Dijk natuurlijk al topdarter
Kristie Struker, maar Stephan mag zich zeker meten aan Kristie.
Hij heeft in ieder geval een worp gegooid waar iedereen jaloers
op is. Met maar liefst 220 heeft Gerritsen een fenomenaal pun-
tenaantal gerealiseerd. Als wij Kristie vragen naar een reactie,
reageert zij dan ook verbaasd! “Je kunt met 3 pijlen maar maxi-
maal 180 gooien, dus 220 lijkt me erg sterk” aldus Struker. Als
wij Stephan met deze uitspraak confronteren, vertelt hij ons
bloedserieus dat zijn 220 wel ter dege waar is “Sterker nog, ik
heb het zelfs met 1 pijl gered .... zo ... recht in het stopcontact!”

GEMEENTE BRUMMEN
SCHORST
ECHTPAAR
VERKERK
René en Gea Verkerk zijn zeer recentelijk
geschorst door werkgever Gemeente
Brummen. Aanvankelijk wilde het echt-
paar dat hier niemand iets vanaf wist,
maar Theo en Els Derksen viel het erg op
dat René en Gea wel heel veel thuis zijn
de laatste tijd. Na veel smoesjes gezegd
te hebben tegen familie, vrienden en dus
buurt, zijn ze uiteindelijk met het water
voor de dokter gekomen. “Het is toch ook
niet normaal dat ze zoveel thuis zijn!”
aldus Theo Derksen. “Dus ik heb René
op de man af gevraagd hoe dat toch kan
en toen kwam hij met het eerlijke ant-
woord dat zowel hij als Gea geschorst
zijn. Gemeente Brummen heeft namelijk
voor iedereen nieuwe bureau’s aange-
schafd, maar René en Gea weigeren
hieraan te werken. Ik heb toen gezegd
dat ik ook dit niet normaal vindt. Dat is
toch een mooi gebaar van de Gemeente.
Maar volgens René zijn het houten bu-
reaus en hout werkt!” aldus René tegen
Theo. E

RIK DERKSEN
VERBAAST OVER
PARTNER ANGELICA

Erik Derksen heeft zich tegen-
over vrienden en familie zeer 
positief uitgelaten over partner 
Angelica. Derksen laat niet snel

iets los over zijn privé-
leven, vandaar dat men 
zijn uitspraak dan ook 
zeer verbazingwekkend 
vond, laat staan zijn

positieve woorden, voor de meestal mekkerende en
zeurende man. Zo vertelde Erik tegen goede vriend
Arno Polman: “Ik had vorige week godsamme weer
eens storing bij de KPN! Tja, niks om handen dus,
en toen heb ik van narigheid maar eens een uur
met Angelica gepraat. En weet je Arno ... het is  
eigenlijk best een leuk mens!”

HANS BERENDSEN IS HET BEU!
Hans Berendsen heeft na het Schuttersfeest 
van 2015 per direct zijn functie neergelegd 
als officier van Schutterij St. Antonius. 
Berendsen die al jarenlang deze functie 
vervult zou het niet meer aan kunnen. Er 
heerst onduidelijkheid binnen het bestuur 
wat hij precies dan niet meer aan kan. 
Voorzitter Ivo Kluitman liet het er niet bij zitten en is nog met Hans gaan praten. Ivo: “Hans was het
beu telkens uitgelachen te worden omdat hij volgens “sommigen” in een apepak zou lopen met een
toef veren op zijn kop. Ik heb Hans gevraagd wie hij met “sommigen” bedoeld en na lang aandringen
gaf hij binnen één minuut toe dat het om niemand minder dan Prins Denny gaat. Volgens Hans
wordt hij door hem finaal uitgelachen.” aldus Ivo. Als we Denny om een reactie vragen wordt dit in
alle toonaarden door hem ontkent. Echter, is er door een anonieme bron (wij vermoeden Bennie
Kruis, gezien de foto) belastend bewijs binnen gekomen. Dat oud officier Fons Derksen echter samen
spant met Denny, is voor Hans nog een grotere shock.



