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Toen was Carnaval vieren nog heel ‘normaal’... 

Het blijft onvoorstelbaar dat in 2020 iedereen nog een 
 ‘normaal’ Carnaval heeft kunnen vieren. En dat zelfs door de 
vele stormen onze optocht toch nog een week later plaats 
heeft kunnen vinden. Niet wetende dat dit het laatste echte 
feestje was dat wij met z’n allen samen ‘normaal’ konden  
vieren. Als we dat hadden geweten hadden we er vast nog 
een extra borrel op genomen. Niet dat iedereen dat nog 
nodig had maar toch... 

Uiteraard wisten we niet wat ons toen allemaal boven de pet 
hing. We waren ons op dat moment van geen kwaad bewust, 
dat slechts enkele weken later het aantal besmettingen in 
Nederland zo hard groeide, dat veel festiviteiten uit veiligheid 
werden afgelast. Carnaval in Angerlo ging geheel begrijpelijk 
niet door. Op de dag dat menig Carnavalist normaal  
gesproken Halfvasten viert, zochten zij elkaar nog even op 
om de laatste drankjes van de wagen op te drinken. Om 
18:00 uur ‘s avonds drong het bij menigeen pas echt door. 
De horeca moest hun deuren sluiten en iedereen stond direct 
met beide benen op de grond. Dit was de werkelijkheid,  
het feest is nu echt voorbij. 

Binnen de vereniging zijn we elkaar niet uit het oog verloren 
en hebben diverse commissies elkaar regelmatig digitaal ge-
sproken en gezien. Daar waar wij in de zomer nog buiten op 
1,5 m afstand konden vergaderen, werd het daarna al snel 
met de techniek vanuit menig zolderkamertje met een eigen 
versnapering erbij. Ons feestje zat er dan wel op, maar hoe 
moest het verder met de Pronkzittingen van november? En 
met ons jubileumjaar?

Gelukkig hebben we voor de jeugd de Jeugdpronkzitting 
volledig digitaal kunnen realiseren. Een leuk stukje vermaak 
voor thuis voor de buis in een periode waarin er niet veel 
anders mogelijk was, is een goed alternatief gebleken en de 
film is goed bekeken. Zo is Jeugdprins Dani met zijn gevolg 
digitaal verwelkomd en hebben we genoten van de jeugd 
tijdens de film. 

De ambities voor de Pronkzitting voor volwassenen  
waren telkens volop aanwezig, maar door de steeds opnieuw 
aangescherpte maatregelen werd het in de praktijk steeds 
lastiger om de uitvoering op een verantwoorde manier op te 
pakken. Er zijn dan ook veel ideeën geparkeerd en stilgelegd. 
De uitzending werd even in het vat gestopt en is vast nog 
niet verzuurd. Hopelijk gaat u genieten van de uitzending in 
het Carnavalsweekend.

Wie had zich toen kunnen bedenken dat de activiteiten  
rondom Carnaval 2021 ook niet georganiseerd kunnen  
worden, omdat het virus ons allen nog steeds beheerst.  
De organisatie van festiviteiten op een veilige manier voor de 
11jes laat nog op zich wachten. Geduld is een schone zaak, 
maar ieders gezondheid is des te belangrijker. Wij hebben 
daarom ook het jubileumjaar vorig jaar uitgesteld en hopen 
dit feestelijk te kunnen aftrappen tijdens de Pronkzittingen 
van 2021. 

We presenteren nu in ieder geval deze 11sevier waarin we 
hopen dat wij met elkaar verbonden blijven! Wij zijn dan 
ook de sponsoren en onze leden dankbaar dat zij ons blijven 
steunen. Er staan diverse interviews met jubilerende  
groepen in en wij gaan er vanuit dat wij ze volgend jaar weer 
enthousiast naar voren kunnen halen op een ietwat smerige 
dansvloer! Allemaal veel leesplezier, blijf gezond allemaal en 
hopelijk tot snel!  

Bestuur CV De 11jes 

PRINS 2021 & ADJUDANTEN 
Wordt bekend op... 

Zaterdag 13 februari 2021 - 19.49 uur
 

JEUGDPRINS 2021 & ADJUDANTEN 
JEUGDPRINS Dani 1e - Dani Driessen 

Bart Knaven & Tymo Staring

HOFDAMES 
Lyanne van Vuuren & Manon Terhaerdt

BESTUUR 
Bastiaan Wigman - Ralph Menting
Lowie van Raaij - Gemma Harmsen

Jorik Hebing - Erwin Kruis
Aspirant:  

Ferdinand Baakman - Niek Bodd

PRESIDENT 
Coen Lodewijk

RAODSMEISTER 
Denny Gies 

 
RAAD VAN 11 

 Erik Duis - Wouter Lodewijk
Frank Stinissen - Mark de Reus

Johan Banning - Jos Hieltjes
Robbin Mennings - Jeroen Olsthoorn

Tim Sanders - Johan de Reus 
Timo van den Boom - Rick Wolters 

Rob Stinissen 
 

CONVENT 
Clemens Huntink - Rudy te Dorsthorst

Erik Derksen - Wilko Wiendels

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

LEDEN VAN VERDIENSTE 
Marga Geurtzen - Rob Hieltjes

Johan Jacobs - Roderick Vierwind
Roy van Vught - Sybilla van Bindsbergen 

 
CV DE 11JES WERKT MET DE 

VOLGENDE COMMISSIES 
Bouwlocatie - Jeugd

Keuring - Leden
Licht & Geluid - Optocht 
PR - Prins & Hofdames

Prinsenwagen - Pronkzitting
Sponsor - Techniek 

Zaal 
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Op zondag 17 januari was het een speciale dag voor Bertus Lanters, want 

vanuit de vereniging is hij in het zonnetje gezet vanwege zijn prachtige 44 

jarig jubileum. We hadden Bertus graag een podium in de zaal willen geven, 

naast de andere jubilaris Rudy ter Dorsthorst (33 jaar), maar dat is helaas in 

deze tijd niet mogelijk. Toch wilden we dit niet zomaar voorbij laten gaan en 

hebben hem aan de voordeur op gepaste afstand gejubileerd. 

44 jaar lid is bijzonder, hier zijn wij dan ook erg trots op. Zeker omdat Bertus 

een persoon is die altijd zeer begaan is met de vereniging. Altijd betrokken 

geweest en nog steeds. Ook altijd nieuwsgierig waar het bestuur mee bezig 

is, hij volgt de vereniging altijd nog goed. Wanneer wij Bertus zien is er altijd 

ruimte voor een praatje en geeft hij ons graag nog enkele tips. Altijd zeer 

positief en meedenkend.  

Een jaar of twee geleden was het een frisse Carnaval. Bertus had nog wel 

een paar mooie witte shawls thuis liggen en zei in de week ervoor al dat die 

voor het jeugdkader waren. Want voor de jeugdprinses en adjudanten is het 

hartstikke koud daar bovenop. En op zondagmorgen nam Bertus de shawls 

keurig netjes mee.  

Bertus Lanters 
44 jaar lid

Bertus was jarenlang in voorgaande besturen secretaris bij de 11jes, wel meer dan 30 jaar! Het was uiteraard niet 

altijd even makkelijk voor hem. Maar Bertus pakte zijn verantwoordelijkheid en is nooit ergens voor weggelopen. Hij 

is dan ook echt één van de grondleggers van de vereniging. 

Ook heeft hij altijd een hart voor de wagenbouwers en heeft vroeger aan de Geulecamp ook enkele jaren een huis-

vesting voor de Heideboys gehad zodat er prachtige wagens voor de optocht gebouwd konden worden. En zoals 

wij ons hebben laten vertellen, daar kon alles. Zeer gastvrij altijd. Marie zorgde altijd eerst voor de koffie maar later 
op de avond dronken zij bijtijds graag een borreltje mee in het bouwhok met de jongens. 

Bij het bestuur vinden wij het ook altijd erg gezellig als Bertus met ons mee gaat tijdens de Carnavalsoptocht op de 

zondag in de bestuurswagen naar Didam. Onderweg zei Bertus vaak dat Marie niet zo weg was van de borreltjes 

onderweg maar dat Bertus vervolgens zei; “Ach doe er toch nog maar ééntje in”. Ook is Bertus al jarenlang een 

trouwe bezoeker van de Carnavalsmis en van de Pronkzitting. Vanwege de gezondheid wordt het steeds lastiger 

om de gehele avond vol te houden, maar daar waar het kan pikt Bertus de opening en enkele optredens tot aan de 

pauze graag even mee. 

Wij hopen dat Bertus geniet van de blijvende attentie en dat wij snel weer een bezoekje kunnen brengen. 

Knuffel van de Prins vervangen door oppas door de Prins! Liv en  Flo Derksen genieten op en top! 
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Gieling Management BV



Mike Gieling

 Van Rouwenoortweg 17d • 6942 PH Didam

 06 247 033 59

 mike@gielingschilderwerken.nl 

 www.gielingschilderwerken.nl
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Beste mensen, 
 
Wie zit daar nu op te wachten een woordje van de President? En……wat zal ik eens schrijven in deze tijd…..ik heb 
geen idee? Het is 3e kerstdag en eigenlijk had ik het stukje al ingeleverd moeten hebben, maar gelukkig kreeg ik nog 
iets bedenktijd. Ik kijk naar buiten, het is een troosteloze regenachtige grijze dag, hier krijg ik dus ook weinig  
inspiratie van. Ik open Spotify en klik een willekeurige lijst aan. Het eerste nummer is gelijk heel toepasselijk bij dit 
weer... The Sound of Silence – Simon & Garfunkel. 

Ondertussen denk ik na wat ik normaal gesprokken in de kerstvakantie zou doen, natuurlijk lekker eten en drinken, 
maar ook bouwen aan onze carnavalswagen. De laatste jaren spraken we dan vaak af met z’n allen om een hele dag 
met zoveel mogelijk te gaan bouwen, dit noemden we dan de Nationale bouwdag. De gezelligheid stond deze dag 
natuurlijk voorop, vroeg uit de veren, ouwe kleren aan en gaan. Eerst ff de kachel flink opstoken en genieten van een 
potje koffie bij de warme kachel, de muziek aan en de eerste fijne klanken galmen door ons bouwhok...  
Jannes – Zwevend Naar ’t Geluk. 

Das toch genieten! Het bakkie koffie is op, nog even bespreken we wat we precies gaan doen. Want het idee is er 
wel op papier, maar de uitvoering ervan blijkt toch altijd lastiger. We bekijken onze SRV-wagen nog eens goed en het 
plan is compleet……Frank van Etten - Huisje op wielen.  
 
Iedereen heeft meestal een taak bij de carnavalswagen, we hebben de lassers, de plakkers, de schilders en natuurlijk 
altijd een paar die niet zoveel kunnen. Die zorgen voor de lunch. Een lekker soepje of broodjes worst gemaakt op de 
kachel natuurlijk. Het is alweer 12 uur geweest en de lunch zit achter de kiezen, dat betekent dat we de eerste flesjes 
bier los mogen trekken... John de Bever - Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.

