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Prins FERDINAND 1e
Met deze dikke, kale en baard, 
blijft geen borreltje gespaard.

Met Yasmijn, Maud en YentHe, 
gaan wij carnavallen 

tot in de lente!
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Beste Carnavalisten,

Ik schrijf dit voorwoord aan de vooravond van Kerst 2018. 
Voor veel mensen, net als ik, de tijd om terug te blikken en 
vooruit te kijken. Binnen de vereniging kijken we terug op 
een mooi jaar. Er is weer veel gebeurd en vergaderd en het 
is goed om te vertellen dat er binnen alle geledingen van de 
vereniging door heel veel mensen erg veel werk wordt verzet.  
Dat is het werk achter de schermen waar niet iedereen zicht 
op heeft en wat mensen alleen ervaren wanneer het even niet 
loopt zoals gepland of bedacht. 

Achter elke activiteit van de vereniging is een groep mensen 
actief met een groot hart voor de vereniging, dit zijn de men-
sen die (veelal het hele jaar rond) bezig zijn met de vereni-
ging en zich hard maken voor de zaak! Even een telefoontje 
in de auto “André, ik wil toch nog ff iets kwijt of heb je hier 
al eens aan of over gedacht?” Soms verrassend maar zeker 
altijd met de goede intentie en daar gaat het om. Durven we 
elkaar nog aan te spreken over zaken die goed gaan of die 
misschien beter kunnen? 

Elkaar, en daarmee de vereniging, beter maken begint op 
deze momenten. Zo was er afgelopen maandag de jaarlijk-
se deelnemersvergadering waarin we naast de belangrijke 
onderwerpen die elk jaar terugkomen ook tijd hadden inge-
ruimd om met de deelnemers aan de optocht na te denken 
over de invulling van het Carnavalsfeest van de toekomst. 
Binnen een uur hadden we twee flip-overvellen vol tips en 
tops, waar we wat mee kunnen en ook gaan doen! 
Dat proces van continu verbeteren, daar geloof ik in. Voor-
uitgang begint bij jezelf en niet bij de ander(-en). De moei-
lijkste stap in dat proces is dan ook om uit te spreken wat je 
denkt, ervaart en voelt. Laat dat een goed voornemen voor 
2019 zijn.

Want 2019 wordt (opnieuw) een belangrijk jaar voor 
Nieuw-Dijk; we hebben met elkaar wat te beslissen over de 
toekomst van de kerk en daarmee over de toekomst van het 
dorp. Wanneer we oprecht en met de goede intentie met el-
kaar in overleg blijven, realiseren we een toekomstbestendig 
doel. De weg er naartoe is uitdagend maar wanneer we er 
allemaal een bijdrage aan leveren, zit het met de leefbaar-
heid en de toekomst van ons prachtige dorp wel goed! 

Ik nodig jullie allemaal uit om hierover tijdens de Carna-
valsdagen met elkaar onder het genot van 
een drankje                                                       
en onder aanvoering van onze Prinses Yas-
mijn en Prins Ferdinand de 1e  verder door 
te praten! En naast het praten gaan we 
natuurlijk ook met de Prinses en Prins 
feesten!

Met Carnavalsgroet,

André Polman

Voorzitter

PRINS 2019 & ADJUDANTEN 
PRINS Ferdinand de 1e - Ferdinand Baakman 

 Mike Gieling & Coen Lodewijk
 

JEUGDPRINSES 2019 & ADJUDANTEN 
PRINSES Yasmijn de 1e - Yasmijn Heuts 

Maud Wolbrink & Yenthe Pas

HOFDAMES 
Barbara van Uden & Esther Godschalk

BESTUUR 
André Polman - Bastiaan Wigman
Ralph Menting - Lowie van Raaij
Gemma Harmsen - Jos Hieltjes

Jorik Hebing

PRESIDENT 
Coen Lodewijk 

 
RAAD VAN 11 

Ronny Looman - Erik Duis
Dewi Lamers - Tim Sanders

Frank Stinissen - Mark de Reus
Johan Banning - Luc Peters

Robbin Mennings - Jeroen Olsthoorn
Johan de Reus - Timo van den Boom 

Wouter Lodewijk
 

CONVENT 
Clemens Huntink - Rudy te Dorsthorst

Erik Derksen - Wilko Wiendels

ERELEDEN 
Martha van Londen - Bertus Lanters
Clemens Huntink - Alfred Nibbeling 

 
CV DE 11JES WERKT MET DE 

VOLGENDE COMMISSIES 
Bouwlocatie

Jeugd
Keuring
Leden

Licht & Geluid
Optocht 

PR
Prins & Hofdames

Prinsenwagen
Pronkzitting

Sponsor
Techniek 

Zaal 
 

Iedere commissie wordt gevormd
door diverse vrijwilligers die zich

inzetten voor de vereniging met een
vertegenwoordiger uit het Bestuur. 
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Knuffel van de prins
Naam:          Dré Willemsen
Geboren op:       27 januari 2018
Geslacht:        Jongen
Ouders:         Rob Willemsen en
             Shanna Reulink
Zusje:          Lou Willemsen

     Dré was goed gemutst door de komst van de 
Prins met zijn gevolg. Hij lag lekker te lachen in 
de armen van voormalig Prins en inmiddels vader 
Rob. Maak maar snel een foto zei Shanna voor 
zijn humeur omslaat. Dus er zijn snel een paar 
fijne kiekjes gemaakt. En natuurlijk mocht Lou op 

de foto met de hofdames. 

Ook dit jaar werd de knuffel van de Prins weer 
uitgereikt. Hollands welvaren Dré van Rob en 
Shanna was dit jaar de gelukkige.
Het was een warm welkom toen we binnen-
kwamen en het hele gezin stond klaar inclusief 
grote zus Lou. De koffie was al gezet en we 
konden lekker gaan zitten.   

Dré bleef gezellig en zat inmiddels lekker aan 
de fles net als Prins Wouter en zijn adjudanten. 
Lou, enthousiast als ze is, toonde haar hele 
hebben en houden. En na een gezellige avond 
met een K3 concert van Lou was het al weer tijd 
om naar huis te gaan. De volgende ochtend 
vroeg Lou nog even aan mama of mama wel de 
nieuwenieuwe pyjama had laten zien aan de hofdames 
want die had ze ook nog graag zelf willen 
tonen. Veel geluk toegewenst! 
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www.vitaalthuiszorg.nlwww.vitaalthuiszorg.nl

Onafhankelijke 

waardering van 

8,6

Van huishoudelijke 
hulp tot verpleging 
en begeleiding

Aalsbergen 11
6942 SE Didam

0316 - 22 00 73
info@vitaalthuiszorg.nl
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Voedingsadviespraktijk 
Doetinchem

Nelleke Dillema

Nienke Gebbink

Raadhuisstraat 22

7001 EW Doetinchem

T 06 - 82 14 36 70

info@voedingsadviespraktijk.net

www.voedingsadviespraktijk.net

Uw volgende afspraak is op:

datum tijd

Voedingsadviespraktijk 
Doetinchem

Spreekuurlocaties:

EMC de Raad

MC Dichteren

Heemskerklaan 63

Kilder

Zevenaar

Mike Gieling
v. Rouwenoortweg 17D
6942 PH Didam

M. 06- 24703359
E.  info@schilderdidam.nl
W. www.schilderdidam.nl

Edwin de Kinkelaar
Verkeersschool

Wehlseweg 55

6941DJ Loil (Didam)
0316-227873
06-51992781
VerkeersschoolEdwindeKinkelaar@gmail.com

www.verkeersschooledwindekinkelaar.nl
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Tante Dies
Cafe

wenst iedereen een fijne carnaval!

alaaf!
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Een unieke opdracht voor een bijzonder trio... 
Er wonen 3 kameraden in een hecht dorpje dicht bij de Duitse grens, ze staan nog pril in het leven en hebben een grote toekomst voor 
zich. Ze zijn niet met elkaar opgegroeid maar door de jaren heen zijn er vriendschappen gesloten voor het leven en leren ze elkaar 
steeds beter kennen. Alle drie wonen ze samen met hun partner in een prachtig huis omringd door rijkdom en geluk. 

In de warme en dorstige zomer van 2018 is 1 van deze kameraden benaderd om een belangrijke opdracht te volbrengen voor de hoog 
geplaatste Diekse Carnavalsvereniging De 11jes. Deze opdracht vergt lef, doorzettingsvermogen, uithoudingsvermogen, kracht, con-
ditie en snelheid van deze personen. Velen zijn ze al voor gegaan en velen zullen ze nog gaan volgen om deze unieke opdracht met trots 
te volbrengen. Gelukkig hoeft deze hoofdpersoon de bijzondere taak niet alleen te volbrengen, maar mag dit samen doen met een sterk 
duo aan zijn zijde. Maar…wie zijn deze drie kameraden?

Het hoofd van dit drietal is een zeer bekend iemand in het dorp, een werker, kroegtijger, een vette baard, een charmeur, maar vooral 
ook een doorzetter. Hij staat bekend om zijn strakke rollen, gladde praatjes, hoogpolige tapijtjes en stijlvolle gordijnen. In de wandel-
gangen luistert hij ook wel naar de naam Ferdinando of … De Vette Baard! 

Het duo naast het kopstuk bestaat uit een tweetal bijzondere personen. De eerste een kale lange gladdekkel, een vakman, een spits of 
iemand met spit, ook hij is een echte doorzetter. Hij staat bekend om zijn uiterste precisie, strakke banen, meters maken, schuren alsof 
het leven ervan af hangt en snelheid. In deze wereld luistert hij naar de naam Karel Appel, Picasso Gieling of…De Kale!

De tweede van dit ijzersterke duo is een kleine licht gedrongen krullenbol, een regelaar, een praatjesmaker, een verdediger en ook hij 
gaat tot het gaatje. Hij staat bekend als de man van de microfoon, het woord, mag het een onsje meer zijn en natuurlijk de trotse Presi-
dent. Hij luistert naar de naam Presidentje of gewoon… De Dikkop!

Dit bijzondere trio heeft de taak met beide handen aangenomen, ze zullen er werkelijk alles aan doen om deze lastige opdracht tot een 
goed eind te brengen en de scepter heelhuids terug te bezorgen. Natuurlijk zal dit nostalgische trio de strijd niet alleen aangaan maar 
worden ze met huid en haar ondersteund door verschillende gewaardeerde personen of groepen. Als eerste worden ze bijgestaan door 
2 charmante en stijlvolle Hofdames. Dames waar ze op kunnen bouwen, zij zullen deze mannen ondersteunen in de soms moeilijke en 
bizarre tijden! Achter dit bijzondere trio staat een groep van 11 mannen van het hardste kaliber hardhout en het zuiverste bloed, ge-
naamd de Raad van 11. Zij zullen samen met De Roadsmeister het trio bijstaan in de late uurtjes en adviseren in bijzondere momenten. 

Naast het trio staan twee vriendengroepen, een echte Brotherhood, strijders door dik en dun, borrelaars van het eerste uur, feestvier-
ders in hart en nieren, doorzetters en vrienden. Dit zijn natuurlijk De Bunkers en De Boejes. In het schemerige duister maar zeker niet 
te min staan nog een aantal bijzondere groepen volledig achter dit trio. De eerste groep is een groep oudgedienden van weleer, hebben 
hun sporen en strepen al verdiend in het verleden maar bewijzen nog steeds hun waarde voor de toekomst, ze luisteren naar de namen 
Convent, Ereleden, oud Voorzitters en Presidenten. De laatste groep is een hecht gezelschap van saamhorigheid en gezelligheid, echte 
werkers en trotse regelaars. Met hart en nieren staan ze volledig achter dit trio en weten dat ze deze opdracht glansrijk gaan vervullen 
en tot een goed eind brengen, dan hebben we het natuurlijk over het Bestuur en De President. 

Maar mensen! Jullie zullen wel denken waarom schrijft hij dit domme maar toch mooie verhaal? Nou dat zal ik jullie eens even 
vertellen…….Dit trio kan het niet alleen! Ze hebben jullie nodig! Natuurlijk worden ze bijgestaan door verschillende vrienden en 
groepen maar hierbij hebben ze ook jullie nodig. Het publiek, de toeschouwers, de commissies, de vrijwilligers, 
het barpersoneel: Alleen als iedereen erbij is en iedereen er een geweldig feest van maakt zullen ze deze 
bijzondere opdracht gaan vervullen en zal Carnaval 2019 weer een knallend feest worden! Het trio 
heeft er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen en gaat deze loodzware strijd maar al te graag aan. 
Samen met Jeugdprinses Yasmijn en haar gevolg hebben ze er zin in! Ze wensen iedereen heel veel 
succes en plezier met de voorbereidingen en het bouwen van jullie prachtige strijdwagens. 

Het belooft weer een mooi en bijzonder jaar te worden!

Met Carnavalsgroet, 

Jullie trotse President Coen  
President van Carnavalsvereniging De 11jes
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Gezond in 
               evenwicht

Gezond in 
               evenwicht

Body & Weight
balance

Met carnaval alle daag bier en gein,
Maor vanaf as-woensdag 
motte we vaste en weer aan de lijn!
En waor ku-j dat bèter doen 
dan bi-j Body & Weight Balance!