MILASEMLENNJESSEDIANTHEDIONE

TIJNTIGODYLANSIENNACARMENBOWI 

JORIEKEKIMZOERENELSANNE
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NIE NIKS!

DTja, hoe ontstaat nou een Carnavalsgroep? De meiden 

van ons zaten al bij de Glittergirls. Twee Jongens waren lid van 

de Bikkels en twee jongens deden mee met De Heideboys. Dus

Carnaval zit er al wel jaren bij ons in! Dan komt het waar iedere leerling van groep 8 na de zomer-

vakantie al meteen mee bezig is, de Rv11-verkiezing. Dit is toch wel de basis waar je met elkaar

leert Carnaval vieren en beseft; Wij willen met één groep verder! We vliegen natuurlijk alle kanten

op als we naar het voorgezet gaan, maar we willen wel een vriendengroep blijven. Hoe mooi is het

met Carnaval van start te gaan?

Hiervoor zijn onze ouders een hele avond bij elkaar geweest omdat ze denken dat we het niet zelf

kunnen. Nou, wij zijn met de groep zelf een week later bij elkaar gaan zitten in de kelder bij de

fam. Kuipers en binnen een half uur hadden wij een naam én een onderwerp. Dan nog een

wagen, maar door goede connecties met de huidige groep 8 hebben we een mooie deal kunnen

maken. De JARVE gaan op de wagen van De Bikkels, waardoor wij de wagen van De Silverstars

dit jaar mogen gebruiken. Waarvoor wij ze natuurlijk allemaal heel hartelijk bedanken. Wij gaan

nog even een workshop volgen bij CV De 11jes hoe we een Carnavalswagen moeten bouwen en

dan gaan we van start!! 

We hebben er super veel zin in!

E JEUGD SPREEKT ...
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WORKSHOP

11JES

CARNAVALSWAGEN

Op 30 december organiseerde C.V. De 11jes de workshop ‘Carnavalswagen bouwen’ in de eigen
bouwlocatie. Middels SjorsSportief kwamen alle kinderen van groep 7 en 8 in de Gemeente 
Montferland in aanmerking en konden zich hiervoor inschrijven. 20 kinderen zijn een diploma rijker
en hebben hun handen vuil gemaakt aan 4 workshops. Daarnaast hebben zij de Prinsenwagen
mogen bezichtigen en weten zij hoe deze tot stand is gekomen. Ook hebben zij een rondleiding
gehad bij de bouwgroepen.

BOUWEN
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RENÉ KRUIJER
OP DE CHINESE TOER
Reisgoeroe René heeft natuurlijk al heel wat landen bezocht.
Eén van die landen is het verre China. “Dat land heeft me
echt enorm gefascnieerd” vertelt René. “Ik denk dat veel van
de Chinese cultuur overeenkomt met die van ons. Ik heb me
hier dan ook erg in verdiept en om nog meer binding met het
land te krijgen, heb ik me tevens de taal meester gemaakt.
Onlangs kwam ik nog een verschrikkelijk leuk Chinees ver-
haal tegen waar ik zelf smakelijk om moest lachen. Dit wil ik 
jullie dan ook zeker niet onthouden:

朣楢琴执执瑩浻牡楧硰执执獧浻牡楧敬瑦瀰絸朣杢执獧扻捡杫
潲湵潣潬昣昸昸慢正牧畯摮椭慭敧敷止瑩札慲楤湥楬敮牡氬
晥⁴潴敬 瑦戠瑯潴牦浯潴捥捥捥戻捡杫潲湵浩条眭扥楫楬敮牡
札慲楤湥潴昣昸昸攣散散戻捡杫潲湵浩条洭穯氭湩慥牧摡敩瑮
琨灯捥捥捥慢正牧畯摮椭慭敧獭氭湩慥牧摡敩瑮琨灯捥捥捥
慢正牧畯摮椭慭敧楬敮牡札散散汩整牰杯摩慭敧牔湡晳牯楍牣
獯景牧摡敩瑮猨慴瑲潃潬卲牴昣昸昸摮潃潬卲牴攣散散潢摲牥
硰猠汯摩搻獩汰祡戺潬正潭潢摲牥爭摡畩瀲漭戭牯敤慲楤獵硰
敷止瑩戭牯敤慲楤獵硰戻牯敤慲楤獵硰执獧搴摻獩汰祡戺潬正
瀻獯瑩潩敲慬楴敶执獧搴筮楤灳慬湩楬敮戭潬正漻敶晲潬朣
楢琴执执瑩浻牡楧硰执执獧浻牡楧敬瑦瀰絸朣杢执獧扻捡杫
潲湵潣潬昣昸昸慢正牧畯摮椭慭敧敷止瑩札慲楤湥楬敮牡氬
晥 ⁴潴敬瑦戠瑯潴牦浯潴捥捥捥戻捡杫潲猠汯摩搻獩汰祡戺潬
正潭潢摲牥爭摡畩瀲漭戭牯敤慲楤獵硰敷止瑩戭牯敤慲楤獵
硰戻牯敤慲楤獵硰执獧搴摻獩汰祡戺潬正瀻獯瑩潩敲慬楴敶执
獧搴筮楤灳慬湩楬敮戭潬朣楢琴执执瑩浻牡楧硰执执獧浻牡
楧敬瑦瀰絸朣杢执獧扻捡杫潲湵潣潬昣昸昸慢正牧畯摮椭慭
敧敷止瑩札慲楤湥楬敮牡氬晥⁴潴敬瑦戠瑯潴牦浯潴捥捥捥戻
捡杫潲湵浩条眭扥楫楬敮牡札慲楤湥潴昣昸昸攣散散戻捡杫潲
湵浩条洭穯氭湩慥牧摡敩瑮琨灯捥捥捥慢正牧畯摮椭慭敧獭
氭湩慥牧摡敩瑮琨灯捥捥捥慢正牧畯摮椭慭敧楬敮牡札散散汩
整牰杯摩慭敧牔湡晳牯楍牣獯景牧摡敩瑮猨慴瑲潃潬卲牴昣
昸昸摮潃潬卲牴攣散散潢摲牥硰猠汯摩搻獩汰祡戺潬正潭潢
摲牥爭摡畩瀲漭戭牯敤慲楤獵硰敷止瑩戭牯敤慲楤獵硰戻牯敤
捡杫潲湵潣潬昣昸昸慢正牧畯摮昸昸慢正牧畯摮执獧扻捡杫
敬瑦戠瑯潴牦浯潴捥捥捥戻捡杫潲湵浩条眭扥楫楬敮牡札慲
楤湥潴昣昸昸攣散散戻捡杫潲湵浩条洭穯氭湩慥牧摡敩瑮琨灯
捥捥捥慢正牧畯摮椭慭敧獭氭湩慥牧敷止瑩戭牯敤慲楤獵硰
戻牯敤慲楤獵硰执獧搴摻獩汰祡戺潬正瀻獯瑩潩敲慬楴敶执
獧搴筮楤灳慬湩楬敮戭执执瑩浻牡楧硰执执獧浻牡楧敬瑦瀰

Vooral het gedeelte waar hij zegt '汦睯攺', moest ik bijna om
huilen, aldus René!