Het bouwen gaat intussen in hoog tempo verder, zo ook de flesjes bier die genuttigd worden. De platen galmen door 
de speakers en het kacheltje wordt nog een keer volgeladen. De bouwmuziek wordt aan geslingerd, er moeten  
meters gemaakt worden zoals wij dat altijd noemen... We live Forever - Bulletproof & Paul Elstak & Boogshe. 

Het is ondertussen drie uur in de middag de zweetdruppels rollen ons van de kop, eerst maar eens ff pauze. Nog 
even een toiletbezoekje om de lunch weg te spoelen en we knallen nog even een uurtje of twee door om deze dag 
tot een goed eind te brengen. De muziek gaat een tandje harder en de platen wisselen zich in een rap tempo af...  
Django Wagner – Kali (Outsiders Remix), Dem Land Tirol Die Treue,  Tino Martin – Zij weet het en de  
Böhmischer Traum komen allemaal voorbij. Nog even een old skool mixje van DJ Paul Elstak – Defqon 1 2019  
en de dag zit erop! 

Helaas zal er deze Kerstvakantie geen Nationale bouwdag zijn en blijft het in de meeste schuren rustig. Aankomend 
jaar niet met z’n allen naar de recepties, het kroegencarnaval bij Dies, de prachtige feesten in onze Residentie en 
geen optocht met z’n allen door de straten van Nieuw-Dijk richting Didam, iets waar ik nog erg aan moet wennen.  
Maar ik weet ook dat wij Diekse Carnavalisten een positief nuchter volk zijn wat niet bij de pakken neer gaat zitten en 
altijd wel een weg zal vinden om hier ook weer bovenop te komen. Bij de jeugd is Prins Dani naar voren gekomen sa-
men met zijn adjudanten Tymo en Bart. Onze grote Prins tonen wij jullie graag tijdens onze online Pronkzitting, maar 
ook dit komt weer helemaal goed, want we rollen de rode loper graag nog een keertje digitaal uit.  
Ik wens ondanks deze rare tijd hen beiden en iedereen een plezierig 
en vooral gezond jaar toe en hopelijk kunnen we samen toch nog op 
een beter moment samen een feestje vieren.

Zoals een echte Diekse Carnavalist zou zeggen: 
Het glas bier/borrel is niet half leeg, maar juist halfvol! 
The Show Must Go On – Queen. 

Met Carnavalsgroet, 

Jullie trotse President Coen Lodewijk  

Carnavalsvereniging de 11jes
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               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

Didamseweg 31  !  7037 DJ Beek (Gem. Montferland)
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Verkoop: DIA - HSS - HW Gereedschappen

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



33 JAAR33 JAAR

CARANAVALSCOMBiNATiECARANAVALSCOMBiNATiE

TWiETiES - ZZOOiiTWiETiES - ZZOOii
33 jaar dus. Zelf houden we het niet zo bij maar gelukkig was 
de redactie van de 11sevier wel zo scherp en kwam er dus 
een appje van ze. Blijkbaar zijn we weer 11 jaar verder en dus 
alweer een jubileum voor ons en of er een stukje kon komen 
voor in het krantje. Tja, we hebben verder toch niks te doen, 
dus daar kunnen we wel wat avonden voor uit trekken. 

Echt bekend van grote wagens met veel details en verfi jnde afwerking 
zijn we niet. Toch, in al die 33 jaren zaten er echt pronkstukken bij en 
kwamen we verrassend uit de hoek. Maar eerst maar even terug naar 
het begin. Wie zijn wij, waar stond onze wieg, waar was die oerknal, 
vertel? Daarvoor moeten we uiteindelijk wel ver terug naar de vorige 
eeuw. Maar eerst nog iets recenter. We schrijven anno 2001. CC T-Z is zoals de naam al doet vermoeden een heuse 
fusieclub, ontstaan in 2001 uit, je raadt het al, de Twieties en ZZOOII.

Als we dan de geschiedenis in duiken van deze twee groepen dan begint deze voor ZZOOII in het jaar des heren 
1990. Een samengeraapt zooitje wilde ook wel eens wat bouwen. Zij kwamen als nieuwe groep in de Diekse optocht 
als een complete verrassing. Ergens ver weg in het Porredarp hadden ze een puike wagen gebouwd: ‘Roodkapje’. Ze 
behaalde met stip de 2e plaats en waren as deur een dolle wolf gebetten zo gek as een deur. Deze groep heeft een 
aantal jaren mooie wagens gebouwd.

Echter nadat afscheidingsbeweging ‘Radicaal’ zich afsplitste van 
ZZOOII  (tja dat ligt nu eenmaal in het karakter van een afschei-
dingsbeweging), is er blijkbaar een hoop kennis, tijd en motivatie niet 
recht evenredig over beide groepen verdeeld. Het resultaat is bij een 
ieder bekend. Afscheidingsbeweging ‘Radicaal’ heeft vaak gewonnen 
en nog altijd komt het ieder jaar met een mooie creatie de parkeer-
plaats van Juff rouw Tok oprijden. ZZOOII deed het vervolgens wat 
kalmer aan met idem resultaat. En dan die Twieties. Ze zijn rond 1888 
of 1988 begonnen en misschien wel in 1989, waarschijnlijk nog onder 
de naam Jos & Co. Nou hoor ik je denken “En waarom Jos?” Dat weet 
niemand! 

De eerste wagen die zij bouwden, ook ergens achter in het Porredarp, is voor velen nog steeds de beste. Was de 
wagen mooi? Neu. Was er veel detail en techniek? Neu. Nee, het sloeg helemaal nergens op maar ieder heeft zich 
kapot gelachen toen we voorbij kwam met ons pronkstuk met de fenomenale spreuk: ‘Met de Indiaan aan de paal, 
gaat iedereen aan de haal’. De meeste wagens waren vervolgens van een bedenkelijk niveau op één uitzondering 
na. De wagen met als motto ‘3 dagen de beuk erin’. Dit was een echte beuk, maar wel op wielen en stuurde je links 
dan ging je rechts en vice versa, en dat alles aangedreven door een oude bromfi ets motor. Naast wagens hebben 
ze ook nog een aantal jaren als loopgroep meegedaan en waren in die gedaante best goed bezig en is een 1e prijs 
zelfs een keer binnen geharkt. Echter, aangezien ook zij geen 18 meer waren vonden ze dat de gehele optocht lo-
pen niet van deze tijd was en gingen daarom op zoek naar een geschikte fusiepartner. Al gauw bleek dat ZZOOII al 
enige jaren te kampen had met een teruglopend ledental en dat zij in het bezit waren van een wagen. Zo ontstond 
een soort van ‘perfect match’ tussen beide groepen en werd een nieuwe groep geboren met de naam Carnavals-
combinatie Twieties – ZZOOII. Het resultaat van deze ‘match’ zijn verrassende wagens met mooie pakken. En elk 
jaar proberen we elementen uit de vorige wagen terug te laten komen. Mensen met oog voor detail zullen dit zeker 
onderschrijven.
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Redenen om elementen uit het verleden her te gebruiken in de nieuw te ontwerpen praalwagen zijn divers. Om er 
een aantal te noemen:

� ‘Never change a winning wagen’ (ook al is een 1e plek nooit bereikt, of in zicht geweest, het geeft altijd weer 
hetzelfde euforische gevoel om te zien dat we er toch weer wat van hebben kunnen maken).

� De uitdaging om in zo’n 3 tot 5 zaterdagen een ‘extreme makeover’ te realiseren.
� Met minimale middelen, maximaal rendement te halen.
� We hebben een ontzettende hekel aan de huidige wegwerp maatschappij. We raken extra gemotiveerd als we 

iets nog een keer kunnen inzetten. Zo zie je maar, we waren onze tijd al ver vooruit. 

We zouden nu veel voorbeelden kunnen noemen van al die 
wagens die onder bovenstaande principes zijn gebouwd, maar 
om nu 33 titels op te noemen! Er is echter één wagen waar we 
nog altijd erg trots op zijn. Onze ballonnenwagen met de leus 
“wi’j bloazen de boel op” is zelfs in twee zaterdagen gemaakt 
en leverde ons een dikke top 10 notering op in 2015. 

Als afsluiter toch ook nog wat bedankjes. Allereerst natuurlijk 
de deelnemers van CC Tweetties-ZZOOII want zonder hen was 
het deze 33 jaar nooit gelukt. Betsie Polman voor het stallen 
van de wagen en dat we een paar dagen daar mogen bouwen. 
Joep en Dini Kluitman bedankt dat we al 33 jaar lang elke car-
navalszondag een lekker stevig ontbijt (met de worst van Paul) 
mogen nuttigen. En dan natuurlijk Willie Bosch. Al die jaren 
is hij onze chauff eur, dat was soms een hels karwei maar we 
komen elke keer weer netjes thuis. 

Beste carnavalisten, Carnaval 2021 zal wel een erg rustig jaar worden, maar weet, uiteindelijk komt alles goed en 
zouden we zeggen; Na de vaccinatie, is het tied veur een lekker koele traktatie. 

Alaaf.

11sevier | 15



11 JAAR11 JAAR

CG FATAALCG FATAAL
Aankomend jaar zouden ze voor de 11e keer 
meedoen aan de mooiste carnavalsoptocht uit de 
regio. Een roemruchtige groep twintigers die re-
gelmatig in Diekse kringen opduikt. Vroeger kon 
je ze regelmatig vinden in hun eigen ‘keet’ bij 
Verkerk aan de Smallestraat, maar momenteel 
kom je ze bij elke vereniging en in elke (ama-
teur)kroeg van Nieuw-Dijk tegen. Hebben zij 
zich de afgelopen 11 jaar een beetje gedragen? 
Gaan ze zich de komende 11 jaar een beetje ge-
dragen? Een portret van een club vrienden met 
de meest originele naam van deze eeuw; 
Carnavalsgroep Fataal.

Al ver voor het moment dat ze zich aan de buitenwereld 
voorstelde als carnavalsgroep, waren deze jongens en 
meiden al bevriend. Toen ze nog met een bonte verza-
meling skelters en karren de Diekse straten terroriseer-
de, vormden zich de eerste contouren van wat we nu 
kennen als Fataal. Het oudste gros van de ploeg kwam 
op het idee om een carnavalsgroep te starten, en zo 
geschiedde. Vanzelfsprekend moest er een passende 
naam worden bedacht, maar dat bleek niet zo gemak-
kelijk. De toenmalige leeftijden van de oprichters zaten 
inspiratie voor een goede naam in de weg. Ze besloten 
daarom bij rivaliserende groepen als Maximaal, Radicaal 
en Idiaal te kijken waar zij hun naam vandaan haalden. 
Hoe ze toentertijd bij Fataal zijn gekomen is niet geheel 
duidelijk, maar ook niet geheel onbegrijpelijk.

In de jaren die daarop volgde hebben ze niet onver-
dienstelijk meegestreden om de prijzen van de carna-
valsoptocht in Nieuw-Dijk. Het laatste jaar dat ze bij 
de jeugd mee mochten doen behaalden ze de 1e prijs 
en vorig jaar behaalden ze een 3e (lees 2e) prijs bij de 
volwassen voertuigen. Een stijgende lijn ten opzichte 
van de jaren ervoor, waarin ze steeds een stapje hoger 
klommen in de top 10. Behalve dan die ene keer in 
2014 dat ze 17e werden. Het juryrapport en de reactie 
vanuit de 11jes zal niet snel worden vergeten. 