Kiek veur meer informatie op:
www.bodyandweightbalance.nl



Minerva B.V.
Keppelseweg 47
7001  CE Doetinchem

0314 - 393 151
info@minervadoetinchem.nl

Bedrijfsadviseurs

Bedrijfsadvisering
Bedrijfsadministratie

Bedrijfsoverdracht 

www.minervadoetinchem.nl

Door ondernemers... 
          ...voor ondernemers
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WWW.KOKDUURZAAM.NL
DIDAM.      06-421 438 24

Onbeperkt
pannenkoeken 

EteN

Bovendorpsstraat 7 

7038 CH Zeddam

0314-652 826 reserveer nu!
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Didamseweg 31  !  7037 DJ Beek (Gem. Montferland)

D i d a m s e s t r a a t 8 Z e v e n a a r

	

	

	

																																																					Voor	alle	graafwerkzaamheden	

																																																																				W.	Ebbers	

																																																																				Beersstraat	44	6844	BG	Arnhem	

																																																																			Mob.	06	51112338	
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Noodweer
‘33 joar en nog 
niet kloar!’
Eind jaren 80 zou menig persoon  je voor 
gek verklaren als men zei dat Noodweer 
over meer dan 30 jaar nog steeds actief 
zou zijn als groep. En ook nog onafge-
broken elk jaar Carnavalscreaties voor 
de dag zou brengen. Want daar moest je 
een zogenaamde hechte vriendengroep 
voor hebben. 

Door vooral in het begin veel wisseling 
van samenstelling, de ene kwam en de 
andere ging werd de groep betiteld als 
o.a. los zand, losgeslagen en ploeg van 
de vogelvrijverklaarden !
Maar zie hier... Ze zijn er nog, en hoe! 

‘Uiteraard moet je om erbij te horen uitzonderlijke 
kwaliteiten bezitten en daar zijn er nu eenmaal niet 
zoveel van en daarom is de groep nu dus eenmaal 
niet zo groot haha!’ 

Nooit vergeten ze de bouw van hun eerste wagen 
met als bouwplek de discotheek van Paulettie. 
‘Wat een tijd, alles kon en niets was onmogelijk. 
Dat jaar en de daarop volgende 2 à 3 jaren werd 
er voordat je kon beginnen met de bouw van de 
wagen eerst een mega schuur gebouwd van pal-
lets en karton om de binnenkant te isoleren. 
Dit alles mag tegenwoordig niet meer helaas,  
waardoor er een tekort aan bouwplekken is ont-
staan zoals iedereen wel heeft ondervonden. Ook 
het verdwijnen van de kleine boertjes heeft hier 
sterk aan bijgedragen.’

Door de jaren heen heeft Noodweer op meerdere 
bouwlocaties gezeten. ‘Zo hebben we een jaar 
onderdak verkregen van oud Voorzitter van de 
11jes Bennie Bruns aan de Korenweg. Daarna zijn 
we verkast naar “good old” Harrie Aalberts aan 
de Koningsweg. Harrie is helaas niet meer onder 
ons. Hij had een gouden hart voor Carnavalisten 
en bood je terwijl hij eigenlijk geen plek had toch 
ergens een hoekje aan om een wagen te bouwen.’
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Op dit moment heeft Noodweer precies 25 jaar 
onderdak/bouwlocatie bij Toon en Annie Castrop 
aan de Avesaetweg in Greffelkamp alwaar hun 
welbekende SRV kar staat gestald. Toon rijdt ook 
al zo lang de trekker voor de Carnavalswagen. 
Door de bepaalde vorm van de wagen en de 
afmeting van de in/uitgang van de schuur is het 
niet altijd makkelijk om een geschikt onderwerp 
te bedenken.

‘Alle onderwerpen van lang, plat en vierkant 
hebben we nu zo’n beetje wel gehad! Tijdens de 
vergaderingen bij Theed van de F in de Bierstü-
be moet er tegenwoordig ook altijd eerst stevig 
worden gedronken voordat er eventuele geschik-
te onderwerpen ontstaan. Het voordeel hiervan is 
dat je dan niet zo vroeg thuis bent!’

De SRV kar, is zoals de meeste Carnavalisten in 
de verre omtrek nu wel weten, tijdens de op-
tochten altijd voorzien van een hapje, drankje, 
een stevige borrel en een warme kachel. Veel 
bekende gezichten jong en oud uit Nieuw-Dijk 
brengen altijd trouw een bezoekje in het rijdende 
café van Noodweer net voor de jaarlijkse optocht 
van start gaat. ‘Sommige vergeten zelfs om uit te 
stappen. Ja zo gezellig kan het zijn!’ Gastvrij zijn 
in combinatie met een goeie drel muziek is de 
juiste formule voor gezelligheid. ‘Mocht u als de 
kar tijdens de optocht langs rijdt de verleiding niet 
kunnen weerstaan? Kom dan gerust binnen voor 
een lekker borreltje!’. 

En ja wie is er niet 
groot mee gewor-
den, de overheerlijke 
wereldberoemd in 
Nieuw-Dijk rijk ge-
vulde fruitbowl met 
een toefje slagroom 
die door Theed van 
de F. zelf wordt 
ingeschonken als 
welkomstdrankje bij 
binnenkomst. Theed 
die ook de uitvinder 
van dit drankje is wil het recept na veel aandrin-
gen binnenkort prijsgeven. 

Dit jaar zal het onderwerp uiteraard in het teken 
staan van het 33-jarig jubileum van de groep. 
Omdat ze 33 jaar bestaan en 25 jaar bouwen bij 
Toon en Annie in Greffelkamp is er tevens reden 
voor een feest! Dit feest zal plaats vinden op 
vrijdag 22-2-2019 op de bouwlocatie van Nood-
weer en is voor genodigden. Oud-leden en me-
nig Carnavalsgroep/vereniging zal voor de ver-
spreiding van dit blad al een uitnodiging hebben 
ontvangen. 

‘Rest ons alle Carnavalisten waar dan ook 
een stormachtig goed Carnaval toe te wen-
sen en op naar het volgende jubileum!’
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Verkoop: DIA - HSS - HW Gereedschappen

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

spuiten - belettering - striping - schadeherstel 

nieuw
nu OOK  

zandstralen

+31 (0)6 10 39 78 92   -   info@robwillemsen-bouw.nl 
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Koken met de sterren van Nieuw-Dijk

HOOFDGERECHT MACARONI 
* 4 personen  

* bereidingstijd  ca 20 minuten  
* voedingswaarden  695 kcal

        Zet een pan water   
           op en kook de maca 

        volgens de bereidings-     
           wijze op het pak.

1. 2.                Snijd de pap                   en de 

            
 
                            a         aat in stukjes! 

3.           Giet een scheutje 

      in een pan. Gebruik je  
      liever

                   rine, dan kan dit  
                   uiteraard ook!   
Bak vervolgens het gehakt 
mooi rul bruin.

           Voeg nadien de andere ingrediënten toe en  
        laat alles een minuut of 5 meebakken.  
     Daarna voeg je de saus toe aan het geheel.  
 
        Ondertussen giet je de pasta af en je laat dit  
        goed uitlekken. Serveer de pasta en de saus
        apart! 

4.
5.              Voeg naar smaak              en / of

            
 
                         selie                    ilicum toe! 

Eet smakelijk!
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Familie stamboom
 

In Nieuw-Dijk zijn we natuurlijk 1 grote familie, figuurlijk gesproken uiteraard. Maar als we er eens goed naar 
kijken blijken de familiewortels dieper en verder te gaan dan de grenzen van onze Diekse dorpskern. 

Familiebanden die dorpen verderop gaan en sommige broer/zus/broer verbanden die niet voor iedereen altijd 
even duidelijk waren. Laten we onze penningmeester van schutterij Antonius eens als voorbeeld nemen. 

Mark van de Waterlaat heeft zich als echte import inwoner van Nieuw-Dijk behoorlijk goed geïntergreerd 
in ons kleine dorpje. Getrouwd met een echte Diekse levert dat een leuke Diekse familie stamboom op:

Import, export, familie of geen familie van elkaar: beginnend en eindigend met zo’n gezellige 
boom in zo’n gezellig dorp nemen we de woorden van ons Prins van dit jaar ten harte:  

met deze dikke, kale en baard blijft geen borreltje bespaard. Proost allemaal!

Mark van de Waterlaat

Daisy van de Waterlaat-Scheerder
(getrouwd met Mark)

Jork Scheerder
(broer van Daisy)

Rob Willemsen 
(buurman van Jork)

Shanna Reulink
(Partner van Rob)

Danny Reulink
(Broer van Shanna, wonend in Didam)

Sabine Jansen-Willemsen 
(Zus Rob, wonend in Nieuw-Wehl)

Maik Jansen
(Man van Sabine)

Erik Jansen
(Broer van Maik)

Jacqueline Jansen-Könning
(Vrouw van Erik)

Jacqueline Könning-Polman
(Vrouw van Herbert, import uit Loo

              Gerrie Könning
 (Broer van Jacqueline Jansen)  

Herbert Könning
 (Broer van Jacqueline Jansen)

Marianne Blitz
(Vriendin van Gerrie, import uit Rumpt)



 

Bezoekadres:
Boerderij De Overmaat

De Overmaat 71a
6831 AG Arnhem

‘Ons vakmanschap leggen we
met plezier op straat’

GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Postadres:
Postbus 30113 

6803 AC Arnhem

Tel: 026-3031960
www.gebra-infra.nl
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Partycentrum De Dèèl
Didamseweg 13 | 7037 DH Beek (Montferland) | 0316 53 12 13 | info@partycentrumdedeel.nl | www.partycentrumdedeel.nl

Dé trouwlocatie 
van Montferland & Doetinchem

Uw bruiloft op één plek: 
het ‘ja-woord’, dineren, 
receptie of feest!

Ook op locatie verzorgen 
we uw catering zowel 

voor het trouwfeest, het 
huwelijksdiner of de 

gehele verzorging van de 
uw bruiloft. Wij 

zeggen alvast: ‘Ja ik wil!’ 
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WIE DENKT
     
                                         

DAT HIJ IS?

CAMILLO
WIENDELS
Camillo over zichzelf
“Wie ik denk dak bun? Ik bun gewoon mien eigen: Camillo Wiendels. Woon in Ni-j Diek met mien 2 heavige 
knappe dochters. Deur de weeks ri-j ik een bietje rond op mien vrachtwagen veur Sloot en dat ding maak ik dan 
op zoaterdag weer glimmend schoon veur de moandag erop. Woon vlak bi-j de kroeg. En wej, das ook nog eens 
handig aj op tied tuus mot zun. Ach en verder doe ik met met de schutteri-j en hang ik bi-j Sprinkhanen een bietje 
aan de bar op zondag. Zo goan mien dagen wel zo’n bietje veurbi-j.”

Mariska Wiendels 
(zus/buurvrouw)
“Broer, buurman, 
vriend. Wij kunnen het 
prima samen vinden. 
En als tante van 2 
geweldige meiden heb ik het natuurlijk 
getroffen. Iedereen kan zien dat wij 
familie zijn, we slaan allemaal geen 
feestje over. Is het al Carnaval? Proost!”

  Anne Wiendels (dochter)
  “Mien vader en ik hemme 3  
  dingen gemeen. Lekker plat    
  schrieven op Facebook, 
  lekker vleis eten en dat dan 
  met foto en in plat geschre-
  ven tekst op Facebook
  zetten en tijdens feestjes 
  lekker liedjes zingen deur 

de microfoon. Plat schrieven kan mien vader 
beter maar ja, ik kan daarin tegen weer vul 
beter zingen.”

Gradus (hond)
“ Blaf blaf blaf 
blaf, Whooof  
whoooof,
blaf blaf blaf”. 

Ferdinand Baakman Sr (buurman)
“Topgozer, wie kan er nu zeggen dat ie geld 
verdient aan zijn buurman? Nou ik wel! Nu mijn 
zoon ook nog eens Prins Carnval is geworden 
dit jaar zal Camillo waarschijnlijk veelvuldig bij 
Tante Dies aanwezig zijn die dagen. Kassa! Euh 
Alaaf!” 

Kim Polman (mede-lid Muchacha)
“Camillo is mijn grote broer die ik nooit heb 
gehad. Ik heb natuurlijk een hele leuke lieve zus, 
maar dit is mijn broer. We houden van dezelfde 
feestjes, muziekjes en drankjes en zijn dan ook 
overal bij. En is er geen feestje in het weekend? 
Dan zitten we bij hem thuis in de Stube en maken 
we gewoon ons eigen feestje.”

Bas Gieling (Sprinkhanen Mattie)
“Voetbal is helemaal ons ding, we zijn er iedere 
zondag gewoon bij. Ja, dan bedoel ik niet dat gedoe 
op het veld natuurlijk he. Nee Camillo en ik zijn de 
vaste spelers in de kantine. We zorgen voor een koel 
kratje bier als de jongens moe van het veld afkomen 
en zorgen dat de frikandellen op tijd de frituur in 
gaan. Ja hard werken hoor.”

Nicol van Dulmen (BFF)
“Veel mensen weten niet dat wij BFF’s zijn, maar voor jou 
ga ik door het vuur. We doen veel leuke dingen samen. Voor-
al samen feesten is een groot succes. Een biertje hier, een 
borreltje daar, kom maar door met die alcohol! Naast alle 
leuke dingen, bied jij mij ook een luisterend oor en delen wij 
samen ook lief en leed. Een echte top vriend ben jij! Proost, 
op nog vele jaren BFF’s!”
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PLUIMVEESERVICE 

DE ACHTERHOEK B.V.

Al bijna 20 jaar een begrip in 
de pluimveesector.