NIEK BODD VERBIJSTERD DOOR

GROOT TALENT LARS DERKSEN
Topkeeper Niek Bodd, keeper van het eerste elftal van
Sprinkhanen werd onlangs enorm verrast door het uiterst
goede spel van het jonge Sprinkhanenlid Lars Derksen.
Naast zijn goede spel, schijnt Lars ook nogal goed van
zijn woorden af te komen. Waarschijnlijk heeft hij dit ta-
lent van zijn moeder Gemma meegekregen. Die moet
zich natuurlijk weren in het mannenbestuur van De
11jes!! Omdat de jonge spelers van Sprinkhanen natuur-
lijk enorm opkijken tegen de spelers van het eerste elf-
tal, laat Sprinkhanen de spelertjes regelmatig even tegen
het 1e voetballen, zodat ze alvast kunnen proeven van
het fanatieke spel, het harde trainen en uiteraard de
roem. Lars vond het echter niet zo spannend en zei zelfs
koelbloedig tegen Niek dat als hij 10 strafschoppen
mocht nemen hij ervan overtuigd was dat deze alle 10 in
het doel zouden verdwijnen. Niek, die zijn keeperskwali-
teiten toch wel wilde bewijzen, stemde na enige aarze-
ling toe. Terwijl Niek bezig was met zijn warming up,
kwam kleine Lars het veld op met een emmer water en
een muts. Niet alleen Niek zette vraagtekens bij dit tafe-
reel, maar de overige spelers en trainers ook. Telkens
voor elke strafschof zette Lars zijn muts even af, dom-
pelde deze in de emmer water en zette deze vervolgens
weer op. En het wonder geschiedde .... alle 10 de straf-
schoppen konden niet worden tegengehouden door Niek.
Op de vraag wat Lars zijn geheim is, zei hij tegen Niek:
“Mijn vader zegt altijd, zolang de muts maar goed nat is,
gaat hij er altijd in!”

T ANS & RENATE HEBBEN MOT ....
Bij de dames van de Pontilaan is het sinds kort geen
peis en vree meer! Het is een gebruikelijke ge-
woonte dat de dames 1x per maand gezellig bij el-
kaar op de koffie gaan. Elke maand is deze
bijeenkomst bij iemand anders. De laatste koffieleu-
terij was bij Ans Scheerder. “Dit was de laatste
keer” vertelt Nicol ons. “Ik kom ook niet meer” vult
Elise Nicol aan. Ine legt ons uit dat er een vreemde
woordenwisseling is voorgevallen tijdens het koffie-
drinken tussen Ans & Renate. “Ans zit natuurlijk
graag op de praatstoel” zegt Ine. “En zo vertelde ze
tegen Renate over haar hobby’s met daarbij de
vraag of ze zich nou meer moest gaan verdiepen in
het schilderen of in gedichten schrijven? Renate gaf
het advies aan Ans om maar gedichten te gaan
schrijven. En Ans vroeg zeer vereerd aan Renate of
zij haar gedichten kent waarop Renate antwoorde:
“Nee, maar ik ken je schilderijen”.

EKKEL
Sinds een half jaar 

wonen Robbin Mennings en 

zijn Lynn gelukkig samen in 

Didam. Recentelijk hebben 

ze een b. tekkel aangeschaft. 

Volgens Robbin voor het vei-

ligheidsgevoel. De buurman is

namelijk een BOA 

(Bijzonder Opspo-

rings Ambtenaar) 

en volgens Robbin 

kun je alleen maar 

BOA worden als je 

weet hoe de wereld 

in elkaar zit. Dus 

de aanschaf van 

de b. tekkel is a 

voor de veiligheid 

en voor punt b.
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Ook voor het Carnavalsjaar 2015/2016 konden groepen zich 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 gemeente. De laatste 4 jaren 
(inclusief dit jaar) hebben 18 aanvragen voldaan aan de gestelde criteria en 21 groepen gebruik
kunnen maken van deze regeling. Dit Carnavalsjaar 2015/2016 zijn 4 subsidie aanvragen goed-
gekeurd waardoor 7 groepen kunnen profiteren van de regeling: 

* De elektriciteitsvoorziening aan de bouwlocatie aan de Melderstraat bij Arno Polman wordt uit-
gebreid met krachtstroom. Hier bouwen 4 groepen die hier optimaal gebruik van gaan maken
te weten; Nie-Wies, Tweeties, Mafkezen en Schorriemorrie. 