Zoals eigenlijk elke carnavalsgroep is het behalen van 
prijzen niet datgene waar Fataal voor is opgericht. 
Lid zijn van een vriendengroep betekent het doen 
van leuke dingen met elkaar, maar ook dat je er voor 
elkaar bent in minder leuke tijden. Toen op 3 april 2018 
vriend en lid Dirk Peters plotseling kwam te overlijden 
liet Fataal zien hoe je elkaar steunt in moeilijke tijden. 
Dirk was een goedlachse gangmaker binnen de groep 
die altijd in was voor gezelligheid. Hij wordt nog iedere 
dag gemist en zal voor altijd een speciale plek hebben 
binnen de groep.

In februari 2017 liet Fataal al eens eerder zien dat je 
als groep samen tot grote dingen in staat kan zijn. Na 
de optocht in Beek sloeg het noodlot toe en vloog de 
carnavalswagen op de openbare weg in brand. Gelukkig 
waren er geen gewonden te betreuren en viel de mate-
riële schade mee, maar de wagen kon op deze manier 
niet meer mee met de optocht in Angerlo. Toch gingen 
ze niet bij de pakken neerzitten. Met hulp van vele 
andere groepen werd binnen drie weken de complete 
wagen gerenoveerd, werd twee dagen voor de optocht 
een tweede drukbezochte kiekavond georganiseerd en 
is alsnog meegedaan aan de optocht in Angerlo.

Dat we Fataal de komende 11 jaar nog kunnen bewon-
deren is een zekerheidje, de vraag is alleen in welke 
vorm. Ze beschikken niet over een glazen bol en ambi-
ties durven niet uitgesproken te worden. Ze gaan er in 
ieder geval voor zorgen dat elk jaar een creatie wordt 
neergezet die door de keuring komt. Een mooi streven!

Aan de lezers van de 11sevier hebben ze nog een dui-
delijke boodschap. ‘Hol um in de boks en blief gezond’.          

     WIST JE DAT?     WIST JE DAT?

� Buurman Theo altijd binnen 
kwam op het moment dat Fa-
taal een versnapering aan het 
nuttigen was.

� De heg van Theo pas weer 
groeit sinds Fataal er niet meer 
in urineert.

� Theet een bal zou afdraaien bij 
iemand die hij ziet urineren in 
de heg.

� Fataal meer hout stookt van 
Theo dan Theo zelf (bedankt 
Theet).

� 3 van de 10 mistbuien in 
Diek van de kachel van Fataal 
afkwamen.

� Het hout van Theo toch niet zo 
schoon is.

� Vroeger als Rene de stroom 
afsloot, stroom werd afgetapt 
van buurman Theet, waardoor 
zijn eigen lampen begonnen te 
knipperen. 

ANKiE - CARiNE - DAPHNE  MANOEK - SiETSKE - ANTHONY - MiKE - TOM - NiELS - DiRK † - LUC - LUUK - LUKE - THOMAS - HARVEY - SiEBE - NORDiN - NOUD - STAN
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Nieuw-Dijk kent mooie straten en prachtige 
wijken met hun eigen unieke stijlen. Zo heb je de 
Tinneveldstraat, de culturele mengelmoes waar 
minimalisme de boventoon voert. De Meikamer-
laan, waar de gazons altijd groener zijn. De Lie-
mersweg, waar beeld, kunst en Ajax nog altijd de 
norm zijn. De Pater Smitsstraat, dé sub-urb van 
Nieuw Dijk. Waar pochen de norm is voor zowel 
de woning als de voor- en achtertuinen.

Mooi grijsMooi grijs  

Vorig jaar zijn onze razende reporters van de 11se-
vier langs geweest bij de nieuwste buurt in het dorp: 
De Pontilaan 2.0. Sinds een jaar zijn alle woningen 
bewoond en dat betekent dat nu de tuinen aan de 
beurt zijn. De buurt heeft besloten om dit gezamen-
lijk op te pakken. Uiteraard moest dit professioneel 
aangepakt worden, dus werd er gezamenlijk een 
tuinarchitect aangesteld. Een goed begin zou je den-
ken, maar door vele discussies en urenlange verga-
deringen ontstond er een grijs gebied van meningen. 
Jan Gieling, van 2A, zag in dat de kwestie niet zwart 
of wit was en heeft toen namens de buurt besloten 
dat de hoofdkleur voor de wijk antraciet wordt.

We beginnen bij Pontilaan 2, bij Niek en Lotte. Zij 
hebben gekozen voor split met een donkerwitte 
kleur. Lekker minimalistisch, met twee gigantische 
antraciete bloempotten. De planten laten nog even 
op zich wachten. Deze worden geproduceerd in Chi-
na. Niek en Lotte wilden graag muisgrijze planten, 
dus deze worden nu speciaal voor hen ontwikkeld. 
Een ander klein detail waar Niek en Lotte erg trots 
op zijn, is het  eikenboompje voor hun huis. De hele 
buurt ondervindt veel overlast van die klote boom en 
zien hem het liefst verdwijnen. Maar Lotte, voor-
malig directielid van Greenpeace en Niek, penning-
meester bij Stichting Dierenlot, strijden voor het 
behoud van die boom. De buurt is echter wel erg blij 

dat ze op nr 2 nu poezenbeest Lenny hebben. Sinds 
de komst van deze kat is Lotte een stuk minder vaak 
schreeuwend in de eik te vinden.

Vastgoedmagnaat Jan Gieling en zijn vrouw Ger-
da zijn bij 2A een hele andere weg ingeslagen. Zij 
hebben gekozen voor een licht zwart kleurig split, 
gecombineerd met een donkere grijzige kleur voor 
de bandjes. Om de tuin verder af te maken heeft 

Gerda gekozen voor een “sofa” in de voortuin, zodat 
de bewoners kunnen genieten van het groenrijke 
perkgoed voor de parkeervakken van de Pontilaan 
2.0. Een bijkomend voordeel is dat degene die zich 
zetelt op de sofa alles in de gaten kan houden. Een 
winwin situatie dus! Er is overigens groot nieuws bij 
de familie Gieling! Dochter Zoë krijgt er een broer-
tje bij! De achtertuin is inmiddels omgetoverd tot 
akker zodat de boontjes lekker uit eigen tuin kunnen 
komen. Wij als redactie vragen ons wel af of er vol-
doende zonuren aanwezig zullen zijn. Jan en Gerda 
hebben namelijk gekozen voor een hoge heg waar 
de zon met moeite overheen komt. Als dat maar 
goed gaat...

Over hoge heggen gesproken, ook bij Sharon en 
Arjan van 2b, is men gevallen voor een kneiter hoge 
heg. “Zonlicht is echt iets van 2020, daar zit toch 
tegenwoordig niemand op te wachten.” Aldus Arjan. 
Naast de heg is er gekozen voor een white rhino 
kleurig split met een midden grijze band. Deze kleur 
past perfect bij het grijze voegwerk van de woning. 
Naast de woning is er gekozen voor een ontiegelijk 
smal poortje. Dit is gedaan om de achtertuin nog 
groter te laten lijken. De redactie vraagt zich wel af 
of de voormalige prins door het smalle deurtje past. 
Voor Sharon voorzien wij geen probleem. Die past 
met haar nieuwe, smalle sportlichaam overal door-
heen.

Koen en Annabel van 2C, hadden moeite met de 
plannen van de buurt en neigden toch wat naar de 
stijl van de buurman op 2D. Hoewel de architect 
moeite had met hun dwarsheid hebben ze toch een 
vloeiende overgang weten te creëren. Het grijsbrui-
ne split steekt prachtig af tegen de groene weelde 
die zo kenmerkend is voor een taxus heg. De dwars-
heid van het stel komt ook terug in hun achtertuin. 
Zij hebben daar als enige bewoners van de Pontilaan 
2.0 een houten establishment in de lengte richting 
staan. Wij als reporters vinden dit vreemd, maar 
stiekem wel lekker. 

De volgende tuin is er een die toch wel heel erg 
opvalt. Het is de kleurrijke tuin en woning van 
Henk, 2D. Henk wilde zijn kansen splitsen en laat dit 
terugkomen in zijn voortuin. Hij heeft gekozen voor 
een combinatie van antracieten tegels, rode split en 
kleurrijke bloemen. Omdat Henk een fanatieke Tai 
Chi beoefenaar is, heeft hij zijn achtertuin ingericht 
volgens oosterse filosofie. De elementen lucht, water 
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Piet heeft aangeboden om de luiken over te schilde-
ren in een mooie grijze tint. Het aanbod werd afge-
slagen omdat het geld liever geïnvesteerd werd in 
plant en perkgoed.

Na deze kleurrijke tuin en woning komen we aan 
bij Huize Doamen, nummer 2E. In de voortuin staan 
twee bloembakken. De bakken zijn in een oncon-
ventioneel verband gelijmd waardoor ze lekker 
speels overkomen. De bakken staan in een zee van 
houtduif grijs split. Ondanks de goede bedoeling lijkt 
het geheel niet echt bijzonder. Het echte pronkstuk 
van deze woning bevindt zich in de achtertuin. We 
hebben het dan natuurlijk over het gazon. Dit gazon 
ligt er zo goed bij, dat het Meikamerlaanwaardig 
is. Wij hadden ook niet anders verwacht. Allround 
vakman Derksen heeft jarenlang gewerkt bij Infra 
en Groenvoorziening Kummeling. De vakkennis is 
werkelijk waar terug te vinden in ieder sprietje. Je 
merkt aan alles dat hier een man woont die weet 
waar hij het over heeft. Als we weer terug gaan naar 
de voortuin dan zien we toch wel een groot minpunt 
in het totaalbeeld. We hebben het dan natuurlijk over 
de afgeraffelde overkapping. Het geld was duidelijk 
op. Na een gesprek met de eigenaar bleek dat de 
plannen groots waren, maar zonder kapitaalinjectie 
moest er duidelijk bezuinigd worden op vakmensen. 
Allround vakman Derksen moest daarom zelf aan de 
bak. Gelukkig staat de schutting wel strak in de lak.

We komen dan aan bij 2F, Bram en Chantal. Beiden 
houden erg van reizen, dit laten ze ook terug komen 
in de voortuin. In een oase van grijs hebben zij er 
voor gekozen om de tropische sferen terug te laten 
komen. Daarnaast is de laag split om het eiland erg 
dun zodat er ook een oerwoud tussen het grind op 
kan komen. Chantal heeft Bram jammer genoeg niet 
tegen kunnen houden in zijn voorliefde voor de kleur 
grijs. Naast de voortuin en de inrichting in de woning, 
heeft Bram de kleur grijs ook doorgetrokken naar 
de achtertuin. Hij heeft hier wel gekozen voor een 
combinatie van grijs, lichtgrijs, donkergrijs, muis-
grijs, antraciet en blauwgrijs. Bram houdt zoveel van          
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Is niet lelijkIs niet lelijk
en aarde komen hier letterlijk en figuurlijk samen. 
Wij vragen ons wel af of hij het element vuur ook 
nog terug laat komen in de toekomst. Gelukkig 
woont Henk aan het brandpad dus voorzien wij geen 
enkel probleem. Omdat Henk zijn tuin voor een groot 
deel zelf heeft ontworpen, hoefde hij minder geld te 
betalen aan de ingehuurde architect. Het bespaarde 
geld heeft hij geïnvesteerd in mooie rode luiken voor 
aan zijn woning. Henk heeft deze voor een spotprijs-
je bij ’t Olde Gre-j op de kop kunnen tikken. 

grijs dat hij Chantal nu ook aanspoort om betongrijs 
haar te nemen als de kappers weer open gaan. We 
zijn erg benieuwd waar deze reis naartoe gaat!