We staan garant voor
IKB-PSB kwaliteit.

tel 06 - 1090 2466
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Volgens Janne: "In Leudal sliep onze echte papa, die hoofdcommandant is, 
in het saaie hotel. Roy was er vervolgens elke dag voor mij. Heeft mij lekkere 
drankjes bezorgd. Hij heeft mij er echt doorheen gesleept. Hij zei telkens; 
gewoon lekker drinken."

EnEn tenslotte de bevestiging van trotse Roy: "Ik heb de dames even goed op-
gevangen. En daarom ben ik hun tweede papa. Tot op de dag vandaag ben 
ik daar heel blij mee. Al anderhalf jaar, bij elk feestje en bij elk festijn, ben ik 
er voor hen. Ik ben natuurlijk wel wat dames om mij heen gewend dus dit 
doe ik er gewoon even bij."

Zo verliep het Renate Egging afgelopen zomer ook tijdens een 
avondje roosjes maken met de dames van de Bosnopkes. 
Goed voorbereid zoals altijd dacht Renate eens gehoord te 
hebben dat het een goed plan was om het koffiezetapparaat 
eens een goede beurt te geven met azijn. Zo gezegd zo 
gedaan en voor Renate was dit de eerste keer. 

''s Avonds wanneer de dames gezellig één voor één binnen 
druppelden en aan de koffie gingen, gelukkig gingen de 
meeste aan de thee.... kon het avondje beginnen. Totdat de 
melk spontaan de koffie verpestte. Nou midden in zo'n warme 
zomer was dat ook niet gek, dus Renate dacht kom we 
pakken gewoon een nieuwe. En weer sloeg de mok op tilt en 
zag de koffie geel verkleurd. 

VVriendin Gemma was in de buurt en haalde de net gekochte 
melkcups van thuis even op. Nu kon het niet meer mis gaan, 
met deze melk moest het goed komen. En opnieuw verstreek 
direct de kleur en het werd het opnieuw koffie verkeerd. 
Ineens bedacht Sabine Derksen laat ik eens een slok nemen, 
zo erg kan het toch niet zijn. Nou dat was heel dapper, want 
op dat moment kwam Renate erachter dat het doorspoelen 
vanvan een apparaat dat die middag met azijn was behandeld 
ook erg belangrijk was. De Bosnopkes vonden de overstap 
naar direct een borrel dan ook een beter plan.

Wat een hechte band
Onze redactie was afgelopen tentfeest al bezig met de nodige interviews. 
Het was ons namelijk al eerder opgevallen dat Roy zich ontzettend goed 
ontfermt over de dames Ankie en Janne. Wij vroegen zowel aan de 
dames als aan Roy hoe deze bijzondere papaband nou precies is ont-

staan. Hierbij een verslag:

Volgens Ankie; "Vorig jaar Carnaval waren Janne en ik jarig maar onze 
echte papa was er niet. Hij zat bij de NARVE en kon er rond dat tijdstip 
niet (meer) bij zijn. Toen al vervulde Roy een prachtige rol als tweede 
papa. En sindsdien is hij de tweede papa op alle feesten en partijen."

Weetjesenzo

driemaal is Scheepsrecht
Driemaal is scheepsrecht betekent meestal: 'als iets twee 
keer niet gelukt is, lukt het de derde keer vast wel'. Het 
wordt ook wel gebruikt om te rechtvaardigen dat je iets 
voor de derde keer doet. 

Zo gold dat ook voor René Kruijer 
tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. 
Hoewel niemand het 
vverwachtte liep hij hem uit én hoe! 

René, pienter hoe hij is, had 
dagelijks een privéchauffeur 
geregeld die hem netjes 
's ochtends om vier uur bij de 
start afleverde. 

De chauffeur van de eerste 
dag wist dag wist zeker dat hij zijn 
wekker moest zetten maar 
de chauffeur van de 
laatste dag nam niet 
eens de moeite... 

Daar ging het mis want 
een man is een man en 
een wooeen woord is een woord. 

Fantastisch René.

Men vangt meer vliegen 
met honing dan met azijn!





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997:  Bert Brugman 
1998:  Teun Egging
1999:  Bertus Lanters
2000:  Willie Wiendels
20001: Piet Gal
2002:  René Derksen
2003:  Sitchting Open Jeugdwerk 
2004:  Schoffelploeg St. Antonius
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. Antonius Nieuw Dijk 100 jr. 
2012:  Buurtvereniging Koningsweg
2013:  Arno Polman
2014:  Dini Kluitman
2016:  Johan Jacobs
2017:  Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk
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N.A.R.V.E. 2 maart 20.11 uur
KROEGENCARNAVAL TANTE DIES  
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DE SMARTPHONE VAN... INGRID PETERS 
Dat de smartphone in het dagelijks leven niet meer weg te denken is, is 
geen nieuws meer. Wij van de redactie vonden het tijd om eens een smart-
phone te analyseren. Na de koelkast van, het nachtkastje van en de handtas 
van is een smartphone toch wel het meest persoonlijke bezit dat een mens 
tegenwoordig kan hebben. En de geïnstalleerde apps zeggen veel over 
iemands persoonlijkheid. Een groot fanaat van de smartphone is Ingrid 
Peters. Op vele Social Media kanalen is zij te vinden en met de apps blijft zij 
volledig op de hoogte van al haar interesses. 

We nemen jullie graag mee in de MIA (Most Important Apps) van Ingrid 

De lachspier
Een dag niet gelachen is een dag niet 
geleefd, dit motto past uitstekend bij 
Ingrid. Elke dag bekijkt zij hier even 
een leuke spreuk zodat haar gezicht 
weer in de glimlachende plooi zit. 
Uiteraard worden veel quotes even 
op Facebook gedeeld zodat er ook bij 
haar volgers een glimlach verschijnt. 
Zo deelde zij rond de kerstperiode; 
Ik denk dat ik dit jaar hetzelfde krijg 
als vorig jaar met kerst... 3 kilo vet op 
elke heup! 

De English Cocker 
Spaniel app: 
Elke dag kiest Ingrid een nieuwe 
wallpaper uit als achtergrond-
je op haar telefoon van deze 
geliefde beestjes. Daarnaast leest 
zij hier alle insights over deze 
schattige hondjes met karakter. 

De St. Antonius 
schutterij app:
De hoeveelheid foto’s van Ingrid met 
haar rode schuttershesje aan zeg-
gen genoeg over de betrokkenheid 
bij deze schutterij. Om geen enkel 
evenement te missen zit deze app 
uiteraard binnen handbereik op het 
beginscherm. 

Nametests
Wat zijn de 7 waarheden over In-
grid? Nieuwsgierig als ze is gebruikt 
ze regelmatig deze app om te kijken 
welke wijsheden haar naam nu weer 
weergeeft. Kenmerkend voor Ingrid; 
Geeft niet snel op! Heeft het hart op 
de tong! Doet alles voor haar familie 
en beschermt de mensen van wie ze 
houdt! Prachtig! Gelukkig is deze 
verzameling dan ook op facebook 
gedeeld.

Messalina van de Peppel
Veel mensen kennen Messalina van 
de mooie kunstnagels, maar Ingrid 
weet dat Messalina veel meer doet in 
haar salon. Met deze app blijft Ingrid 
goed op de hoogte van deze schoon-
heidsspecialiste. Haar nieuwste 
behandelingen voor gezicht, wenk-
brauwen, benen en massages maar 
ook make-up advies geeft zij dagelijks 
in de app. 

Quizzzjes
Het maakt Ingrid niet zozeer uit waar 
de quiz over gaat maar zodra er 10 
vragen beantwoord dienen te wor-
den scrollen de vingers al razendsnel 
over het touchscreen. Zo heeft zij 
onlangs 10 moeilijke Duitse woordjes 
verzameld die zij mocht proberen te 
vertalen. Ze heeft 9 van de 10 vragen 
juist beantwoord. Schade Ingrid! 

Vrouwen dingen
De app voor vrouwen die van alles op 
de hoogte willen zijn. Zo komen hier 
dagelijks verschillende onderwerpen 
voorbij op het gebied van beauty, 
lifestyle, koken, gezondheid, mama, 
liefde en showbizz. Het is een soort 
nu.nl maar dan gericht op zaken die 
minder van belang zijn. Heel handig 
dus! 

Jan&Jan
Super handige app met signaalfunc-
tie! Zodra deze Diemse toko de 
menukaart heeft aangepast is Ingrid 
er samen met Menzina als de kip-
pen bij voor een lekkere kop special 
coffee, een heerlijk glaasje wijn of een 
smakelijke lunch. 

Ajax
Ja als voetbalfanaat heeft Ingrid de 
Ajax app op het beginscherm staan 
maar de Sprinkhanen en het Neder-
lands elftal zijn verderop ook zeer 
zeker te vinden. Deze trouwe sup-
porter volgt haar clubje op de voet en 
heeft zelfs de nagels in de clubkleuren 
gekleurd! 

Photo Collage Maker
Tja niet meer weg te denken hè? Hoe 
kun je anders je lieftallige zoon en 
dochter telkens zo mooi weergeven. 
Het kost even wat tijd maar dat heeft 
Ingrid er zeker voor over. 

De 11jes
Hoe kan het ook anders... er is geen 
feest als Ingrid er niet is geweest. Dus 
ook van alle activiteiten van de 11jes 
houdt Ingrid graag de agenda bij. Zij 
deelt trouw de leuke nieuwsberichten 
van de 11jes, dit wordt goed gewaar-
deerd. Ga zo door Ingrid! 
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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
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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
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 E. van Wessel Gevelbekleding & Metaalzetterij 
 

      
wensen u een gezellige Carnaval, 

gunnen u een leven lang genieten en 
maken er gemotiveerd maatwerk van! 

 

www.schildertijdverledentijd.nl      
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Toen kwam het moment om naar voren te komen voor 
de huldiging. Met knikkende knieën bereikten we de 
voorzitter en daar ontvingen we wel geteld 1 medaille. 
Onze woordvoerster van de Toete wilde nog enkele 
vragen stellen ter verheldering maar de voorzitter van 
de 11jes legde subtiel zijn hand over de microfoon . Wij 
werden met lichte dwang , iets wat geïrriteerd ,naar de 
achterzijde van de zaal geleid. Deze frustratie is later 
op de avond bij de frietkraam lichtelijk geëscaleerd .

Prijzen:
De 1e jaren verliepen vlekkeloos, altijd een 1e prijs!!!
Toen er een concurrerende vrouwengroep ten tone-
len kwam . De kracht achter deze vrouwen zit hem 
waarschijnlijk in de mannen. Deze mannen bekleden     
hoogwaardige functies binnen de Diekse gemeenschap 
en weg was de vanzelfsprekendheid op een 1e prijs. 
We moeten nu nieuwe bronnen aanboren om nog mee 
te kunnen dingen op een hoge eindnotering. Hierbij 
moet je denken aan soep en lekker stukje vlees voor       
aanvang van de optocht voor de jury. 

Tegenslagen:
De grootste tegenslag was afgelopen jaar de 3e prijs. 
Na iemand gesproken te hebben van de Raad bleek 
dat we er nog blij  mee moesten zijn want ze hebben 
moeten praten als brugman met de jury om ons uber-
haubt op de 3e prijs te kunnen krijgen. We zijn hier de 
vereniging zeer erkentelijk voor.
Dus een tegenslag is nooit een tegenslag met Carnaval

Plannen voor de toekomst:
Zolang we nog geen nieuwe heupen of knieën nodig 
hebben blijven we gezellig mee lopen met de optocht 
en moeten we het hoogst haalbare respecteren.
Onze woordvoerster heeft hier wel moeite mee, 
niet   alleen met het ouder worden maar zeker met de       
prijzen.
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Het ontstaan van de Toete:
Toen de kinderen voor het eerst mee liepen in de 
optocht liepen wij (de eerste leden) als moeders mee 
als wakend oog. Wij vonden dit fantastisch maar de 
kinderen waren er niet zo blij mee dus moesten wij een 
eigen groep vormen onder de naam de Toete.

Leden:
We hebben een aantal wisselingen gehad. 
De huidige Toete formatie bestaat uit:
Nicole Goorman
Lieke Elfrink
Desire Vree
Priscilla Menning
Ellen Reuling
Roos Scheerder
Wilma Beursken
Jacqueline Hendriks

Door de jaren heen:
Elk jaar gaan we weer voor veel plezier en gein.We 
hebben ook 1 jaar geprobeerd om met de mannen 
plezier te maken met carnaval,maar dat is volledig mis-
lukt. Ook de mannen denken er zo over. De mannen 
zijn nu gebombardeerd tot catering  tijdens de optocht 
en deze taak volbrengen ze tot volle tevredenheid. Zo 
denken  wij er over.

Domper door de jaren heen:
De huldiging voor ons 11 jarig bestaan in 2017. 
Wij waren speciaal voor de kleding afgereisd naar               
Zevenaar naar een bekend verhuurbedrijf want we wil-
den er natuurlijk top uitzien want je wordt natuurlijk niet 
zo vaak gehuldigd. Met kloppend hart liepen we naar 
de zaal, wat waren we zenuwachting. Bij de kassa 
wilden we doorlopen, we waren tenslotte uitgenodigd, 
maar werden aan onze pruiken terug getrokken. Ho,ho 
gewoon betalen. Op onze vraag waar het rode pluche 
was waar we konden gaan zitten op het podium  werd 
alleen gezegd, achter aan sluiten en betalen.  
Naar een paar keer slikken toch maar betaald want we 
hadden ons niet voor niks uitgedost.