* Een rolsteiger voor “Ideaal”. Deze wordt in de schuur bij Kummeling gebruikt waardoor ook
andere groepen er gebruik van kunnen maken. 

* De Dröpkes gaan een kachel herplaatsen waardoor de schuur beter verwarmd kan worden. 

* De Boejes gaan brandblussers kopen zodat veiliger gewerkt kan worden. De bestedingen in 
de voorgaande 3 jaren waren met name voor hulpgereedschappen bij het bouwen en verbe-
teringen van de bouwlocaties.  

De subsidie loopt na dit Carnavalsjaar nog 2 jaren door.  

BESTEDING GELDEN
GEMEENTEFONDS

Hoi�allemaal,

Wij�zijn�de�nieuwe�hofdames!�Wij�willen�ons�even�voorstellen�in�dit�stukje.�Wij
zijn�Noortje�en�Silke�en�vieren�Carnaval�samen�met�onze�vrienden�bij�
De�Vlierefluiters.�Noortje�werkt�als�kapster�bij�Ami�kappers�in�Zevenaar�en�Silke
staat�voor�de�klas�in�Arnhem.�Als�Hof�en�Dame,�maar�ook�als�vriendinnen�zijn
we�heel�Nederland�en�Duitsland�afgereisd�voor�een�mooi�pekske,�zodat�we�kunnen
‘’shinen’’�naast�Denny�en�zijn�gevolg.

Samen�met�Prins�Denny,�Adju�Rudy,�Dant�
Jos,�de�Apfelkorn,�Lays�paprika�chips�en�
natuurlijk�Prinses�Ebony�en�haar�gevolg,�
gaan�wij�er�zeker�een�mooi�en�gezellig�jaar�
van�maken.�We�hebben�al�menige�vergade-
ringen�meegemaakt�en�we�hebben�een�leuk
groepje�bij�elkaar!�Wij�hebben�er�zin�in!�

P.s.�Joey�en�Mathijs,�op�naar�ons�
2e jubileum�jaar

Veel�Carnavalsgroetjes�Noortje�en�Silke

Hofdames aan Het woord ...
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ZOnDaG En MaanDaG 
20.11u - 00.30u  

DinSDaG 19.00-24.00u
rESiDEnTiE

STEaK’M
DiDaMSE

BanD SPOT!
EnTrEE € 8,00

zo-ma-di
7-8-9   
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 - 30 jan
19.00 uur
Kerkdienst

Viering in het teken van Carna-

val in de kerk van Nieuw-Dijk

met Prinsen, bestuur en RV11.

vr - 5 feb
09.11 uur
Rondgang

Rondgang met Prinsenwagen

door Nieuw-Dijk samen met de

Antoniusschool.

18.30 uur
Sleutel-
overhandiging

Jeugdprinses Ebony 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 - 6 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 - 7 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 - 8 feb
11.00 uur
Verrassingstocht

Organisatie door Prins Denny 1e

en zijn adjudanten. Meer info

via onze website 11jes.nl.

di - 9 feb
11.11 - 14.30
Kindercarnaval

Prijsuitreiking Jeugdoptocht 

en volwassenen voor Jeugd

door Prinses Ebony 1e. 

M.m.v. DJ Double Fun.

19.44 uur
Prijsuitreiking

Prijsuitreiking Volwassenen

optocht onder leiding van

Prins Denny 1e en zijn gevolg.

Aandacht voor jubilerende

groepen. 
22.11 uur
Prijsuitreiking

PASSE PARTOUT KAART € 20,- p.p. 

Persoonlijk en geldig voor 3 avonden.

Verkrijgbaar op zondag.
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De 11sevier is een uitgave van  
CV De 11jes met als redactie: 

Johan Jacobs | Erik Derksen | Marlon Duis  
Robbin Mennings  | Gemma Harmsen 

Sanne Menting | Renate Egging 
Marga Geurtzen