Roel en Lisa, van 2G, hebben geprobeerd om toch 
een beetje kleur aan te brengen aan hun voortuin. 
Maar de buurt heeft opgelucht adem kunnen ha-
len, want ze hebben toch gekozen voor de nodige 
grijstinten. Voor de afwisseling hebben Roel en Lisa 

gekozen voor een pauper witte raamsticker op hun 
voorruit. Samen met de schijtbruine voordeur ont-
staat er complete synergie en rust. Door deze ele-
menten komen Roel zijn Tinneveldstraat roots toch 
een beetje terug in zijn nieuwe leefomgeving. De stijl 
van de voortuin is netjes doorgetrokken naar de ach-
tertuin. Ook hier vinden we bloembakken in de kleur 
subtle grey, tegels in blackish white, een tuinhuisje in 
greyish brown en lampjes in suede grey. 
De tuinset heeft wel de nodige strubbelingen opgele-
verd. Lisa wilde graag een antraciet kleurige tuinset 
maar Roel wilde perse een donker grijze tuinset. Lisa 
heeft deze discussie verloren, want er staat een don-
ker grijze tuinset te pronken onder de grijze houten 
overkapping.

Bij Hans, 2H, voert minimalisme de boventoon. Dit 
wordt gecombineerd met een mooie antracieten 
garagedeur. Door corona heeft Hans het laatste jaar 
erg veel vrije tijd gekregen. Dit heeft geresulteerd 
in een nieuwe hobby waarvoor hij sinds kort zelfs 
gecertificeerd is. Hans mag zich door zijn opleiding 
dan ook officieel een archeoloog noemen. De nieuwe 
hobby komt duidelijk terug in de achtertuin. Hier is 
een schitterende ruïne gecreëerd in de stijl van een 
oud Romeins badhuis. Hans is hier erg trots op en 
wij vinden dit niet meer dan terecht. Het oog van 
Hans wordt ook wel eens vergeleken met dat van 
een adelaar. Er is geen detail dat hem ontgaat. Een 
normaal mens ziet het waarschijnlijk niet, maar 
de voegen van zijn garage zitten er mega strak in. 
Hoewel dit klusje bloed, zweet, tranen en 5 weken 
heeft gekost is er nu geen voeg in de buurt strakker 
is dan die van Hans. Wie denkt dat Hans zijn voor- en 
achtertuin volledig zelf bedacht heeft, heeft het mis. 
De Brabantse Mona heeft langzamerhand ook wat te 
zeggen over de Dieckse gronden. Zo heeft ze er voor 
gezorgd dat de bult zand verdween en een oprit ver-
scheen. Hans had nog graag even in de bult gewroet 
naar spulletjes uit de oudheid… maar helaas. Dit 
mocht niet zo zijn. Voor nu is het stel druk in conclaaf 
over de kleur split die zij gaan kiezen voor hun voor-
tuin. Wij wachten in spanning af!



 

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

11sevier | 20



11sevier | 21



 www.mulder-hopschilders.nl

mulder-hop
vastgoedschilders

strak werk, vakwerk

0314 326 622 

info@mulder-hopschilders.nl

Voltastraat 96 Doetinchem

Planmatig         Renovatie         Nieuwbouw         Specifiek         Particulieren
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WIE DENKT 

MAARTEN 
BERENDSEN 
WEL NIET DAT HIJ IS?

Zoon, broer, vriend, kroegtijger, kroegbaas, 
Sprinkhaan, schutter, carnavalist, biljarter; 
we kunnen wel stellen dat Maarten op vele 

plekken en bij vele vereningingen te vinden is. 
Maar wat vindt zijn directe omgeving eigenlijk 

van deze markante Nieuw-Dijker? 

Maarten over zichzelf: “Ja ik ben denk ik 
gewoon een echte Bourgondiër. Lekker eten, 
lekker drinken, dat zijn de belangrijke dingen 
in het leven. Waarom denk je dat ik bij zo-
veel verenigingen actief ben? Tuurlijk draag 
ik ons mooie dorp een warm hart toe, maar 
er moet af en toe wel een dop van de fl es 
vliegen. Anders is de lol er snel af. Gelukkig 
gebeurt dat in mijn eigen kroeg maar al te 
vaak.”

Lianne (Moeder):
“Maarten is echt 
een schatje hoor, 
al denk ik wel dat 
het tijd wordt dat 
hij zijn vleugels 
uitslaat. Hij komt 
alleen buiten de 
grenzen van Nieuw-

Dijk bij een uitwedstrijd van de Sprink-
hanen of om te werken bij Dachser. Hoe 
moet hij ooit een vriendin tegenkomen? 
Ik zou zo graag een schoondochter heb-
ben, dan ben ik niet meer de enige vrouw 
in huis.”   

Niels 
(Kleine broertje):
“Ik kan niet anders 
zeggen dan dat 
Maarten mijn grote 
voorbeeld is. Ik denk 
dat Maarten ook wel 
veel van hem in mij 
terugziet. Ik hou 
ook van een biertje, sigaretje, pizzaatje, 
burgertje. Ik heb ook van hem geleerd 
om verkleinwoorden te gebruiken, dan 
lijkt het niet zo veel. Nee, ik heb echt veel 
aan hem te danken. Dan hebben we het 
over de kroeg nog niet gehad. Hij heeft 
hem gebouwd, maar ik en mijn vrienden 
maken er dankbaar gebruik van. Een 
bredere, eeuhh, betere broer kan ik mij 
niet wensen.”

Hans Berendsen (suikeroom): “Maarten zal 
het niet zo snel toegeven, maar hij kijkt enorm 
tegen mij op. Mijn leven is zijn grote droom. Een 
dag in de week werken en wonen in een groot 
huis. Als ik hem aanwijs als erfgenaam komt die 
droom misschien wel uit, maar dat doe ik niet 
zomaar. Hij moet het echt verdienen. Scoren bij 
Sprinkhanen, in de maat lopen bij de Schutterij 
en een leuke vriendin zouden een stap in de goede richting zijn.” 

Ico Bod (trainer/coach/motivator):
“Toen ik voor het eerst trainer werd van Sprink-
hanen 1 heb ik al met Maarten mogen werken. 
Een supertalent destijds. Nu, een aantal jaar 
later, heb ik hem weer tot mijn beschikking. Ja, 
wat moet ik ervan zeggen. Hij is fl ink gegroeid en 
dan heb ik het niet over zijn voetbalkwaliteiten. 
Wel heb ik hem zover gekregen om 9 kilo af te 

vallen. De eerste in een lange rij van trainers die dat is gelukt. Daar 
stonden dan wel weer een aantal kratten bier tegenover. Soms moet 
je onorthodoxe maatregelen nemen om een speler te motiveren.”

Jan Strijbis (Vriend/Mattie): “Maarten en ik 
komen al jaren bij elkaar over de vloer. Je zou wel 
kunnen zeggen dat we echt een hele goede relatie 
hebben met elkaar. Zelfs zo goed dat Maarten 
er moeite me had toen ik verkering kreeg met 
Manon. Het eerste wat hij deed was Manon even 
duidelijk maken dat ik wel met hem op vakantie 
moest en dat er in het weekend ook tijd vrijge-
maakt moest worden voor Maarten. Tot op heden 
kan ik het gelukkig nog goed combineren, twee van die 
aandachtstrekkers.” 

Britt (toekomstig bruidje/’de ware’):
“Hij zit nog een beetje in de ontkenningsfase, 
maar ik weet zeker dat Maarten en ik bij elkaar 
horen. Ik blijf net zo lang op hem wachten tot hij 
het ook inziet. Hij wil nog geen vastigheid en een 
beetje van zijn vrijheid genieten, maar stiekem 
houdt hij van mij. Het is ook niet zo dat hij alle 
kroegen van Nederland afl oopt naar vrouwelijk 

schoon en voor concurrentie bij Tante Dies hoef ik natuurlijk ook niet 
te vrezen. Even geduld nog.” 
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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

Matjeskolk 8 - BEEK  |  T (0316) 53 12 95
WWW.DERKSENINSTALLATIE.NL

Elektrotechniek

Loodgieterswerk

Sanitair

Dakbedekking

Agrotechniek 

Duurzame installaties

Centrale verwarming

Verkoop & verhuur van cv-ketels







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1997:  Bert Brugman 
  1998:  Teun Egging
  1999: Bertus Lanters
  2000: Willie Wiendels
  2001: Piet Gal
  2002: René Derksen
  2003:  Stichting Open Jeugdwerk 
  2004: Schoffelploeg St. Antonius
  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  
  2018:  Bouwploeg Meikever  
  2019:  André Polman 
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N.A.R.V.E. 
 KROEGENCARNAVAL TANTE DIES  

 26 februari 2022

Na Corona komt confetti!!

Met de uitreiking van de meest verdienstelijke Nieuw-Dijker

 Volgend jaar proosten 

 we weer samen!
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CORONAHOBBYS

WANDELCLUB

Sinds Lindsey Diesvelt woonachtig is in Nieuw-Dijk is ze niet 
alleen meer verliefd op haar vriend Rob. De Nieuw-Dijkse na-
tuur heeft haar hart ook veroverd. Dagelijks loopt ze kilome-
ters in dit prachtige gebied met haar hondje Zoë en Rob gaat 
af en toe ook mee. ‘Dit kan ik niet voor mezelf houden’, moet 
ze gedacht hebben. Om anderen kennis te laten maken met 
haar liefde voor de natuur is ze een heuse wandelclub gestart. 
Wie het groepje wel eens is tegengekomen hoort ze van veraf 
al aankomen. “Wij zijn dol op de bossen, daar kunnen we hos-
sen, daar kunnen we klossen”, wordt luidkeels gezongen.

Wat doe je als de kroegen dicht zijn? Hoe vermaak je jezelf als je Netfl ix én 
Videoland hebt uitgespeeld? Hoe blijf je in vorm als de voetbalclub en de 

sportschool zijn gesloten? In tijden van een pandemie heeft de Diekse 
bevolking er behoorlijk wat bijzondere hobby’s bijgekregen.

BiERKRATFiETSEN

Om een beetje in vorm te blijven is de heer 
Van Vuren aan het fi etsen geslagen. Regelmatig 
zien de buren in de Melderstraat hem langs-
komen. Toen hij zijn conditie fl ink op peil had 
gebracht, zocht hij naar een manier om zichzelf 
uit te dagen. Om het fi etsen iets zwaarder te 
maken fi etst hij eerst een aantal kilometers met 
een lege krat bier op de bagagedrager. Bij de supermarkt wisselt hij die om voor 
een volle, dit voor nog wat extra gewicht. De volgende dag speelt dit ritueel zich 
opnieuw af.   