De Toete
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schoenreparatie | pedicure | steunzolen

www.hermsenwoonspecialist.nl

Tel. 0316 - 53 12 41

BEEK

 Factuuradres
 San’s Speelgoed
 Hoofdstraat 10a
 6942AT DIDAM

 Tel: 0316 - 745693

        Afleveradres
 Basisschool de Toorts
 T.A.V Inge Peters
 Marsweg 5

 6941BG Didam

Aantal Artikel Kleur Bedrag

118 knikkerpotjes

Btw 21% = 61.44

Bankrekeningnummer:
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Hoofdstraat 10a 
9642 AT Didam
telefoon: 0316-745693

Gemeente montferland 
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PRINSES YASMIJN 1E

“MET YASMIJN, MAUD EN YENTHE GAAN WE  
CARNAVALLEN TOT IN DE LENTE”.

EVEN
VOORSTELLEN
Ik ben Yasmijn 
Heuts en ik woon 
aan de Beekseweg 
92 in Nieuw-Dijk.

GEBOREN
15 mei 2007, mijn 
ouders zijn Dave 
Heuts en Miranda 
Bisselink en ik heb 
een broertje,  
Senne.

HOBBY’S  
Voetbal en  
paardrijden.

Beste Carnavalisten, 

Hier een woordje van jullie Jeugdprinses: Yasmijn Heuts. 
Graag wil ik jullie vertellen hoe ik dit avontuur heb beleefd.
Het begon met een telefoontje op donderdagmiddag, met de mededeling dat ik 
Jeugdprinses van de 11-jes was geworden. De kans dat ik Prinses zou worden 
was niet zo groot want er waren maar liefst 12 kinderen in de klas die allemaal 
Prins of Prinses wilden worden. Wat is nu de kans dat je het ook echt wordt? 
Maud en ik waren het er over eens, degene die het wordt, zou al lang gebeld 
geweest zijn.  
Maar goed dat telefoontje kwam gelukkig toch op donderdagmiddag: Ik was 
het geworden. Ik was heel even stil en zei daarna: “YESSSS!!!” Ik was zo blij! Ik 
mocht zelf mijn adjudanten uitkiezen en deze bellen. Maar natuurlijk moesten we 
alles nog stilhouden. Maud en ik fietsen altijd samen naar school, dus zij moest 
mijn 1e adjudant worden, maar over een 2e adjudant had ik nog helemaal niet 
nagedacht. Ik had heel veel namen en kon eigenlijk niet goed kiezen, ik heb mijn 
2e adjudant gekozen net zoals ik zelf ben gekozen, door een lootje te trekken uit 
in mijn geval een hoed.
Toen ben ik ze gaan bellen en dat ging niet zonder problemen. Toen ik Maud ging 
bellen, was ze helemaal sprakeloos, ze wist niet goed wat ze moest zeggen. Bij 
Yenthe liep het natuurlijk ook niet zoals ik had verwacht, ze was namelijk naar 
een bruiloft en moest even naar buiten om te bellen. Maar beiden hebben geluk-
kig “Ja” gezegd. We moesten het nog een paar dagen geheim houden... 
Toen was het zo ver, we gingen naar de Jeugdpronkzitting. Ik voelde me prima, 
was eigenlijk niet heel erg zenuwachtig. Ik werd in de zwarte zak door de zaal 
geleid en toen ik op het podium stond was het een beetje ongemakkelijk omdat 
de zak niet goed over mijn schouders wilde glijden.
Nadat ik mijn speech had gehouden en we op de troon mochten gaan zitten 
werd er nog gezongen voor Maud. Wilde ze eigenlijk niet, maar ze werd de 11e
11 jaar bij de 11-jes, dat kun je niet zo maar voorbij laten gaan. Uiteindelijk vond 
ze het wel leuk en moest ze er wel om lachen.
Op school na de Jeugdpronkzitting hing er een foto van mijn adjudanten en mij 
op het bord, dat was wel heel leuk. Toen we naar buiten gingen werd ik vaak 
gefeliciteerd.

Sommigen vinden het vieren van Carnaval heel normaal, bij ons thuis is het iets 
minder vanzelfsprekend. Ik ben dus erg benieuwd hoe het is op de wagen.  
Ik heb ook echt zin in de optocht, ik heb hem vaak vanaf de zijlijn gezien, vorig 
jaar voor het eerst met de bolderkar meegelopen en nu op een echte Carna-
valswagen. Ook kan ik niet wachten om samen met Prins Ferdinand Carnaval te 
vieren in de zaal. Maar eerst natuurlijk bij de burgemeester de sleutel ophalen 
voordat we kunnen gaan carnavallen. En hoe zal schoolcarnaval zijn met al die 
kinderen die de Prinsenwagen altijd prachtig vinden? Het zal een drukke maar 
onvergetelijke tijd worden. Ik heb er samen met mijn adjudanten en de Jeugd-
raad heel veel zin in!
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Er was eens een dorp waar een Pronkzitting gegeven 
werd. De mensen die meededen aan de Pronkzitting 
waren professionele acteurs en namen dit heel 
serieus. Alle toeschouwers dronken een pilsje met 
mate en gingen daarna rustig naar huis om lekker 
vroeg onder de wol te kruipen…

En 2000 kilometer verderop ligt het dorp Nieuw-Dijk... 
Waar ik al vele jaren opgemerkt had dat het er in de 
zaal gezellig aan toe gaat tijdens zo’n Pronkzitting, 
bleek dat het achter de schermen ook erg gezellig was. 

Het bier en de borrels vloeiden rijkelijk in Marja’s artiestenbar 
“De stoffige slokdarm”. En na de Prinsenpresentatie op de troon 
bij de Raad van 11, leek het ook wel een aquarium met een 
school uitgedroogde goudvissen. Het was weer een fantastische 
Pronkzitting en op de afterparty barstte de garage ook bijna uit 
z’n voegen. Het bleek zo druk dat ik zelf al om 4 uur naar bed 
toe moest zodat er weer een gast naar binnen kon. En het was 
nog lang onrustig aan de Meikamerlaan. ‘t Was half 10 toen 
Arthur met een tevreden blik in zijn ogen de garagedeur op slot 
deed en de laatste gasten, al dan niet ietwat in onbalans, onder 
het genot van fluitende vogels naar buiten liepen. Al met al een 
onstuimig dagje.

Maar het weekend was nog niet klaar! Op zondag was er de 
Jeugdpronkzitting. Onderweg naar de zaal kwam ik een neushoorn 
tegen, lopend door de Antoniusstraat. Ik zei tegen hem; ‘dat is ook 
apart, ik heb hier nog nooit een neushoorn zien lopen.’ Waarop 
hij zei; ‘dit is ook de laatste keer, Toon Polman heeft net m’n fiets 
weer klaar.’ Maar dat ter zijde. De Jeugdpronkzitting was 
gemoedelijk en zeker zo gezellig. Tevens erg belangrijk, want hier 
kwam de nieuwe Jeugdprinses uit voort. Waar de “volwassen” 
Prins aan het einde van een Carnavalsdag wel eens iets minder 
scherp wordt en de focus verliest is er natuurlijk een 
Jeugdprinses nodig die scherp blijft en zorgt dat de polonaise 
onverhinderd doordendert. Prinses Yasmijn kwam tijdens de mooie 
Jeugdpronkzitting tevoorschijn. Samen met adjudanten Maud en 
Yenthe gaan ze Carnavallen tot in de lente. En daar sluit ik me 
graag bij aan. Dit trio gaat zeker alles uit de kast halen om er een 
fantastisch Carnaval van te maken. 

Voornamen
Ferdinandus Johannes 

Bernardus 

Geboortedatum
26 september 1983

Geboorteplaats 
Zevenaar

Beroep 
Woninginrichter

Burgerlijke staat 
Samenwonend 

Hobby’s 
Muziek maken. Festivalletje 
bezoeken. Achter en aan de 

bar zitten bij Dies.
Schuttersfeest, Carnaval.

Breien en borduren.

CV

“IK WENS OOK AL MIJN COLLEGA’S IN DE REGIO VEEL 
SUCCES. DAT HEEL MONTFERLAND MET CARNAVAL OP 
ZIJN GRONDVESTEN ZAL SCHUDDEN.”
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En dan een ander trio. Een trio dat 180 kilo zwaarder is en na Carnaval waarschijnlijk 
280. Gelukkig hebben deze jongens buiten een klein buikje ook de nodige ervaring. 
Adjudant Mike is niet alleen ervaringsdeskundige als oud Prins maar heeft ook de nodige ervaring 
opgedaan in de twee dagen dat hij bij de Raad van 11 heeft gezeten. Coen is al een keer 
adjudant geweest en kent dus het klappen van de zweep. Zoals iedereen weet is hij al 4 jaar 
President van onze vereniging en van alle ins en outs op de hoogte. Ook ondersteunt hij mij met 
een speciaal dieet om het juiste postuur te krijgen zodat ik met Carnaval in het prinsenpak van 
Prins Wouter pas. Want het is verstandig om het nieuwe pak met Carnaval even in de kast te 
laten, zodat Bastiaan zonder al te veel stress 
de Carnavalsdagen door kan. 

Over bouwen gesproken… Waar onze 
Carnavalswagen van afgelopen jaar eigenlijk 
al klaar stond voor een nieuw likje verf en 
een ander tekstje, moesten de koppen toch even bij elkaar gestoken worden. Gelukkig zijn er 
geen gewonden gevallen. Maar ik ben de Bunkers dankbaar dat ze op onze vaste bouwstek bij 
Toon en Ria een Prinsenwagen aan het bouwen zijn waar de Oranjes zich de vingers nog bij af 
likken. Laatst had ik met Willem nog een onderonsje bij de Welkoop. Hij zei: ‘Ow Prinsenwagen is 
völ mooier dan den flauwe koets van mien. En ook handig met den trekker d’r veur. Ik stoa hier 
iedere moand um bix te halen veur die klootpearden.’ Wat dat betreft is alles dus dik in orde. 
De enige die niet blij is, is Bart die met de Pronkzitting mee deed aan de show “Undress for love” 
waar ik als Prins uit kwam. ‘Ik deed mee aan de show om wat aan de haak te slaan. Het enige 
wat ik er mee opgeschoten ben, is dat ik nu hartstikke druk ben met een Prinsenwagen’ aldus 
een ietwat teleurgestelde Bart. Maar gelukkig komen er nog 3 lange Carnavalsdagen aan.

We hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in en gaan ons best doen om er een fantastisch 
jaar van te maken. Met een dorp als Nieuw-Dijk en een vereniging als “De 11-jes” moet dat zeker 
gaan lukken! Ik wens ook al mijn collega’s in de regio veel succes. Dat heel Montferland met 
Carnaval op zijn grondvesten zal schudden.  

In verband met onze leus “Met deze dikke, kale en baard blijft geen borreltje gespaard” hebben 
Coen, Mike en ik nog een weddenschap afgesloten dat na dit Carnavalsjaar Coen niet dik meer 
is, Mike niet kaal meer is en ik geen baard meer heb. Dit moet te winnen zijn…

Tot slot wens ik iedereen een goed Carnavalsjaar toe en alle wagenbouwers succes met de laat-
ste voorbereidingen. We zien elkaar met Carnaval. Op een kiekdag, met het kroegencarnaval, 
tijdens de optocht of in de zaal… Het maakt niet uit waar; overal wordt het feest op onze eigen 
Diekse wijze gevierd, met elkaar en door elkaar. En daar ben ik trots op!

“Met deze dikke, kale en baard blijft 
geen borreltje gespaard”

Niet alleen mijn adjudanten zijn ervaren, ook 
de hofdames hebben al een jaar gedraaid en 
heel veel schik gehad met Prins Wouter en 
zijn gevolg. Met Esther en Barbara hebben 
we zeer gezellige, vrolijke, lieve, charmante, 
knappe en zorgzame hofdames naast ons. 
En zoals jullie merken ben ik alvast wat 
krediet voor Carnaval aan het opbouwen.
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kleurplaat voor de jeugd!
Kleur de KLEURPLAAT mooi in en lever deze in bij de entree, tijdens 
de Kindercarnaval. De mooiste inzendingen worden beloond 

met een leuke prijs!  
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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 ...
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De best passende ICT-oplossing 
voor uw werksituatie.

-netwerken-Unit4 Multivers-Voip Telefonie-
-online backup-Cloud computing-
-eigen technische dienst-
-remote helpdesk-
-hard en software-
-camera beveiliging-
-narrowcasting--narrowcasting-

BECO SYSTEMS 

Fluunseweg 7, 6942 GN  Didam
Tel. 0316-221896
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Kleinschalig, 
gezellig en persoonlijk

Zelhem  0314 - 64 25 13 
www.appelenpeerballonvaarten.nl   
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1: Brenda Buiting, 2: Maaike Dijkhof, 3: Dorus Jansen, 4: Gemma Harmsen, 5: Carmen Damen, 6: Renate Egging en 7: Rene Kruijer.

Herken jij deze 
knappe koppies?

OMG!

Mam, ik kom in de 
11sevier! Zie ik er 
een beetje goed uit?

1
2 3

4

5 7

6



   

 

Kab. Daar boekt u meer winst mee!      

  Parallelweg 29 

Postbus 50, 6940 BB Didam  

 (0316) 22 15 08  

didam@kabaccountants.nl 

www.kabaccountants.nl 

   @KabDidam 
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Traditioneel gebouwde vrijstaande huizen, 
twee-onder-eenkapwoningen en bedrijfspanden. 
Van casco tot sleutelklaar, altijd in nauw overleg met de 
opdrachtgever.