NAGELSTRiJKEN

In huize Wiendels-Peters-Egberts is Ingrid op 
zoek gegaan naar een manier om haar creativi-
teit te uiten. Omdat schilderen op canvas veel 
te mainstream is, besloot Ingrid dit op nagels 
te doen. Helaas heeft ze er zelf maar 20. Het 
gerucht gaat dat Willie, Bas, Britt en zelfs het 

hondje af en toe dienen als model.

TiKTOKKEN

Infl uencer worden kan nog wel eens een 
lucratieve hobby worden dacht Alwin. Met de 
komst van het nieuwe platform TikTok zag 
hij zijn kans schoon. Door ‘sexy’ te dansen 
hoopt hij zijn volgersaantal tot astronomi-
sche hoogte te brengen. Het is wachten op 
een groot merk 
dat zich aan 
zijn goddelijke 
lichaam wil 
verbinden. 

CHiCKiES LOEREN

Het sluiten van de horeca kwam Chiel Derksen 
rauw op zijn dak. “Hoe kom ik nu ooit nog met 
chickies in contact?”, riep hij uit. Datingapps als 
Tinder zinden hem niet. “Een ordinaire vlees-
keuring”, volgens Chiel. Sinds kort heeft hij een 
oplossing gevonden. Chiel gaat tegenwoordig 
regelmatig voor het raam staan bij de poelier. 
“In Zevenaar zit een goede. Daar zijn de chickies echt lekker rond!”.

ONLiNE BiNGO

Aan de Bosstraat wordt 
tegenwoordig fl ink bingo 
gespeeld. Niet zoals vroe-
ger in een zaal met een 
grote groep, maar digitaal. 
Ria Polman vindt het wel 
makkelijk zo. “Lekker thuis 
op de bank en de tegen-
standers moet je er maar 
bij bedenken”, vindt Ria. 
Het schijnt dat Ria nog wel 
eens een nummertje ver-
geet en de prijzen er ook 
bij moet bedenken.

11sevier | 31



11sevier | 32

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

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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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
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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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11 JAAR11 JAAR

MOOI ATMOOI AT

ZO KANZO KAN
Als het afgelopen jaar niet zo krankzinnig zou zijn 
verlopen, zou Mooi At Zo Kan voor de 11e keer 
meelopen met de optocht. Niet zoals andere groe-
pen meelopen, maar echt lopen. Deze loopgroep kun 
je kennen van hun slimme woordspelingen, bijzon-
dere kostuums en in het oog springende creaties. 

Hoe is het hun vergaan de afgelopen 11 jaar?

Het ontstaan: 
Menno en Erik liepen vanaf de basisschool al mee met 
de optocht vanuit de ‘Diekse Boys’, toen daar de meiden 
bijkwamen werd dit de ‘Diekse Kids’. Dit is tot aan groep 8 
nog veranderd in ‘de BütenBeentjes’. Nadat we op het Lie-
mers College kwamen zijn er wat Bèèkse en Loilse jongens 
bijgekomen en ging de helft van de Diekse op in andere 
groepen, de naam is toen CV Neutraal geworden. Onder 
deze naam is vervolgens ook een aantal jaar carnaval 
gevierd. Toen is er met de Bèèkse jongens een caravan (als 
keet) gekocht, die achter de heg bij één van de jongens 
werd geplaatst, om gezellig wat te kunnen drinken. Op een 
avond in ‘de caravan’ werd besloten dat we weer Carnaval 
moesten vieren en dat is vervolgens vanaf 2009 met ‘Mooi 
At Zo Kan’ gebeurd. Want je moet wat tenslotte.

De naam: 
De naam is ontstaan omdat we op een avond met de 
jongens in ‘de caravan’ zaten en er iemand binnenkwam en 
zei: Gezellig zo jongens; Mooi At Zo Kan! Vervolgens is dit 
blijven hangen als de naam van de vriendengroep.

Laagte- en dieptepunten:
Om te beginnen een digitale meeting om te overleggen 
voor het stukje in deze 11sevier, wat een drama. Onze 
‘Plattegrond van Ni-j Diek’ waarbij de grond van de kar 
afgeschepte en plat stampte is wel een laagte punt.

Daarnaast voor sommigen gezien als dieptepunt, maar 
andere zien dit als hoogtepunt: 
- één van ons die is gaan zitten op een schotelbraai die 
aanstond.
- Ideeën van Harm die nooit uitgevoerd worden.

Maar vooral het feit dat bij het achteruit rijden op de op-
stelplaats bij Boszicht de dissel van de wagen afbrak, waar-
door we op het opstel terrein hebben moeten lassen, om 
het weer op tijd af te krijgen. Helaas te laat voor vertrek op 
de juiste volgorde, maar vervolgens toch nog mee hebben 
kunnen lopen.

Hoogtepunten:
Ons hoogtepunt qua wagen is de ‘Wi-j lopen naar de Tap-
toe’. Dit is een prijswinnende wagen geweest en hoger 
hebben we nooit gebouwd, dus dat is ons hoogtepunt 
geweest.

Tegenwoordig zie je ons vooral als loopgroep terug en 
daarmee is ons hoogtepunt toch echt wel: ‘Wi-j hacken de 
optocht’, waarbij we als Russen de optocht kwamen hacken 
met uitklapbare hekken.

Prijzenkast:
Wij weten niet precies hoeveel en welke prijzen we hebben 
behaald. We doen wel elk jaar mee voor de PRIJZEN, maar 
we zien er weinig van. Wat we wel weten is dat we ooit de 
aanmoedigingsprijs hebben gehaald voor wagen bouwen, 
waarna we overgestapt zijn op loopgroep. We denken 
ook de ‘Wi-j lopen naar de Tap-toe’, ‘Wi-j goan Wiel-Ren-
nen’, ‘Wi-j hacken de optocht’ en ‘Wi-j goan dit jaar lopen’ 
waarbij iedereen als een ander iets liep (deur-lopen, loop 
te spoken, zand-loper, ik loop er ook bij, loop te ijsberen, 
te lui om te lopen) prijswinnend zijn geweest. De meeste 
prijzen zijn in ieder geval nooit opgehaald…

Toekomstplannen:
Eerst maar eens zien dat Carnaval weer door kan gaan, 
maar daarnaast zoeken we nog kleding/kostuum makers 
om pakken te maken om ons ultieme idee (natuurlijk hou-
den we die geheim)W uit te kunnen voeren.

Belangrijk om de vrede in de groep te kunnen bewaren is; 
in de komende 11 jaar toch een keer een idee van Harm 
uit te voeren. 

Het logo voor aankomend jaar al is aangepast: MooiAt-
ZoKan - MAZK is ons eigen masker voor carnaval, die er 
aankomend jaar met een mondmasker aangepast is!

We willen de ouders bedanken voor de jaarlijkse verzorging 
voor, tijdens of na de optocht van ontbijt, frikandelbrood-
jes/saucijzen, moes met worst en macaroni.

BiJZONDERE 

GEBEURTENiSSEN

� Koffi  e zetten met water 
uit de drinkbakken van de 
koeien.

� Een slaapkop (we noemen 
geen namen Menno) die 
op de aggregaat van een 
andere wagen in slaap viel.

� Het lopend buff et in Didam 
was veranderd in een lek-
kend buff et. 

� Ons drankje ÓÒ, dat 
wegens succes ten onder is 
gegaan.
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																																																																				W.	Ebbers	

																																																																				Beersstraat	44	6844	BG	Arnhem	

																																																																			Mob.	06	51112338	
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PRINS DANI 1E

EVEN
VOORSTELLEN
Ik ben Dani  
Driessen en ik woon 
in Didam. 

GEBOREN
Ik ben geboren op 
12 januari 2009. 
Mijn ouders zijn 
Daniël en Marlijn en 
ik heb nog een  

zusje Diede. 
 
HOBBY’S  
Ik voetbal bij DVC 
in een heel leuk 
team, ik speel daar 
voorin.

 
Beste Carnavalisten, 

Hier spreekt jullie nieuwe Jeugdprins, Dani Driessen! Het begon allemaal toen 
Gemma en Daphne in de klas kwamen met allemaal dingen voor de  
Jeugdprins/es! Toen ik het zag dacht ik: dit wil ik, omdat je maar 1x in je leven 
de kans krijgt! We kregen allemaal een brief mee naar huis die je in moest vullen 
of je Prins wilde worden of niet. Toen ik thuis kwam vroeg ik meteen aan mijn 
ouders of het mocht. ‘Natuurlijk’ zeiden ze en de handtekeningen werden gezet! 
Later heb ik het briefje op school ingeleverd en toen moesten we weer wachten 
tot ze weer kwamen om het lootje te trekken. Op een woensdag was het dan 
zover! Vlinder mocht het lootje trekken! We gingen op school nog allemaal opna-
mes maken voor de ontknoping ‘Wie is de Prins/es’? Dit werd gedaan d.m.v. het 
spel ‘Wie is de mol’ maar dan ‘Wie is de Prins/es’. Dat was erg leuk om te doen, 
maar op dat moment wist ik nog niet dat ik het was.
De dag dat ik het hoorde was op een zondag in de herfstvakantie. Ik was bij mijn 
opa en oma toen mijn moeder werd gebeld en ze daarna een beetje geheimzin-
nig deed. Daarna gingen we bowlen en heb ik eigenlijk niet meer aan het tele-
foontje gedacht. Die dag ’s avonds werd ik op mijn eigen telefoon gebeld door 
een onbekend nummer en vroeg of ik mocht opnemen. Toen ik op had genomen 
hoorde ik de stem van Gemma en ze vertelde dat ze mijn lootje had getrokken.  
Ik was helemaal verbaasd en blij! Toen belde ik Tymo. Hij nam niet op dus belde 
ik zijn moeder. Ik vroeg of ik Tymo mocht spreken. Ik vroeg of hij alleen was 
hij zei nee. Toen zei ik, loop maar even weg... Hij zei oké en ik vroeg of hij mijn 
Adjudant wilde zijn. Hij was helemaal enthousiast! Ook mijn twee Adjudant Bart 
was erg enthousiast toen ik hem vroeg. En toen begon ons geheim.Het was best 
wel moeilijk, maar ook heel leuk.
  

Met Dani, Tymo en Bart,
gaat de Carnaval goed van start!

De volgende dag kwamen we bij elkaar en kwamen Coen en Gemma alles aan 
ons uitleggen en mochten we de pakken passen. Daarna hebben we met ons 
drieën de leus bedacht. Een paar weken later hadden we de opnames bij Tymo 
in de tuin voor de bekendmaking. Ik moest mijn proclamatie voorlezen en 
bekend maken wie mijn Adjudanten waren. Ook mochten we het beste TikTok 
filmpje bekend maken. Op zondag 8 november was het dan eindelijk zover en 
kon iedereen de film zien. Niemand had verwacht dat ik het was. Ik kreeg van 
iedereen felicitaties. Ook de volgende dag op school kreeg ik heel veel leuke 
reacties. En die dag had ik ook de taart meegenomen die Gemma op de dag van 
de bekendmaking kwam brengen. Door corona is het allemaal wel anders dan 
normaal maar het is zo al heel speciaal! 
 

Groetjes van Prins Dani de 1e
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Carnavalsjaar 2020 was voor ons een bewo-
gen jaar. Heel wat dingen liepen effe anders 
dan verwacht, moar toch hebben we een me-
morabel Carnaval gehad. Carnaval begon met 
een hele bijzondere gebeurtenis, woar wi-j t 
hele joar al noar uut hadden gekeken... 

Op zaterdag 8 februari 2020 zun wi-j namelijk begonnen 
met traditioneel verbroederen en ontmoeten van Prin-
sen met de vier Carnavalsverenigingen uut Didam, Loil en 
Nieuw-Dijk in een mooie versierde stacaravan in Loil. 
Bij binnenkomst, noa een rundje polonaise (want het was heel ge-
zellig), vroeg ik woar de jeneverfles stond. Toen kreeg ik tot mien 
grote schrik als antwoord: deze hebben wij niet. Wi-j hebben vier 
beroerde uren gehad. Moesten joh ook nog is koekhappen,  
zaklopen en een hutje noa de dansgarde kieke. Al met al was taxi 
Gino die ons met gierende banden kwam ophalen het hoogtepunt 
van de avond. Hier nog een aantal verbeterpunten veur 
C.V. de Vrolijke Drammers:
• Een Prins loat ie niet drie kwartier buuten stoan, aj ’t dan doet, 

zurg dan in ieder geval dat er iets aanwezig is van boaven de  
30 procent om een bietje warm te worden.

• Iets minder optredens van de dansgarde, want doar zit hele-
maal niemand op te wachten.

• Koekhappen ging op zich nog wel, moar een stukske metworst 
was ook niet verkeerd gewes.

• Een iets grotere stacaravan. De ruumte was zo krap dat we 
tijdens de polonaise de handen nog niet konden kriegen op de 
scholders van onze veurganger. 

Al met al, een goed begin van de Carnaval….. ’t kon alleen moar 
béater worden.De volgende dag werd het tied om een bietje het 
carnavalsgevuul te kriegen. Efkes een dag vertoeven in Broamp. 
Ook een heavig gezellig dagje.
Toen stond de volgende happening op het programma en wat een 
happening. Het feest bi-j onze grote vriend Prins Nol. We kwamen 
in de buitenwijk van Loil, bij een omgebouwde carnavalstempel, 
acht maal zo groot als van de plaatselijke CV. Prins Nol kwam ons 
vol trots tegemoet lopen met een fles jenever van 2 liter. Dit be-
loofde veel goeds, moar ongeveer 5 kwartier later bleek ook dit 
feest een minpuntje te hebben. Prins Nol had onze dorst een klein 
bietje verkeerd ingeschat en er was wederom geen druppel te vin-
den. Niettemin, het was een zeer geslaagd feestje. Helaas kwam 
Gino met gierende banden ons iets te vroeg ophalen...

Doopnamen

Theodurus Oldegoorweg 
Pontilanus

Geboortedatum
30 mei 1959

Geboorteplaats 
Nieuw-Dijk

Beroep 
Plafonddirecteur

Burgerlijke staat 
Getrouwd 

 
Hobby’s 

Een borreltje drinken, skiën, 
hardlopen, oldtimerritten, 

ijscurling, jeu de boule, speer-
werpen, kogelstoten, pijltjes 
gooien, biljarten, schaken en 

dammen, Nederlands kampioen 
koppeltje duiken, ijsdansen. 

CV

‘En na hiEr En daar dE puntjEs op dE ‘i’ tE 
hEbbEn gEzEt, hEbbEn wE ook nog maar EvEn 
dE puntjEs op dE ‘j’ gEzEt, jongE jEnEvEr  ... 



Nadat we dit gehad werden, werd het toch maar eens tijd om de voorbereidingen te 
treffen voor het Prinsenfeest bi-j mien thuus in de Stube. Na hier en daar de puntjes 
op de ‘I’ te hebben gezet, hebben we ook nog maar even de puntjes op de ‘J’ gezet, 
Jonge Jenever. Dit om de spanning veur de kerkviering ietsjes weg te nemmen. Hier 
moest ik namelijk een heuse speech veurdragen. Ik mot zeggen, dit lukte nog wel 
aardig. Noa een leuke viering was het tied veur de Stube. Gelukkig kwam de pastoor 
met zien vrouw ook nog effe met. Dit bleken ook echte liefhebbers te zun. Veurdat 
wi-j het wisten, heurden wi-j alweer de piepende bandjes van Gino...

Eindelijk was het zover. Het grandioze Carnavalsweekend. Het begon op de vrijdag met de school-
carnaval gevolgd door het keuren van de bolderkarren bij diverse scholen in Didam en als laatste 
trokken wij richting de St. Joseph in Loil. Daar aangekomen wilden ik beginnen met het keuren van 
de bolderkarren van die school. Net toen ik wilde beginnen, kwam het hoofd van de school noar mien 
toegelopen om te vertellen dat ze niet met deden met het bolderkarrenproject. Achteraf was dit 
maar goed ook, want ze waren toch niet in de prijzen gevallen. Gelukkig stond Gino
weer kloar om met gierende bandjes richting Ni-j Diek te trekken. In de avond hebben we op een 
paar heavig gezellige plekken nog een aantal wagens gekeurd. Al met al: het was een leuke en 
gezellige dag.
Een dag later stond de kiekdag op het programma en natuurlijk het NARVE feest bi-j Tante Dies.  
Ik heb van verschillende minsen geheurd dat ik een hele leuke dag heb gehad. Ik kan het zelf helaas 
niet meer noavertellen.
De volgende ochtend kwam het vreselijke nieuws dat de Carnavalsoptocht was afgelast. Ik mot  
eerlijk bekennen dat dit ons nog wel aardig goed uutkwam. Een paar extra uurtjes bijtanken was niet 
verkeerd. Omstreeks half een trokken wi-j met Gino met gierende bandjes richting Tante Dies.  
Wi-j keken ons hier de ogen uut. Wat hemme de 11-jes en Tante Dies hier in een paar uur tied een 
geweldig feest georganiseerd. In Loil… ’s Avonds hebben we nog een geweldig feestje gehad met 
muziek van de Aprés Skihut bij Steak’m, Resedentie van de 11-jes. Dit was toch wel iets anders dan 
de laatste keer dat wi-j de zondagavond tijdens Carnaval hebben metgemaakt. Now mot ik toegeven 
dat dit ook al wel weer een beste hot geleden is.
Tied veur de Verrassingstocht en op noar de Geitenkamp. Ik had het dan wel eigus geregeld, moar ik 
wist ook niet wat mien te wachten stond. Het bleek een schot in de roos te zun. Tientallen 
Carnavalsverenigingen liepen hier af en aan. Wi-j hadden een fijn stekske bi-j de bar gevonden,  
kwamen als eerste binnen en gingen als laatste weer noar huus. Noa ’t opwarmetje in de  
Geitenkamp trokken wi-j weer richting Steak’m. Zoals vanouds was dit ook weer een topavond.
Eindelijk tied voor de zevensprong, het kindercarnaval. Na ons een ochtend en middagje waarschijn-
lijk weer goed vermaakt te hebben (echt wetten doen wi-j ’t niet meer), konden wi-j ons weer 
opmaken voor de laatste carnavalsavond in de zaal. Een laatste avond lekker stuiteren met Bram 
achter de knoppen. Na ’s nachts nog een lekker schnitzeltje te hebben gegeten, taaiden we af naar 
huis, zonder piepende bandjes van Gino.
Zat het er nu dan echt ‘al’ op? Nee zeker niet. We hadden een aantal daagjes de tijd om bij te komen 
om ons volledig op te laden voor de optocht. En wat voor een optocht. Het was een heavig gezellige 
dag en de afterparty bij Boszicht was de kers op de taart.
Het wordt nu maar eens tijd dat ik er een einde aan brei. Ik wil graag nog een aantal minsen  
bedanken voor een onvergetelijke carnaval. Als eerste natuurlijk mien adjudanten en wonderschone 
hofdames, natuurlijk de 11jes, Taxi Gino dat hi-j telkens met piepende bandjes kloarstond,  
Bandenservice Egberts Loerbeek voor de nieuwe bandjes, Ingrid en Brigitte veur ’t heerlijke stamppot 
buffet, Noodweer voor het bouwen van de nooit eerder vertoonde creatie en tot slot Ketel 1,  
de weduwe Eelard en Bokma dat zij ons al die dagen er doorheen hebben gesleept. Mocht ik nog 
iemand vergeten zijn, geen paniek, bel stichting Correlatie.
Tot slot wens ik de volgende Prins heel veel succes.  
 
Alaaf, alaaf, alaaf! 
Theet, Adjudanten en de hofdames.
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Binnen 10 dagen  
een grotere woning

www.liemersprefabconcepts.nl
026 - 3033819  Westervoort 
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WIE is WIE?
 

Herken jij de knappe koppen van  

Vriendengroep porresprong?

Antwoorden: 1. Arno Polman 2. Anton Derksen 3. Herbert Konning 4. Jacqueline Konning 5. Janet Jansen 
6. Sonja van der Kuip 7. Theo Derksen 8. Suzen Teunissen 9. Arnold Jansen 10. Ceciel Raben 

11. Ingrid Berendsen 12. Jacqueline Gieling 13. Linda Koster 14. Marianne Derksen  
15. Paul Gieling 16. Sjaak Koster                

1. 2. 3. 4.

5.

9.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14.
15. 16.



   

 

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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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

NIEK & FERDINAND

Middels deze rubriek willen wij onze nieuwe leden van het Bestuur en ons nieuwe lid van de Raad van 11 
voorstellen. Niek en Ferdinand zijn beiden aspirant bestuurslid sinds september 2020. Rob Stinissen is ons 
nieuwe lid van de Raad van 11. Natuurlijk zijn we erg nieuwsgierig naar wie ze ze zijn.    
 
Middels dit artikel stellen de heren zich aan ons voor!  

 Mijn naam is Niek Bodd en ik ben op 31 juli 1992 geboren. Ik voetbal bij de Sprinkhanen, waar ik al een aantal jaar 
keeper ben van het 1e elftal. Ik woon samen met mijn vriendin Lotte in één van de nieuwbouwwoningen in de 

Pontilaan in Nieuw-Dijk, waar we inmiddels iets meer dan een jaar wonen. Sinds een half jaar hebben we 
een kater, Lenny.

Ik werk bij NMG Vastgoed in Nijmegen als portefeuille administrateur. Wij beheren woningen voor (gro-
te) vastgoedeigenaren. Ik verzorg de rapportages richting de eigenaren in mijn portefeuille en stel de  
afrekening van de servicekosten op voor de bijbehorende complexen.

In mijn vrije tijd kijk ik graag voetbal, Formule 1 en wielrennen of gebruik ik mijn Xbox voor FIFA of 
Formule 1. Lotte en ik gaan samen graag op vakantie. Onze favoriet is Bonaire, waar we in 2018 
zijn geweest.

Ik zit bij Carnavalsgroep Combi. Door het ontbreken van een bouwlocatie, hebben wij de laatste 
jaren wagens moeten kopen. Hierdoor leef je toch op een andere manier toe naar het Carnavals-
feest. In de jaren dat we bij Rob Kummeling hebben mogen bouwen hebben we twee keer het 
podium van de optocht gehaald. Dit was niet aan mij te danken, aangezien ik twee linkerhanden 
heb.