Bouwbedrijf Heebing helpt u graag met het realiseren van uw droomwoning of 

bedrijfspand. Wij zijn voor onze klanten graag een meedenkende partner.

DEGELIJK BOUWEN
VOOR EEN SCHERPE PRIJS

0316-531127

info@bouwbedrijfheebing.nl

Didamseweg 25C, Beek

bouwbedrijfheebing.nl
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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
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APK  •  Onderhoud en reparatie alle merken  •  Gespecialiseerd in Mercedes
Didamseweg 25 • 7037 DJ Beek (Gem. Montferland) • ✆ 0316 - 53 11 15 of 06 - 22 66 31 70 • info@autoservicewenj.nl • www.autoservicewenj.nl

Auto Service W&J

Welkom!



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

Laarberg
notarissen en scheidingsbemiddelaars

Zuidermarkweg 2
7037 DD Beek gem. Montferland
T: 0316 - 53 16 84

www.kaalbuunk.nl
info@kaalbuunk.nl
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In gesprek met...

Wouter

Op de regenachtige donderdagavond 29 november jl. moest het dan 
eindelijk gebeuren, HET interview van de 11sevier ‘In gesprek met…’. Dit 
keer de beurt aan onze nieuwe aanwinsten in de Raad van 11: Mark de 
Reus en Wouter Lodewijk.  

Na het maken van de prachtige foto’s en onder het genot van een lekker 
bakkie koffie en thee kunnen we van start. We willen wel eens weten wie 
Mark en Wouter nou eigenlijk zijn. 

Mark de Reus is 33 jaar en woonachtig in Nieuw-Dijk. Samen met zijn 
vrouw Janine en hun kinderen Evi (6 jaar) en Tess (3 jaar) woont hij in het 
(oude) huis, van Jos H., aan de Smallestraat. Doordeweeks werkt hij als 
monteur bij LMB Roes Landbouw te Zevenaar en in het weekend besteedt 
hij zijn tijd het liefst aan zijn gezin en aan de Tractorpulling. Dit doet hij 
bij het team Incredible Deere. Hiermee reist hij ook heel Europa door.   

Wouter Lodewijk is 28 jaar en woont samen met Iris aan de Rozenstraat in 
Didam. Als we hem vragen wat hij voor werk doet, geeft hij lachend aan 
dat hij werkzaam is bij Sajal in Didam en dat zijn belangrijkste functie is 
mooi wezen en aanwezig zijn. Later voegt hij hieraan toe dat hij verant-
woordelijk is voor het magazijn en de winkel. In zijn vrije tijd besteedt hij 
graag tijd aan bier drinken, gezellig samen zijn met vrienden en met Iris 
op de bank zitten.  Ook  inhet schoonmaken en onderhouden van

                zijn vijver gaat veel werk en tijd in zitten.
 
Beide heren vieren al jaren Carnaval in Nieuw-Dijk. Mark doet dit met Carnavalsgroep De Alpienjo’s en Wouter met 
Carnavalsgroep De Vlierefluiters. Beide groepen bouwen al jaren mooie Carnavalswagens en waren tijdens de prijsuitrei-
kingen vaak terug te vinden in de Top 5.
 
Ook zijn beiden geen onbekenden in Nieuw-Dijk. Mark kun je kennen van zijn voetbalkwaliteiten bij de Sprinkhanen. 
Hier had hij ook wel de bijnaam Zaagmans, vanwege zijn (volgens hem) kleine overtredingen. Daarnaast is hij familie van 
grote René en kleine Johan de Reus en viert hij al meer dan 20 jaar Carnaval in Nieuw-Dijk. Dit heeft hij eerst gedaan bij 
Carnavalsgroep Simpel, maar voor zijn grote liefde Janine is hij overgestapt naar de Alpienjo’s. Wouter zat voorheen bij het 
bestuur van Schutterij St. Antonius en heeft verschillende bijnamen; Gordon, homo en dikkop. Maar wij kennen Wouter 
natuurlijk vooral als Prins Carnaval 2017-2018. Dit jaar mocht hij het stokje overdragen aan onze nieuwe Prins Ferdinand 
de 1ste.   

Mark en Wouter zijn sinds deze zomer toegevoegd aan de Raad van 11. Beide heren waren al meerdere keren gepolst door 
Ronny Looman, de Voorzitter van de Raad van 11. Nadat ze beiden ja hebben gezegd tegen het fantastische aanbod van 
Ronny wordt er in de zomer van 2018 een avond gepland bij Mark thuis om samen met Ronny, Bastiaan en Wouter het be-
ruchte contract van de Raad van 11 te tekenen. Ja, je komt dus niet zomaar bij de Raad van 11 ;).  Ze hebben nog wel een 
verzoek, de kleding is wel toe aan vervanging. Bij de één is het hesje te groot en bij de ander te kort. Hopelijk leest Ron-
ny dit ook ;). Als wij ze vragen waarom ze ervoor gekozen hebben om lid te worden van de Raad van 11, krijgen we van 
beiden hetzelfde antwoord: ze willen iets betekenen voor de vereniging. Wouter voegt hier aan toe dat hij destijds als Prins 
heeft ervaren dat de 11-jes een warme en vooral gezellige vereniging is en dat hij hier graag onderdeel van uit wilde blijven 
maken. Dus toen Ronny hem vroeg om lid te worden van de Raad van 11 hoefde hij niet lang na te denken. Maar hij wilde 
het alleen doen als Mark ook ja zou zeggen en dit was gelukkig het geval. Na het toetreden bij de Raad van 11 kunnen ze 
tijdens het Ludieks Tentfeest meteen aan de bak.
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Onze nieuwe Raad van 11- leden!

MarK

Dit geweldige evenement wat elk jaar door een aantal heren van de Raad 
van 11 wordt georganiseerd en waar alle mannen van de Raad van 11 
hand- en spandiensten verrichten, is door beide heren als een prettige 
binnenkomst ervaren. Gezellig met zijn allen opbouwen, het feest zelf, 
afbouwen en een barbecue als afsluiting. Wat wil je nog meer ;).   

Dat de mannen wel van gezelligheid houden blijkt wel als we hen de 
vraag stellen ‘Waar denk jij aan bij het woord Carnaval?’ Beiden ant-
woorden met de woorden gezelligheid, bier, drank, saamhorigheid en 
het Carnavalsfeest. Mark: ‘Het grote feest wat altijd in de zaal wordt ge-
bouwd door alle groepen samen. Er zijn nooit problemen tussen de groe-
pen, ondanks de gezonde concurrentiestrijd. Iedereen viert samen een 
leuk feestje.’  Wouter beaamt dit en voegt er aan toe dat hij de opbouw 
naar Carnaval ook altijd gezellig vindt en het bouwen van de Carnavals-
wagen. Gezellig met zijn allen samen en daarna heerlijk bij de kachel met 
een koud biertje of een ijskoude Bennie’s Brouwsel.  De Pronkzitting is 
de start van het Carnavalsjaar en dit jaar is het eerste jaar dat de heren 
plaats mochten nemen op het podium, in plaats van aan de tafels in de 
zaal. Mark:  ‘Als je denkt dat je comfortabeler zit op het podium dan in 
de zaal, dan heb je het goed mis. 

We zitten daar super strak op elkaar, het podium is niet heel erg groot. 
goed. ’s Avonds moeten de Chinese bakjes wel weer mee naar huis, an-
ders hebben we volgend jaar niks meer.

De afterparty bij Prins Ferdinand de 1e was dit jaar ook erg geslaagd. Sommige Raad van 11 leden hadden hier tijdens de 
Jeugdpronkzitting nog lich- telijk last van. Om nog enigszins een 
eerste goede indruk achter te laten, zijn de namen niet genoemd.  

Naast het Ludieks tentfeest en de Pronkzitting stond ook het 
beruchte Raad van 11 uitje op het programma van de heren. De 
avond werd georganiseerd door Roadsmeister Denny Gies en 
Johan Banning. Het was een super geslaagd uitje. De avond begon 
met een Escape room, daar- na gegeten bij de All you can eat in 
Duiven en als afsluiting het fantastische feest bij de Heino’s in de 
Markthal. Dit druk bezochte feest werd pas een groot spektakel 
door het lied ‘Komkommertje’. Dit was de kraker van de avond!  

Toen we Wouter vroegen om de zin ‘Carnaval 2019…’ af te maken, 
lacht hij en antwoordt hij “Een jaar met eindelijk een goede Prins. 
Mark vult aan ‘een groot feest met veel gezelligheid’.  

We hebben de heren al beter leren kennen, dus besluiten om de avond af te sluiten. Dit sluiten we natuurlijk af met de 
vraag of de heren nog wat kwijt willen aan de lezers van de 11sevier. Mark geeft aan dat hij het geweldig vindt om te zien 
dat iedereen bij de 11-jes zo betrokken is en dat dit niet bij elke vereniging is. 

Dit was altijd wel zichtbaar maar sinds hij lid is van de Raad van 
11 maakt hij het van dichtbij mee. Wouter geeft aan dat hij de 
11-jes een warme en gezellige vereniging vindt. Iets waar wij als 
Nieuw-Dijk trots op mogen zijn. Mark is het hier duidelijk mee 
eens. Ze wensen iedereen een gezellige Carnaval 2019 toe!
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Defilé om 14.11 u. bij het
voormalige Gemeentehuis

Gratis entree & parkeren

Diverse creaties van loopgroep 
tot grote praalwagens

Gezelligheid in het centrum

Gezamenlijke optocht om  
13.11 u. vanaf De Lupinestraat

Méér dan 2 uur kijkplezierNR. 2 OPTOCHT VAN NEDERLAND

volgens Dagjeweg.nl - feb 2015

ZONDAG
3 maart 
2019

OPTOCHT VAN DE REGIO!DE MOOISTE CARNAVALS-DIDAM ...
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Een ware BN’er, Bas Gieling. Wie kent deze Adonis nou 
niet? Steeds meer mannen willen het uiterlijk van een 
Adonis: brede schouders, charisma, een 
indrukwekkende houding, het liefst een slanke taille of 
een wasbordje, maar voor Bas zijn alleen de brede 
schouders voldoende. Die welvaartszwemband laten 
we maar even in ons midden. De redactie van de 
11s11sevier is erg benieuwd wat er zich allemaal schuil 
houdt achter deze robuuste gedaante.
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 Tegeltjeswijsheid...

Neem bijvoorbeeld Lenn Nibbeling, vroeger was Alfred een graag 
geziene hippe kerel die menig balletje wegschoot bij de Hanen en 
tot in de vroege uurtjes bij Hans Raben in de kroeg verbleef... Nu 
Fred het wat rustiger aan doet neemt zijn zoon graag het stokje 
over! Het begon bij één biertje bij het buurtfeest en het draaien 
van muziek via een mobiel met een powerbank (er ging een we-
reld voor de Pontilaan buurtjes open). Toen mocht Lenn voorzich-
tig mee Playstationnen met de buurmannen met de boodschap 
van Fred van max. 3 biertjes, maar tegenwoordig is Lenn niet 
meer weg te slaan uit het uitgaansleven. Wij geven Lenn natuur-
lijk groot gelijk, helaas is mams Elise af en toe nog een beetje 
bezorgd, maar als Lenn enigzins op zijn vader lijkt, komt alles ooit 
allemaal op zijn pootjes terecht. 

Een ander voorbeeld van iemand die erg in de voetsporen van zijn 
vader treedt is Nick Wenting. Met het geld dat hij verdient met zijn 
krantenwijkje is hij regelmatig met vrienden in de Olde Beth te vin-
den. Marjo vindt alles best, haar motto is: “Ach loat het jong toch, 
wi-j zun eigus ook jong gewest...” Wij kunnen ons helemaal vinden 
in het commentaar van Marjo, alleen zien wij op de foto links, dat 
het ook weleens verkeerd kan aflopen, maar ach, je leeft maar één 
keer. 

Een ander voorbeeld van iemand die verdacht veel op haar moe-
der gaat lijken is Britt Egberts. Ingrid is een graag geziene gast 
in de kantine van Sprinkhanen te Nieuw-Dijk en ook Britt is daar 
menige zondag te vinden. Ook van een biertje bij Tante Dies is ze 
niet vies... Samen met haar broer Bas is ze daar ook weleens op 
vrijdag aan de bar te vinden. Moeder Ingrid vindt het allemaal pri-
ma, “ach ik ben zelf ook jong geweest en trouwens, met mijn 50 
jaar voel ik me nog jong eigenlijk”. Ze kunnen beiden niet wach-
ten tot de zomer, dan kunnen ze samen tijdens het Schuttersfeest 
Nieuw-Dijk onveilig maken. 

Last but absolutely not least lichten wij Luc Derksen nog even uit 
op deze pagina. Niet vies van een biertje en pakt elke gelegenheid 
aan om er een feestje van te bouwen. Wij geven hem geen onge-
lijk! Als pa de Nijmeegse vierdaagse loopt gaat hij natuurlijk mee 
om zijn vader in te halen na die grote prestatie, maar het is dan 
toch ook heerlijk om met een paar vrienden het feestje lekker mee 
te vieren. Schuttersfeest, Carnaval hij laat geen feestje aan zich 
voorbij gaan. Gelukkig heeft hij een ietwat jongere vriendin, waar-
schijnlijk bewust daarop geselecteerd zodat hij nog jááááááááren 
lekker kan stappen en kan doen wat hij wil...
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HippeKoeien

Assurantiebemiddeling en Risicomanagement

Verzekeringen, pensioenen, hypotheken 
Voor bedrijven, particulieren en verenigingen/stichtingen

Haaghweg 5b • 6942 GP Didam • bas@loeters.nl • www.basloeters.nl
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ZATERDAG 7 SEPTEMBER
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Voor bepaalde groepen zijn de minimale vereisten 
aan een wagen al snel gesteld; 1) Je moet er op 
kunnen staan. 2) Er moet een beetje herrie te horen 
zijn. 3) Er moeten drankjes genuttigd kunnen 
worden. En voor sommigen een extra vereiste; 4) Je 
moet een dak boven je hoofd hebben. Hiermee zijn 
de Orka's, bekend als jarenlange wagenbouwers, 
hethet absoluut niet mee eens. Bij deze groep telt dat 
samen bouwen aan een mooie wagen en je creativi-
teit tonen aan het publiek erg belangrijk is. Zo trekt 
Vincent Vierwind dan ook hard aan deze groep. Zijn 
bestuurstaken bij De 11jes heeft hij inmiddels al 
even achter zich gelaten maar het huidige bestuur 
is erg blij dat hij aan de visie van een kwalitatieve 
optocht door Nieuw-Dijk en Didam een aardig 

steentje bijdraagt.

 
Orka's terug als 
échte wagenbouwers
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Weetjesenzo

Nieuwe dresscode 
feestpaleis
Hoewel het voorheen niet 
zoveel uit maakte hoe je 
KnalliKnallie's feestpaleis binnen-
trad is dat tegenwoordig wel 
anders. De eigenaar wil graag 
weten wat voor vlees hij in zijn 
kuip heeft en heeft daarom als 
ongeschreven regel dat een 
vrijwel ontbloot bovenlijf de 
vvoorkeur heeft. Het liefst ziet 
hij dat zowel de dames als de 
heren aan deze wet voldoen. 
De eigenaar, die zijn lijf dikwijls 
blootstelt aan het publiek, 
geeft dan ook graag het goede 
voorbeeld.

The Blues Brothers
Tijdens de laatste Kerkviering 
op Saturday night live in 
Nieuw-Dijk maakten we 
kennis met The Blues 
bbrothers. De één gekleed in 
een prachtig Prinsenpak met 
de frisse blauw witte kleuren. 
De ander speciaal voor deze 
gelegenheid als Koning 
gekleed in een prachtig 
kostuumkostuum van haute couture. 
Nou 'Everybody needs 
somebody to love' maar dat 
zit bij deze 'Blues Brothers' 
wel goed! De voorganger in 
de kerk sloot dan ook af met 
I'm a soul man!

Zomers tafereeltje
De campinggasten van Leudal doen een dringend 
verzoek aan het bestuur van de Schutterij St. Antonius 
om op het stuk grond dat aangekocht is door de 
SchutterijSchutterij betere voorzieningen te treffen. Het is toch 
afzien om vanaf woensdagavond, dat voor veel schutters 
de start is van het nationale boogbouwen t/m dinsdag 
waarbij het vat nog moet worden leeggemaakt, alleen 
maar te drinken en feest te vieren. Een beetje tijd voor 
ontspanning is tussentijds ook wel gewenst. De boog 
kan immers niet altijd gespannen zijn. De 
campinggastencampinggasten zijn vrijwillig bereid om het feestterrein 
aan de Smallestraat volledig naar wens in te richten als 
tijdelijke luxe campingplaats. En daarbij is deze mobiele 
hot-tub een uitstekende uitkomst, aldus de gebruikers.
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De nieuwe Ford Focus

automartens.nl 
Nobelstraat 1-2, 6902 PH Zevenaar 
Tel. (0316) 52 43 98  
E-mail: info@automartens.nl

Ontdek hem in onze showroom

 

 
Leigraaf 1    7037DV Beek    0316-247645    Info@marmix.nl    www.marmix.nl 

 

vrijdag en zaterdag voor de markthal
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VERLIEFD, VERLOOFD, 
GETROUWD ÉN BABY’S! 

 
De liefde hangt in de lucht in Nieuw-Dijk! Althans, als we Facebook mogen geloven 
wel. Bruiloften, aantal jaren getrouwd, aantal jaren verkering, zwangerschappen,     
baby’s die geboren worden, je hoeft Facebook maar te openen en er is weer een  

nieuwe ‘‘Liefdes-update’’! Wij van de 11sevier konden natuurlijk niet achterblijven. 
Daarom hier een kleine selectie van deze ‘happy moments to share!’

GETROUWD

Arjan Wiendels & Dominique Raben

Edo Melissen & Sharon Beursken

Pim Derksen & Sharon Eulink 

Mark Pouwels  

& Jessica Spronk
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Nora van 
Brenda Buiting &
Timo van den  
Boom

... JAREN GETROUWD / SAMEN

Bianca v.d. Linden 

& Silvester Reuling

Ans & Henk Kraus

Roy & Monique van Vught

Vincent & Simone Ros

BABY’S

Edo & Sharon Melissen

Femke Hubers & 
Leroy Duijf

Micky van 
Jody Duis & 

Gijs Koenders

Jorik Hebing  & Resie Kraaijvanger
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EXERTS IN SCHADEREPARATIES EN RENOVATIES 
VAN ALUMINIUM KOZIJNEN EN GEVELS 

 
 

Bieslook 4f * 6942 SG * Didam * Tel: 0316-294711 
 Fax: 084-7309762 * Mobiel: 06-11318450 * email: info@gevelrepair.nl * www.gevelrepair.nl  
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4Trimsalon 4Feet
Meikamerlaan 14

6942 HJ Didam
06-13628382

www.trimsalon4Feet.nl
chantal@trimsalon4Feet.nl

Gediplomeerd
Lid ABHB

4_feet_zwart_B.indd   1 17-01-2011   20:41:32

EGGING
Administratiekantoor

administratie - fiscaal - advies

Smallestraat 47, 6942 HB Nieuw-Dijk
telefoon: 0316-845008
e-mail: info@akegging.nl
website: akegging.nl

Marcel Egging
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Lief Dagboek..

De maandag van Sharon 
Hunting:

09:00 uur: Allereerst begin ik mijn 
dag met een lekkere shake bestaande 
uit veel verantwoorde ingrediënten. 
Sliertje rucola, trosje tomaten of 1, blaadje 
spinazie, 2 radijsjes. Ach, paar reepjes kinder 
chocolade en een liter Coca-Cola erbij, zie je niks 
van. Ik ben afgelopen weekend namelijk weer flink met de voet-
jes van de vloer gegaan, gelukkig dat dit op mijn Instagram stond 
anders was ik het alweer vergeten hoe leuk ik het heb gehad. 
10:00 uur: Wat zal ik eens gaan doen? Poetsen, stofzuigen, 
poetsen, poetsen, stofzuigen, poetsen en stofzuigen of even snel 
mijn hardloop kleren aantrekken, naar de hoek van de straat 
lopen en selfies maken. Lastig dilemma dit, maar ik kies toch voor 
mijn eerste optie. Ik sta er namelijk iedere dag weer versteld van 
hoeveel je vies maakt als je alleen woont. Ik begin eerst maar met 

het plafond te stofzuigen, en werk dan zo 
van boven naar beneden dan ben ik met 

een uurtje wel klaar. 
21:30 uur: Zo, dat was de maandag 
dan weer. Nog even snel een foto pos-
ten van een brandend kaarsje en dan 
lekker met de beentjes hoog… 

Altijd al eens willen weten wat deze knappe 
vrijgezelle vrouwen uit Nieuw-Dijk in hun 
dagboek schrijven?
Dan is dit je kans, wij van de 11-sevier 
hebben namelijk in het geheim een pagina uit 
hun vierkante papieren vriendin weten te 
bemachtiggen... 

Uit het 
dagboek van 

Nicol van Dulmen: 

dinsdag 16 oktober
Het is kermis in Didam, ik maak me 
klaar om een ochtendje te werken.  Ik 
heb nog een paar afspraken staan in mijn 
mas- sagesalon in Meulen-

velden, om 13.00 uur 
moet ik verzamelen bij Jan enJan.

Voordat ik ga werken zoek ik eerst 
nog even een paar sokken bij elkaar 
die uit de was komen en ruim de 
rommel op van mijn tienerzoons. 
06:00 uur: Wetende dat dit qua 

drank en eten weer 1 van de vele 
slechte dagen wordt probeer ik ‘ s och-

tends ook nog  een paar calorieën weg te 
wandelen met Loesje mijn hond, zodat ik ‘s middags lekker 
kan eten en drinken (1 van mijn favoriete hobby’s). 
08:30 uur: Zo, ik heb nog een uurtje over dus pak ik nog heel ff de 
fiets om mijn vader te bezoeken en koffie te drinken op zijn balkon. 
Altijd gezellig, paps heeft standaard de koffie klaar en op dat balkon 
kun je heel Didam overzien en lekker genieten.
Snel de fiets op nu om om 13.00 uur bij Jan en Jan te zijn. Dit 
wordt weer een dagje van lekker eten, genieten, veel wijn en een hoop 
gezelligheid. 
Woensdag 17 oktober 2018, the day after...
Uhm, Oh jee is het echt al 10.30 uur, heb ik zo lang geslapen? Hoe 
laat was ik thuis, waar heb ik mijn fiets gelaten? Zal ik dan toch 
maar een aspirine nemen? Wat heb ik een schik gehad, jeetje hoe 
komt die vent dan naakt op mijn kamer terecht? Het vrijgezellenle-
ven is zo slecht nog niet...

Een woensdag uit het leven van Sietske 
Jansen:

Op woensdag ben ik meestal vrij. En 
tja wat doe je als je vrij bent? Lekker 
shoppen met 1 van mijn zussen of moe-

der. Want ik loop er 
natuurlijk graag 

hip bij. 

Als jongste 
woon ik nog 
gezellig bij mijn 
ouders in Nieuw-
Dijk en woon ik 

dus overal dichtbij. En als je dichtbij 
woont kun je overal lekker op het fietsje of 

met de benenwagen naar toe, naar de Sprink-
hanen, Tante Dies, carnaval of Schuttersfeest. Zo hoef ik niets 
te missen en het fijnste van de woensdag is natuurlijk: dat het 
alweer bijna weekend is! 

De donderdag van Britt Egberts:

De donderdagen zijn geknipt voor mij. Eerst 
knip en kap ik iedereen een super modern 

kapsel bij AMI Kappers en dan kan ik 
niet wachten tot het tijd is om naar huis 
te gaan om het resultaat aan iedereen te 
laten zien. 

Ik heb dan 
tenslotte 

mijn moeder 
dan al de hele dag niet gezien. 
Kijk we appen dan wel de 
hele dag samen, maar als we 
elkaar zien kunnen we lekker 
selfies maken. onze nieuwste 
tatoeages bespreken en een 
wijntje drinken samen. 

3 minuten uit het leven op 
vrijdag van Judith Derksen:

Wat ik op vrijdag doe? Nou moet vaak werken 
maar nu ben ik vrijdagavond vrij en dan ga ik 
graag griezelen met vrien-

den. Lekker schminken 
en daarna andere 

mensen de stuipen op het 
lijf jagen, zodat ze het in hun 

broek doen! Mijn favoriet griezel-
moment is tijdens Halloween Fright 
Night in Walibi, zo jammer dat dit 
maar 1x per jaar is….
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Van Raaij Staalconstructies B.V. 
Bieslook 9-13 
6942 SG Didam 
Telefoon: 0316-221311 
Email: a.raaij@planet.nl 
www.vanraaijstaalconstructies.nl 
 
Voor al uw staalconstructies, hekken, 
trappen enz. 
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StraatsmaL
Rij(be)wijs!

Harold Straatsma
06 51365571

info@autorijschoolstraatsma.nl 
www.autorijschoolstraatsma.nl

Bel  voor een GRATIS proefles!
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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
  

Hubo Didam
Lichtenhorststraat 11a
6942 GS Didam
Tel. 0316-221385
hubo.nl

24 UUR 
PER DAG 
TANKEN

 

 

Servicestation 

Servicestation 

Servicestation 

BRANDSTOFFEN
&

SMEERMIDDELEN
GELEVERD

BIJ U THUIS

Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde
Tel. 088-4546420   info@oqvalue.nl



 

 
 

www.avdd.com 

0800-6666999 
 
 
 
 

Onderdeel van The Wiendels Group 
www.twg.nu 
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Onderdeel van The Wiendels Group 
www.twg.nu 

 

 
 



Het is wat met de supermarkten in Didam. De Aldi verhuist 
een keer naar de Coop, de Albert Heijn wil een positie in het 
centrum hebben en de Nettodrama heeft geen enkele    
mogelijkheid om nog verder uit te breiden. Maar man wat 
zou dat toch fijn zijn, want de Diekse bevolking worstelt 
zich wat af in de vele supermarkten. Daar waar de 
boodschappenkarren van de Appie Happie grootste 
AAmerikaanse vormen beginnen aan te nemen, waardoor er 
een immens grote leegte lijkt op de bodem wanneer je bij 
de kassa komt, steken de boodschappen bij de Nettodrama 
er aan alle kanten uit vanwege de veel te kleine karretjes. 
Bij de één kom je met slechts een paar dingen bij de kassa 
en zit je al snel aan de 100 euries en bij de ander kan de kar 
niet voller en blijf je er nog netjes onder. Nou kunnen die 
karkarretjes ook niet heel veel groter worden want ze passen 
absoluut niet meer door de smalle betegelde gangetjes. Bij 
een strenge winter is het overigens ook naar binnen glijden 
geblazen, want dan ligt het sneeuw al zowat in de 
schappen. De nieuwste koekjes in het assortiment zijn dan 
ook de ijsbrekers en de krakelingen. Daarentegen blijven 
de stroop-aan-de-kontkoeken en de kletskoppen wel in 
het assortiment, want volgens de manager passen ze 
ontzettend goed bij het winkelend publiek van deze eeu-
wenoude super. 
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Weetjesenzo

Dagje Ajax de Graafschap?
Dit leuke kiekje is gemaakt op de Wallen, speciaal voor 
het thuisfront. Foto’s van de voetbalwedstrijd hebben 
wij helaas niet voorhanden, dit was toch iets 
interessanter voor ze, natuurlijk ook om het feit dat de 
Graafschap al maandenlang standaard verliest en tegen 
Ajax geen schijn van kans maakte.