Inmiddels heb ik aan een aantal vergaderingen deelgenomen. Door de situatie met corona ziet het-
Carnavalsjaar er anders uit als normaal gesproken, desondanks merk ik dat er veel zaken geregeld 
moeten worden waar je als buitenstaander geen idee van hebt. Ik hoop dat ik hier in de toekomst 
een bijdrage aan kan gaan leveren.

  Goedendag, even voorstellen mijn naam is Ferdinand en ik woon samen met Barbara aan de 
Meikamerlaan. Wat mij verder dagelijks bezig houdt zullen de meeste Diekse wel weten. Mocht 
dit niet het geval zijn vraag me er met Carnaval maar eens naar dat is net zo gezellig. Doe het 
dan wel aan het begin van de avond. Tot 10 uur kan ik het haarfijn uit de doeken doen. Tot 12 
uur kan ik je wat vage aanknopingspunten geven en na 12 uur kun je er waarschijnlijk geen 
chocola meer van maken. En dat is toch ook het mooie van Carnaval. 

Iedereen is op zijn manier dagelijks druk en serieus bezig met van alles en nog wat. De 
veerbaarheid en het humeur van de mens worden nog wel eens op de proef gesteld. Wat is er 
dan nog belangrijker dan een aantal dagen per jaar de boel de boel te laten en alleen nog 
schouder aan schouder te feesten en te lachen. En juist in deze nare Corona periode merk je 

hoe belangrijk zo’n uitlaatklep is. Juist als iets even weg valt merk je pas hoe erg je er op 
gesteld bent. Dat merk ik dagelijks met kleine dingen, bijvoorbeeld met mijn sleutelbos 
maar des te meer met grote dingen als een schuttersfeest, de gezelligheid bij het bouwen 
van een wagen met mijn Carnavalsgroep de Bunkers en Carnaval dat nu helaas niet door 

gaat. 

 Het is dus van de ene kant een raar jaar om in het Bestuur te stappen maar van de andere kant 
juist een jaar waarin je extra beseft hoe belangrijk een feest als Carnaval is. Ik heb als prins al 
een kijkje kunnen nemen in de keuken van de 11-jes en in die keuken is het soms super strak 

geregeld en soms gezellig chaotisch maar iedereen doet er z’n best om samen een geweldig feest 
neer te zetten. Het lijkt me mooi om daar een steentje aan bij te dragen.
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ONZE NIEUWE 11JES LEDEN

 
 
Mijn naam is Rob Stinissen, nieuw lid van de Raad van 11. Ik ben op 10 
mei 1974 geboren in Loerbeek en hier woon ik nog steeds samen 
met mijn vriendin Simone en onze 2 dochters Emma en 
Jasmijn. Al woon ik in Loerbeek, toch loop ik al vanaf 
mijn 12e levensjaar in Nieuw-Dijk waar we actief 
carnaval en schuttersfeest vieren.  
Ik heb dit virus ook overgedragen aan mijn kinde-
ren, die hier actief Carnaval vieren en voetballen.

Ik werk als metaalbewerker bij Machinefabriek 
Aalders in de Heurne, ik maak daar veel ver-
schillende grote opdrachten waar ik mijn ei in 
kwijt kan. 
 
Ik ben ook een doener en hoop daardoor ook 
veel voor de vereniging te kunnen betekenen, 
ze weten mij al te vinden. :-)

Ik ben voor het eerst met de Raad van 11 
in contact gekomen door te helpen met 
het Ludieks tentfeest, het was voor mij een 
warm bad waar ik in terecht kwam. Door-
dat onze dochter Jasmijn afgelopen jaar 
jeugdprinses was en ik daardoor veel 
met de vereniging heb opgetrokken, 
hoefde ik niet lang na te denken toen 
ik werd gevraagd voor de Raad van 
11. Als nieuw lid sta ik open om mijn 
steentje bij te dragen.

Ik zit bij Carnavalsgroep de Orka’s, daar 
kan ik al vele jaren mijn fantasie in de 
wagenbouw kwijt. Al is het niveau de 
laatste jaren wat minder geworden, de 
gezelligheid is er nog steeds.

Het is voor de jongeren zich moeilijk voor 
te stellen dat we vroeger in de top 3 mee 
draaiden, dus Carnaval zit mij in het 
bloed. 
 
Omdat we geen bouwlocatie meer 
hadden voelde ik me geroepen om mijn 
eigen schuur daarvoor beschikbaar te 
stellen om onze groep toch de gelegenheid 
te geven om met Carnaval aanwezig te kunnen 
zijn met een wagen.  
 
Ik vind het ook van belang om de groep zo hecht 
mogelijk te houden, vandaar de keuze om bij ons 
thuis te bouwen.

 & ROB
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Thuis 
bij...

Bekende Nieuw-Dijkers stellen hun huis open en 

laten hun trots op een kiekje vastleggen. In “De 

11sevier” al een eeuwenoude rubriek. Deze ru-

briek is echter ook eenmalig geplaatst in de exclu-

sieve uitgave van ‘De Elise’, het afscheidsmaga-

zine voor Elise Nibbeling vanuit de commissie. Zij 

heeft na afgelopen jeugdpronkzitting haar taken 

binnen de vereniging na velen jaren neergelegd.  

Oh sorry hoor, ik kwam net van de kapper af  
en moest nog even langs de supermarkt...

Het is een donderdagavond in september en we gaan op bezoek bij Elise. Een heerlijke 
na-zomeravond en ik stap op de fiets richting De Pontilaan. Ik heb afgesproken met Elise. Op 
de vraag wanneer ze een avondje tijd had voor een interview kreeg ik warempel het ant-
woord dat ze alle avonden deze week wel zou kunnen! Mijn mobiel  
viel bijna van mijn oor. Elise, die geen overvolle agenda heeft? De  
coronatijd brengt rust in huize Nibbeling. Waar voorheen alle gezins- 
leden kampten met overvolle agenda’s en dubbele afspraken, was er  
nu tijd genoeg. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Toch leek het Elise  
wel leuk dat ik langs kwam op deze donderdagavond als er vanaf  
20.15 uur ook een JPZ vergadering gepland stond. Zo kon ik de  
andere ‘meiden’ ook nog even zien. Het is 19.30 uur als ik aan bel.  
Fred doet open, zoals altijd vol enthousiasme. “Kom d’r in!Lise is nog  
even naar de winkel, want er moesten nog even wat nootjes en chips  
gehaald worden, want ze heeft nog een vergadering” 

Ik settel me aan de grote keukentafel met een Nederlandstalig muziekje op de achtergrond. 
Fred zorgt voor een kop thee en vertelt ondertussen over hoe mooi hij het altijd bij De 11jes 
heeft gehad in al die jaren, maar dat het goed is zo. Toch vond hij het prachtig om zijn wilde 
ideeën kwijt te kunnen in de pronkzitting en mij wordt al wel duidelijk dat het pronkzitting 
weekend een gedeelde hobby was.  
Tien minuten later komt Elise binnen vliegen. Een tas vol boodschappen en alles wordt even 
gauw in de kasten opgeborgen. “Oh sorry hoor, ik kwam net van de kapper af en moest nog 
even langs de supermarkt, maar heb je al wat te drinken, wil je er een koek bij….” Gastvrij, 
dat zijn ze in huize Nibbeling wel. We verhuizen ons inmiddels even naar de serre, een prach-
tige aanbouw, waar we makkelijk met zijn allen op 1,5 meter afstand kunnen zitten. Je zou 
denken dat het er speciaal voor gemaakt is, maar Elise geeft aan dat dit al in de planning zat. 
Ideaal, kunnen de kinderen met hun vrienden hier ook makkelijk een feestje geven en chil-
len. Fred kijkt ondertussen nog even om de hoek en vertrekt met een fles rode wijn onder de 
arm voor een avondje gezelligheid naar zijn moeder.  
 
Elise vertelt dat ze vanavond een van de laatste vergaderingen met de jeugdpronkzitting 
commissie heeft. “Twee jaar geleden heb ik het maar alvast aangegeven, dat het mooi is 
geweest. Op die manier kon ik zelf ook langzaam aan het idee wennen. Wel jammer dat we 
het nu met een online versie moeten afsluiten, door alle corona maatregelen, maar….ook dit 
belooft weer een toppertje te worden hoor”  Ze begint al vol enthousiasme te vertellen over 
het alternatieve programma dat er is opgetuigd, middels vlogs en andere filmpjes. 



11sevier | 65

Aan creativiteit ontbreekt het bij Elise niet. Ze is al heel wat jaren geleden begonnen met 
een eerste pronkzitting voor de basisschoolkinderen en in al die jaren is het uitgegroeid 
tot een mooi stabiel concept. Ieder jaar met een ander thema, ondersteunt door coördina-
toren, in een volle zaak bij Steak’m. “We hebben hele mooie dingen meegemaakt in al die 
jaren en zulke leuke middagen mogen organiseren, maar dat komt ook omdat we gewoon 
een heel fijn team zijn samen. Ik ben naar geen vergadering met tegenzin gegaan, het 
werd vaak iedere keer te laat en tijdens de JPZ periode moet je niet aan de lijn zijn, want 
dan wordt het niks…. De generale op de vrijdagmiddag was altijd mijn favoriet. Het was 
dan altijd aanpoten en ontzettend spannend hoe het allemaal ging lopen en wat er alle-
maal voor de dag kwam, maar daarna afsluiten met een etentje en de puntjes op de i, dat 
voelde altijd zo fijn!! Soms hadden we zeker nog wel eens paniek en moest er nog een 
spoedvergadering komen om een en ander door te nemen op zaterdag, maar dat hoorde 
er ook gewoon bij!” 

We hebben hele mooie dingen meegemaakt in 
al die jaren en leuke middagen georganiseerd!

Vervolgens komen Shanna, Daphne en Gemma binnen 
lopen. En ook de auto met de Diemse meisjes, Sandra, 
Marjolein en Sanne komt er al aan. Het gekakel begint en 
ik hoor het allemaal aan. Elise vult na de koffie en (vooral) 
de thee, de glazen met sapjes en fris. Er verschijnen scha-
len met nootjes, chocolade pepernoten en chips. Het duurt 
maar even en er wordt al lekker van gesnaaid. Elise komt 
ondertussen vanuit de keuken en haakt weer aan. Ze heeft 
nog wat aanvullende ideeën, waar de rest wat afwachtend 
op reageert. ‘Zouden we dat wel doen, maakt het dat niet 
te complex allemaal?”  
Maar Elise houdt vast….ze stelt haar idee iets bij, maar 
stapt er zeker niet vanaf. Haar enthousiasme overheerst en 
volgens haar mag het nog wel iets gekker en smeuïger…. 

Ondertussen is het 22.45 uur en besluit ik mijn glaasje leeg 
te drinken en te vertrekken. Zo te horen hebben de dames 
nog genoeg te bespreken. Lenn en Evi zijn inmiddels ook 
thuis gekomen. Evi maakt nog een gezellig praatje en Lenn 
vertrekt al naar boven, die zit niet te wachten op al die 
dames. Elise vult de schaaltjes op tafel nog even aan en ik 
bedank Elise voor de gastvrijheid. 