EEen leuke pot voetbal kan het in ieder geval niet geweest 
zijn, maar het was een bijzonder mooi excuus om al 
deze dingen in de grote stad te bewonderen…

De mannen zijn weer veilig bij hun vrouwen thuis beland 
en wachten met smart op de volgende kans om legaal 
de Wallen te bewonderen.

Hopelijk speelt de Graafschap volgend jaar nog 
EEredivisie voetbal, dan kunnen de mannen de datum 
weer in de agenda zetten. 

We weten allemaal dat Gemma Harmsen iedereen een 
luisterend oor biedt, vooral voor de regio Pontilaan. We 

weten ook dat Gemma zich altijd graag verdiept in 
bepaalde materie, zodat ze erover mee kan praten en goed 

advies kan geven.

Toch schrok Maikel wel even toen hij dit op Facebook 
vvoorbij zag komen…

Gelukkig vielen de wilde plannen wel mee en was het een 
gevalletje ‘mijn telefoon is vastgelopen’.

Maikel heeft met grote spoed de Samsung Garantie Dienst 
gebeld, en daarmee Gemma’s telefoon en hun relatie 

gered. ;-) 
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Haarsalon Anne-Marie kiest
voor optimale persoonlĳke
aandacht en werkt 
uitsluitend met producten 
op natuurlĳke basis.

Bel voor een afspraak: 
0316 22 15 21
Of loop even binnen: 
in het Centrum van Didam 
dichtbĳ de markthal
Schoolstraat 17, 6942 AJ  Didam

Een bezoek waard

   

- Verzorgen financiële administratie

- Verwerking loonadministratie

- Samenstellen van jaarrekeningen

- Verzorgen belastingaangiften
   (ook voor particulieren)

- Deskundige adviezen

- Bedrijfsbegeleiding

Ludgerusstraat 33 - 6942 BX Didam
Tel. (0316) 22 16 27
info@buiting-roes.nl
www.buiting-roes.nl
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  www.bodbeek.nl   tel.0316-531273
  st. jansgildestraat 12, beek

204_HQ_Dealer_Adv_NL_FC_Mag_CS6.indd   1 10-04-15   08:51

Ga voor een deskundig aankoopadvies naar uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

HUSQVARNA AUTOMOWER ®

V A N  €  1 . 4 9 9  V O O R

€ 1.399  E X C L .  I N S T A L L A T I E

ACTIE

*Deze actie is geldig t/m 31-08-2015.

Ga voor een deskundig aankoopadvies naar uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

HUSQVARNA AUTOMOWER ®

V A N  €  1 . 4 9 9  V O O R

€ 1.399  E X C L .  I N S T A L L A T I E

ACTIE

*Deze actie is geldig t/m 31-08-2015.

STIHL en VIKING specialist 



B O U W A D V I E SsM.Jscheerder

www.scheerderbouwadvies.nl
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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
www.momjoostenmakelaars.nl

     @MomJoosteninfo     @MomJoosteninfo
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www.vitaalthuiszorg.nlwww.vitaalthuiszorg.nl

Onafhankelijke 

waardering van 

8,6

Van huishoudelijke 
hulp tot verpleging 
en begeleiding

Aalsbergen 11
6942 SE Didam

0316 - 22 00 73
info@vitaalthuiszorg.nl

11sevier | 92



11sevier | 93

Dan wordt het tijd om weer eens op te stappen 
om de volgende groep een bezoekje te brengen. 
We rijden naar de familie Polman. Daar zal de 
toekomstige groep zich voor het eerst verzame-
len. “Ze druppelen hier langzaam binnen”, zegt 
gastvrouw Ilse. De tafel staat vol met snoep dus 
reden genoeg om hier aan te schuiven. De zes 
jongens die overgekomen zijn van De Bikkels zijn 
als eerste binnen en dat is voor ons even vol-
doende om de stemming te pijlen. “We hebben 
het wel altijd heel leuk gehad, maar nu dachten 
we dat het beter was om samen opnieuw te be-
ginnen”. Toch zien we ook zorgelijke gezichten. 
“Ja, we hebben natuurlijk geen onderstel en het 
is te laat om dat nog allemaal te regelen voor de 
Carnaval”. Terwijl de jongens leuke herinneringen 
ophalen van de afgelopen jaren horen we dat de 
nieuwe naam net een week oud is. “Onze nieuwe 
naam is lachen man”. Het is geworden: “C.G. 
Kump Goet”. “We hebben zo een vergadering 
met iedereen die mee zou willen doen en hopen 
dat het gaat lukken”. Wat ons verrast is dat de 
groep mee zou willen doen als loopgroep. Dat 
vinden we stoer omdat “een wagentje” de stan-
daard schijnt te zijn bij de jeugd. Inmiddels zijn 
de meeste nieuwe leden binnen kan de eerste 
echte vergadering van Kump Goet beginnen. Op 
het moment dat we weg gaan zal de groep er 
als volgt uitzien: Guus, Bas, Auke, Bram, Finn, 
Simon, Pien, Dewi, Jochem, Isa, Lynn, Siebe en 
Ville. We maken nog even een foto en wensen 
hun veel succes en hopen de groep in 2019 al te 
zien... “Gas er op” zoals ze dat zeggen.

Zover onze informatie strekt zijn de Bikkels be-
gonnen in groep 4 van de basisschool. In eerste 
instantie enkel jongens die in politie-uniform de 
straat op gingen. In groep 8 werd besloten dat 
ook de meiden mee moesten doen. Het afgelopen 
jaar ontstonden er andere ideeën, andere keuzes, 
andere vrienden en/of vriendinnen. Jammer maar 
volstrekt begrijpelijk onder de jeugd. Ze vonden 
het tijd worden om de groep te splitsen. Een groot 
deel blijft doorgaan onder de naam “De Bikkels” 
en een gedeelte van de groep aangevuld met 
nieuwe leden gaat verder onder de nieuwe naam 
in Carnavalsland “Kump Goet”.
Alle reden voor de redactie van De 11sevier om 
de jeugd op te zoeken. We komen aan bij een 
gastvrije familie Peters. In ons hoofd speelt de 
vraag, hoe te beginnen? “Hey hallo”. Het zijn de 
woorden van de vrouw des huizes Elke die ons 
opvangt, terwijl ze rustig een sinaasappeltje weg 
staat te peuzelen. “Er zijn er veel vandaag aan 
het bouwen”. Nou dat doet ons goed. Zo krijgen 
we een goed beeld van de groep “De Bikkels”. 
We horen ondertussen René, die hand en span 
diensten verleent bij de jeugd. We steken de kop 
om de deur en zien twee vaders overleggen, maar 
ze hebben niets in hun handen en toch horen we 
volop zaag en timmerwerk. Daar worden we blij 
van. “De jongens en de meiden doen zoveel mo-
gelijk zelf, maar een beetje begeleiden kan geen 
kwaad”. We zien de ontwerptekening liggen. De 
redactie is nieuwsgierig en wordt direct geholpen 
door de jeugd. “Iets met met engeltjes en duivel-
tjes, maar de leus hebben we nog niet. Die krijgen 
jullie met de Carnaval wel te horen”.  We maken 
nog even een leuke foto. Tijdens de Carnaval zul-
len we de volgende Bikkels ontmoeten: Tim, Sam, 
Thijs, Job, Sven, Isa, 
Ebony, Noah, Noa,  
Renske, Lotte, Lise,  
Guusje, Maud, Sanne. 

De Bikkels 3.0
C.G. Kump Goet



|

Hypotheken  •  Verzekeringen  •  Bankzaken

11sevier | 94



11sevier | 95

1

Kwal i te i t
Confect ie ui t  e igen atel ier :  Alle gordijnen worden in ons 

eigen atelier op maat gemaakt, van inbetweens tot 
vouwgordijnen. Dit betekent uitstekende kwaliteit voor een 

scherpe prijs. Bovendien zijn de lijnen kort en is het 
maatwerk snel te leveren. Bij ons in de winkel vind je een 

uitgebreide collectie gordijnstouitgebreide collectie gordijnstoffen. Van transparant tot 
verduisterend; voor elke situatie is een passende stof te 

vinden. Tevens is er een uitgebreide collectie aan binnen- en 
buitenzonwering  zoals plissé’s, duettes, jaloeziën, 

rolgordijnen, shutters, screens en rolluiken. Dit alles in een 
breed scala aan kleuren en modellen.  

Ook vvvijgbaa als 
vvwggdijn

N e em  e e n  k i j k j e   

wwi ng i n r i c h t i n g f b a a kman . n l

Wilt u uw inrichting gezellig, wam en lekkv knus 
bel dan DE PRINS, hij kkt niet te paad, 
maa in een F. BAAKMAN bus. 0316-224265

Vloeren in alle soorten en maten
In onze collectie vloeren vind je pvc, vinyl, laminaat, tapijt, 
marmoleum en maatwerk vloerkleden. Combineer 
verschillende mogelijkheden! Een lekker zacht hoogpolig 
tapijt op de slaapkamers. Een mooie pvc vloer met 
plankenmotief voor de woonkameplankenmotief voor de woonkamer. Voor elke situatie en 
gebruik is de ideale vloer te vinden. Kom naar de winkel en 
neem een kijkje is ons ruime assortiment.
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Services

Montage
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Weetjesenzo

Tinder, we kennen het allemaal, (tenminste de vrijgezellen onder ons of de 
stiekeme huisvaders of huismoeders die er opstaan met een onzichtbaar 
profiel en toch af en toe kijken).  Je swipet naar links als je iemand leuk 
vindt, je swipet naar rechts (dus door) als je iemand ziet waarin je geen in-

teresse in hebt.

Bart Willemsen heeft natuurlijk ook zo’n Tinderprofiel en tijdens een lang-
durig WC-bezoek slingerde hij de app na lange tijd weer eens aan.

Tot zijn verbazing zag hij Sylvie Meis voorbij komen. (ja zijn leeftijdscate-
gorie is redelijk hoog aangehouden, zodat hij veel vrouwelijk profielen kan 

zien en veel kans maakt op een match…)

Natuurlijk was Bart in de veronderstelling dat dit om een nepprofiel zou 
gaan. Wat doet Sylvie Meis 30 km bij hem vandaag en waarom zou ze op 

Tinder zitten, ze kan elke weekend wel een scharrel meekrijgen.

Maar Bart (niet bang) swipet naar link en warempel 5 minuten later krijgt hij 
in beeld dat hij een MATCH heeft!! Na wat heen en weer gepraat blijken ze 
ook nog raakvlakken te hebben (voetbal, drank, gezelligheid,) en besluiten 

ze om samen wat te gaan drinken.

Dit eindigt in een leuke avond uit. Helaas zat er geen relatie in omdat Sylvie 
toch veel in het buitenland zit en daar erg druk is, maar deze date vergeet 

Bart natuurlijk voor de rest van zijn leven niet!

Tinder, de match van de eeuw

MeerkeuzevraagIS robin peters in zijn
kindertijd blijven hangen?
Robin begint steeds meer op zijn ‘kleinere’ broertje te lijken en 
scheurde afgelopen jaar door een schnitzeltje of 2 teveel uit 
zijn skibroek.Hij vroeg vervolgens zijn moeder om zijn broek te 
maken voor de ski trip in 2019

Gezien de prille Gezien de prille verkering met zijn schatje Daffy leek het hem 
een goed idee om geheel in stijl een lapje op zijn broek te laten 
naaien zodat zijn schatje ook op vakantie dicht bij hem is. Zie 
hier beneden het resultaat.

Welke tropische verrassing ziet 
u hier?

a) Anna Nas 

b) Kalebas Gieling

c) Al Banana

d) Ap Pelsientje



Waarom OnlineVerf.nl?

;   Snelle levering
    Ze l fde of  vo lgende dag geleverd

;   Grootste webwinkel van Nederland,
    a l le  bekende merken u i t  voorraad leverbaar

;   Gratis Online advies,  of  in de winkel

;   Achteraf betalen
    B i j  ons kun je ook achteraf  beta len!

Waarom Harmsen Vakschilders?

;   Schilder- en glaswerk

;   Vastgoed beheer

;   Monumentaal onderhoud

;   Allround projectbegeleiding

;   Special ist isch onderhoud 
     voor de zorg

Zelhemseweg 21  •  7255PS Hengelo Gld  •  E-mail info@onlineverf.
nl  •  Tel 0575 – 74 30 12Zelhemseweg 21• 7255PS Hengelo Gld 
E-mail info@onlineverf.nl • Tel 0575 – 74 30 12

WWW.ONLINEVERF.NL

Zelhemseweg 21• 7255PS Hengelo Gld 
E-mail info@harmsenvakschilders.nl • Tel 0575 – 46 00 00

WWW.HARMSENVAKSCHILDERS.NL

...omdat je er zo lang mogelijk van wilt genieten
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Your  job partner

CERVO GROUP
WENST IEDEREEN
EEN FANTASTISCH 

CARNAVAL

ALAAF!!!
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Groep 8 aan het woord
    

ABCtje Carnaval
Alaaf Alaaf Alaaf

Bier
Carnaval
Dronken

Elfjes
Ferdinand de prins

Gezelligheid
Hoi en ajuus

Iedereen doet mee
Jeugdraad
Kostuums
Los gaan
Masker

Niet te stoppen
Oudere prins

Prinsenpak
Quiz wie het was
Raad de prins[es]

Snoep
               Tekeer gaan

               Uren lang feest vieren
Veer aan de steek

  Wie is de prinses?
X-mas

Yasmijn de prinses
Zuipen

Geschreven door: Zara & Mara

   CARNAVALSGRAPPEN!
De meester vraagt aan Thijs: Waar 
werd Carnaval voor het eerst gevierd?
Thijs: Op bladzijde 72 van het geschie-
denisboek meester!    

Er lopen 2 varkens in de stal. zegt de 
ene tegen de andere: ‘Knor’
Zegt de andere 
‘Unox’

Wat hangt in een boom 
en zegt:  
‘Ik ben een appel’
Antwoord:  
een domme peer  
   

Twee spijkers liggen in het ziekenhuis.
Zegt de ene tegen de andere: 
Wat heb jij? Zegt de andere: Een 

hersenschudding.

Hoe heet een 
supermarkt in  
de zee?                                                               
Antwoord: Zee1000

Waarom lopen de katten
een modeshow?
Antwoord: Ze doen de catwalk                                                

Ik ben wat ik ben maar als je weet wat 
ik ben, ben ik het niet… 
RaRa wat ben ik??  
Antwoord: Een geheim!
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MET 
YASMIJN, MAUD 

EN YENTHE GAAN
WIJ CARNAVALLEN TOT IN

DE LENTE  

Elfje geschreven door: Yasmijn & Maud

Groep 8 aan het woord
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Werken als monteur of  
leerling autotechniek 

bij Electrocar BV? 

Neem contact op via 0316-200095 of mail naar vacature@electrocar.eu 

Electrocar BV     Matjeskolk 13A    7037 DZ Beek ( Gem. Montferland) 

0316-200095     vacature@electrocar.eu  www.electrocar.eu 
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Technisch Beheer – CV en luchttechniek – Loodgieterswerk –  
Dakbedekking – Koudetechniek – Elektrotechniek –   

Telecommunicatie – Beveiligingstechniek.
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VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BOSMANADVIES.NL
Majoraan 7a  l  6942 SB Didam

info@bosmanadvies.nlT +31(0)316 - 21 50 05  l  M +31(0)6 - 53 64 58 21 

• Belasting & bedrijfseconomische adviezen
• Jaarrekeningen & belastingaangiften
• Bedrijfsovername advies
• Samenstellen businessplannen
• Salarisadministratie
• Estate planning

WIJ ZIJN UW PARTNER VOOR:

“ONZE PASSIE  
GAAT VERDER DAN 
EEN JAARREKENING 

EN FISCALE 
AANGIFTEN  
MAKEN”
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Voor elk evenement, 
een passende kraam 

Hoe maken we onze poffertjes? 
 

Wie is er niet mee groot geworden, versgebakken Hollandse 
poffertjes met poedersuiker en extra veel roomboter? Onze 
poffertjes worden ter plekke voor u gebakken: een oud 
ambacht, live in actie.  
 

Wij onderscheiden ons door ons biologische beslag op basis 
van Spelt en Boekweit. De granen voor de mix worden nog op 
ambachtelijke wijze gemalen door, onder andere, de molenaar 
van de Grafelijke Torenmolen in Zeddam (de Achterhoek).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cedric’s Poffertjes 
 

Al 10 jaar lang zijn de poffertjes van 
Cedric onweerstaanbaar op festivals, 
braderieën en bedrijfsfeesten. 

Eindeloze combinaties 
 

Naast de traditionele poffertjes met echte roomboter en 
poedersuiker bieden wij ook creatieve invullingen, 
bijvoorbeeld door de poffertjes “Don Corleone” met tomaat, 
mozzarella, pesto en basilicum.  
 

Voor de kinderen is er mogelijkheid om hun eigen poffertjes 
te decoreren op de bakfiets. Plezier gegarandeerd! 

Bakfiets 

Foodtruck 

Parasol 

Kraam 

          cedricspoffertjes.nl info@cedricspoffertjes.nl  0633956999  Cedric’s Poffertjes 
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ERGER JIJ JE OOK AAN AL DIE SPELFOUTEN OP SOCIAL MEDIA?
Alarm! Er gebeuren steeds meer ongelukken op social media. Uit onderzoek van 
Dhr. prof. dr. R. Tiemessen blijkt dat het aantal spel- en stijlfouten daar ziender-
ogen toeneemt. Verkeerd spellen leidt dan misschien niet direct tot doden en 
gewonden, het doet wel afbreuk aan je merk, bedrijf en persoon. Raak jij 
gestresst van het correct schrijven van posts op Twitter en Facebook? 
Dhr. prof. dr. R. Tiemessen is altijd en overal iedere spelfout op het spoor. 

Uit zijn onderzoek is gebleken dat zelfs de redactie wat sgoonhijdsfoutjes 
maakt.
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																																						Woi	energie	?		

										Dan	moi	naar	Solar	Energy	Booster		kommen	



11sevier | 113



11sevier | 114

Pastoor te Rielestraat 26a
7047 AL Braamt

06 51467359

WWW.BEAUTYBYLINDS.NL

Beauty- en Kapsalon

I R E D W O R K E R S
R o b o t i c s  @  y o u r  s e r v i c e

Automatisering - Hosting

VoIP - Cloud

CNS-IT v.o.f. 
Informaticaweg 7 T: +31 (0)314 200 112 E: cns@cns-it.nl
7007 CP  Doetinchem F: +31 (0)314 200 111 I:  www.cns-it.nl
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WeetjesenzoMidlife VS. Puppylife, Mannen 
komen van Venus, Vrouwen van Mars
Het staat vast dat mannen vanaf 35-50 (sommige mannen iets 
eerder, of sommige mannen zijn nooit volwassen geworden en 
blijven hun hele leven een kleuter) in een Midlife terecht 
komen.
De midlifecrisis is een psychologisch verzamelbegrip voor de 
psychologische ontwikkelingsfase van mensen tussen de 35 
en 50 jaar. Vaak wordt men op deze leeftijd geconfronteerd met 
zingevingsvraagstukken en wordt men daardoor uit balans 
gebracht. De term werd geïntroduceerd in 1965 door Elliott 
Jaques.

OpOp middelbare leeftijd maken veel mensen veranderingen 
door. Dit is een normaal proces. 20% echter komt hierbij in een 
crisis terecht. De midlifecrisis is eigenlijk een keerpunt in het 
leven waarop iemand wegrent voor zijn of haar ‘zelf’ die op de 
een of andere manier niet meer bij de persoon past. Er wordt op 
de vlucht geslagen voor schaduwen en demonen uit de jeugd 
en waar de persoon eigenlijk mee in het reine moet komen. Het 
isis een lange weg die moet worden afgelegd. Reken op jaren in 
plaats van maanden.

Een midlifecrisis is dus een emotionele staat van twijfel en 
onrust, en komt voor bij zowel mannen als vrouwen. Een per-
soon voelt zich oncomfortabel worden bij de gewaarwording 
dat zijn of haar leven half voorbij is. Het leidt over het algemeen 
tot een bezinning en zelfreflectie op wat men heeft gedaan met 
het leven tot dat moment. Vaak gaat het gepaard met gevoe-
lens dat men niet genoeg heeft bereikt, in welke zin dan ook. 
Wie een midlifecrisis ervaart, klaagt vaak over verveling of af-
gestompt zijn met betrekking tot het werk, partner en sociale 
contacten. Men voelt een sterke aandrang om, soms 
ingrijpende, wijzigingen aan te brengen in deze levensgebieden 

Iemand in een midlifecrisis pakt zijn of haar problemen niet 
aan maar ontvlucht ze door het huidige leven te verlaten. 
Daarin liggen immers de problemen, zo meent hij of zij, en 
wanneer er een nieuw leven gestart wordt, zullen ook de pro-
blemen verdwijnen (in werkelijkheid wordt de onvrede echter 
meegnomen). Alles moet daarom veranderen, vindt hij of zij. 
Alles wat doet denken aan het huidige leven wordt als 'fout' er-
varen. De partner, gezin, vrienden, werk en uiterlijk doen alle-
maal denken aan dat huidige leven. Het is iets dat hij of zij wil 
ontvluchten. Het wordt als verstikkend ervaren. Omdat iemand 
in een midlifecrisis geen verantwoordelijkheden meer wil, 
wordt er vaak afstand gedaan van de woning, de partner en 
(soms ook) de kinderen.

Vrouwen daarentegen gaan hier anders mee om, ze raken wel 
in een Midlife, maar gaan zich andere dingen bedenken?

Bij vrouwen kan de biologische klok of (naderende) overgang 
de aanleiding vormen voor een midlife crisis. Kinderen die het 
ouderlijk huis verlaten (empty nest syndrome) kan ook een 
trigger zijn doordat hiermee een levensdoel verdwenen is.

VVrouwen beseffen zich ineens: Oh nee, de kinderen worden 
echt groot, ik moet leren loslaten, Oh jee, ik word dus nooit 
meer zwanger.

Het blijkt dat enkele vrouwen in Nieuw Dijk dit ook zo ervaren. 
Het viel ons op dat moeders met tienerkinderen massaal een 
puppy aanschaffen, zoals Marjo Wenting, Karin Scheerder, 
Esther Derksen. Ze kunnen deze hond dan zo lekker 
vvertroetelen en het compenseert hetgeen wat ze op dit 
moment minder hebben, minder knuffelmomentjes met groter 
wordende kinderen. En toch nog een beetje een baby die je 
lekker mag verzorgen.

Dus zie je in Nieuw-Dijk relaties stranden: Man heeft een Mid-
life, zie je wat vrouwen van eind 30 tot 45 jaar met een puppy 
wandelen: Vrouw heeft een Midlife.
We laten aan jullie 11Seviers lezers over wat het beste is… 

Facebookie
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PROGRAMMA
carnaval in ons
mooie 11jesdarp

Verbroederingsfeest bij Steak’m
Traditioneel verbroederen en ontmoeten van Prinsen
met de 4 Carnavalsverenigingen uit Didam, Loil en Nieuw-Dijk.

Gezinsviering in de kerk
Viering in het teken van Carnaval in St. Antonius van Padua kerk
met Prinsen, Raad van 11 en Bestuur.

Schoolcarnaval
Prinsen, Raad van 11 en Bestuur zijn aanwezig op schoolcarnaval
met rondgang van Prinsenwagen samen met de Expeditie.

Sleuteloverhandiging met Jeugdprins Yasmijn 1e
Jeugdprinses Yasmijn 1e neemt de sleutel van ons 11jesdarp in 
ontvangst en leest de proclamatie voor in het Gemeentehuis.

Wagens kieken
Diverse Carnavalsgroepen organiseren een kiekdag om de wagens
te presenteren.

Narve Carnaval
Kroegencarnaval bij Tante Dies georganiseerd door de NARVE.
Uitreiking oorkonde aan de meest verdienstelijke Nieuw-Dijker.

Prijsuitreiking Carnavalsoptocht
DJames zorgt voor een feestelijke party inclusief de prijsuitreiking van
de Carnavalsoptocht door Prins Ferdinand 1e.

Verrassingstocht
Gezellig dagje op pad met Prins Ferdinand 1e en zijn gevolg. Organisatie 
door de Prins en zijn adjudanten. Meer info over opgave op www.11jes.nl

Kindercarnaval
DJ Patrick zorgt voor een gezellige party voor de kids inclusief prijsuitreiking
van de optocht (Jeugdcategorieën) door Prins Yasmijn 1e. Entree €3, incl.
consumptiebon en lekkere friet.

Carnavalsoptocht
Feestelijke optocht van Carnavalswagens en loopgroepen. Om 10.15 uur stellen alle 
deelnemers zich op voor de optocht op de parkeerplaats bij Boszicht. Om 11.00 uur vindt
de jurering van alle creaties plaats. Om 11.49 vertrekt de optocht door Nieuw-Dijk op weg
naar Didam met defilé bij het voormalig gemeentehuis.

Boszicht

zat 16 feb
20.00

zat 23 feb
19.00

vrij 1 mrt

vrij 1 mrt
18.30 uur

zat 2 mrt

zat 2 mrt
20.30 uur

zon 3 mrt

maa 4 mrt
11.00 uur
DIn 5 mrt
11.11 uur

din 5 mrt
19.44 uur
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de meest 
vertrouwde 
kraamzorg

Team 
Zonnekind

Vo

orheen ZiNkraamzorg

Ook hier in de Liemers en de Achterhoek 
kiezen honderden ouders voor de Kraamvogel 

en krijgen zo een strart waar je van droomt.

Kijk op onze website www.dekraamvogel.nl 
of neem contact op met Thea Loeters, 

Teammanager Zonnekind. T 06 26 37 62 62.



Tolweg 9, DIDAM | 0316-221312

WWW.JUFFROUWTOK.NL

Hoofdgerecht Kip Piri Piri € 9,95
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