Natuurlijk kan ze het niet laten om er op aan te dringen dat 
ik echt wel moet kijken op zondagmiddag 8 november naar 
de online jeugdpronkzitting. Door alle verhalen ga ik dit ook 
zeker doen. Terug op de fiets ben ik blij dat ik ‘Thuis bij….
Elise’  heb mogen zijn. Een prachtige vrouw, een mooi ge-
zin en een mooie groep dames die zich stuk voor stuk laten 
horen.  

Elise laat haar sporen wel na….dat zit wel goed!
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HUIZENJACHT
Weet u het nog? Het mooie huwelijksaanzoek van Erik aan Marlon op de pronkzitting van de 
11-jes? Zijn prinsenjaar werd afgesloten met vreugdetranen en nog geen jaar later was hun 

huwelijksdag. Inmiddels bestaat dit gezin nu naast Erik en Marlon uit zoon Ties, dochter Lien 
en natuurlijk hond(je) Harry. De huisvesting van de familie Duis is nogal eens veranderd de  

afgelopen jaren en ook voor komend jaar staat er weer een verhuizing op de planning.  
We nemen u even mee in deze huizenjacht.

 

HUIS 1: Steenstraat Didam 
 
Het eerste huis dat ze bewoonden, was aan 
de Steenstraat in Didam. Het huis ligt zeer 
centraal in Didam en vlakbij alle winkels. 
Tevens een zeer geschikte plek om tijdens de 
carnavalsoptocht vanuit de Willibrordusweg 
een plaspauze in te lassen. De bovenverdie-
ping is tijdens hun woonjaren onderhanden 
genomen, maar ondanks deze verbouwing 
kwam een nieuwbouwhuis in de Kerkwijk op 
hun pad en kon het bord te koop in de tuin.

Appartement 2: Kerkstraat Didam 
 
Aangezien het huis in de Kerkwijk nog gebouwd moest worden en het 
huis aan de Steenstraat snel kon worden verkocht, betrok de familie 
Duis een appartement aan de Kerkstraat. Lekker dichtbij diverse  
eetgelegenheden (Chinees 1+2) en vlakbij de markt voor de vrijdagse 
vis. Behalve met de Diemse kermis, waarbij het hele appartement 1 
grote discotheek was, bleek dit een prima tussenoplossing.  

HUIS 3: kerkwijk DIdam 
 
Het huis aan de Rietdreef in de Kerkwijk, 
waar ze nu al enkele jaren wonen, heeft plus- 
en minpunten. Het pluspunt is zeker de vrije 
uitkijk over de weilanden vanuit het keuken-
raam. Een minpunt is de telefoonverbinding. 
Als je Marlon wilt spreken kun je beter eerst 
een berichtje sturen dat je gaat bellen, dan      
                             kan ze vast de achter- 
                             deur open doen en daar 
                             gaan zitten, anders  
                             heeft ze geen verbinding           
                             met haar mobiel.

 

HUIS 4: Prinses beatrixstraat didam 
 
4x is scheepsrecht moet de familie Duis hebben 
gedacht, want het huis aan de Rietdreef wordt 
dit jaar verruild voor een mooie woning aan de 
Prinses Beatrixstraat. Dit keer laten ze niks aan 
het toeval over. Voor ze de woning betrekken 
wordt deze nog even lekker opgefrist en ver-
bouwd, waarna het bekende duo Frank en Rogier 
de styling voor hun rekening neemt. Nou als dit 
geen paleisje wordt dan weten wij het niet meer.
Volgend jaar komt de redactie graag een kijkje 
                          nemen hoe het geworden is. 
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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

 

Leigraaf 1    7037DV Beek    0316-247645    Info@marmix.nl    www.marmix.nl 
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HofdamesHofdames
Het was een Carnavalsjaar anders dan dat we gewend 
waren. Maar wij zien dit alleen maar positief, want we 
hadden een dag extra Carnaval! Dankzij het Bestuur 
van de 11jes heeft de optocht alsnog plaats gevonden. 
Samen met Prins Theet en Adjudanten Camillo en 
Sjonnie bleef er geen dag niet gefeest en geen 
borrelglas meer vol. 

Helaas zal Carnaval er dit jaar ook anders uit zien, 
maar gelukkig kunnen wij nog lang teren op de 
gezelligheid van afgelopen jaar. We kijken uit naar 
de online Pronkzitting en hopen snel weer een 
borrel te mogen drinken met iedereen!

Liefs, Manon en Lyanne

Dat het er in Didam vaak ruig aan toe gaat is dage-
lijks te lezen op de Facebook pagina van ‘Je bent 
Didammer als…’ Maar gelukkig zijn er ook nog ech-
te mannen in Didam. Mannen die hun 
ergernissen niet op Facebook van zich af schrijven. 
Mannen die juist het heft in eigen hand durven te 
nemen. Mannen die staan voor wat ze vinden. 
Mannen die elkaar niet digitaal 
afzeiken. Mannen die duidelijke 
taal spreken en niks verbloemen. 
Mannen met echte haren op de 
kin…. 

Neem nou een echte man….
Fons Kuipers. Het ruikt al een lange tijd 
helemaal niet meer naar roosjes aan 
de Rozenstraat in Didam. De altijd zo 
rustige Fons, is er helemaal klaar mee. 
Lange tijd heeft hij gedacht dat de 
stank kwam van zijn overburen. Zonder 
aarzelen heeft hij een afspraak bij de 
gemeente gemaakt en heeft hij zijn be-
klag gedaan. Resultaat hiervan is zoals 
iedereen heeft  gezien, Fons heeft geen last van zijn overburen meer. De huizen zijn namelijk met 
de grond gelijk gemaakt.

Helaas bleek dit niet de oplossing te zijn voor de verschrikkelijke stank. Na enig onderzoek kwam 
Fons er achter dat de boosdoener zijn buurman Wouter is en heeft hij zoals een echte man zou 
doen een briefje getypt..... 

Duidelijke Duidelijke 
taal taal 



TEKENWEDSTRIJDTEKENWEDSTRIJD

Wie kruipt er in het potlood en schetst het mooiste ontwerp?  Wie kruipt er in het potlood en schetst het mooiste ontwerp?  

Onder de Nieuw-Dijkse wagenbouwers barst het vaak van de creativiteit. Onder de Nieuw-Dijkse wagenbouwers barst het vaak van de creativiteit. 
Schetsen maken, het inkleuren van gave tekeningen, schilderen en hier en Schetsen maken, het inkleuren van gave tekeningen, schilderen en hier en 

daar wat spuitwerk, sommigen draaien hun hand hier niet voor om. Jaarlijks daar wat spuitwerk, sommigen draaien hun hand hier niet voor om. Jaarlijks 
geniet iedereen van het resultaat tijdens de mooie Carnavalsoptocht. Maar geniet iedereen van het resultaat tijdens de mooie Carnavalsoptocht. Maar 
wie weet zijn er naast de creatieve wagenbouwers ook wel leden of andere wie weet zijn er naast de creatieve wagenbouwers ook wel leden of andere 

mensen die een fantastisch ontwerp kunnen maken. Verborgen talenten? Wie mensen die een fantastisch ontwerp kunnen maken. Verborgen talenten? Wie 
brengt er dit jaar een beetje kleur in de vereniging? brengt er dit jaar een beetje kleur in de vereniging? 

Wij roepen alle kunstenaars op die dit jaar hun creativiteit niet in de wagen Wij roepen alle kunstenaars op die dit jaar hun creativiteit niet in de wagen 
kunnen stoppen of mensen die ondertussen wel uitgepuzzeld zijn op om een kunnen stoppen of mensen die ondertussen wel uitgepuzzeld zijn op om een 

mooie bouwtekening in te sturen. Wie weet zien we één van deze wagens wel mooie bouwtekening in te sturen. Wie weet zien we één van deze wagens wel 
terug in de jubileumoptocht van 2022. terug in de jubileumoptocht van 2022. 

Wie durft zijn of haar talenten te laten zien? Ervaren of onervaren, Wie durft zijn of haar talenten te laten zien? Ervaren of onervaren, 
iedereen mag mee doen! Kruip nu in je potlood en doe mee aan de iedereen mag mee doen! Kruip nu in je potlood en doe mee aan de 

teken- en ontwerpwedstrijd van de 11jes. Onze jaarlijkse keuringscommissie teken- en ontwerpwedstrijd van de 11jes. Onze jaarlijkse keuringscommissie 
beoordeelt dit jaar niet de gebouwde wagens maar heeft de beoordeelt dit jaar niet de gebouwde wagens maar heeft de 

schone taak om de mooiste inzending te kiezen. schone taak om de mooiste inzending te kiezen. 
Uiteraard wordt de beste kunstenaar beloond met een leuke prijs. Uiteraard wordt de beste kunstenaar beloond met een leuke prijs. 

Meedoen?Meedoen?

Deze wedstrijd is geschikt voor jong en oud! Lever uiterlijk 13 februari jouw Deze wedstrijd is geschikt voor jong en oud! Lever uiterlijk 13 februari jouw 
mooiste bouwontwerp in onder vermelding van je naam en leeftijd mooiste bouwontwerp in onder vermelding van je naam en leeftijd 

bij secretariaat11jes@live.nl. bij secretariaat11jes@live.nl. 
De bekendmaking van de prijswinnaar volgt via facebook!De bekendmaking van de prijswinnaar volgt via facebook!
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DECOM  TELECOM  |  ICT  |  SECURITY 

WILHELMINASTRAAT 35 

6942 BJ  |  DIDAM 

T: 0316 – 282 557 

 

www.decom.nl  info@decom.nl 

wenst u fijne carnavalsdagen! 
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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  



11sevier | 79



Judith Reuling zet 

willekeurige Indiase 

woorden voor Yoga 

en is nu Curry Madras 

Yoga-docent

Judith reuling is sinds kort curry 
madras-yogadocent. Ze was al docent 
in verschillende taken van deze sport, 
maar ‘miste een yogavorm waardoor 
ik me gevoelsmatig helemaal over kan 
geven’. Na een half jaar worstelen werd ze op een dag wakker met een idee. ”Ik dacht, ik kan net als 
al die andere vormen iets heel subtiels veranderen in de yogahoudingen, wat voor mij intuïtief veel 
beter voelt.’’

Met dat idee ging ze langs bij Indiaas restaurant. ”Ik heb vervolgens een mooi Indiaas woord 
uitgezocht dat ik wel bij deze nieuwe vorm van yoga vind passen. Het voelde zo magisch toen ik 
‘curry madras’ zag staan, alsof dit me van bovenaf werd ingegeven, ik werd helemaal warm van 
binnen, heet zelfs. Een paar dagen later snapte ik pas waarom, toen ik nog meer informatie van het 
universum doorkreeg. De woorden ‘curry madras’ zijn essentieel in de yoga-practise, ze zijn een soort mantra.’’ 

Want wat is het verschil met de andere yogavormen? ”Elke keer dat je in de houding zit, moet je 5 keer ‘curry ma-
dras’ in je hoofd zeggen, dit zorgt ervoor dat je warm wordt van binnen maar ook dat je focust en je kan onthech-
ten van de gedachten van alledag. We hebben een monkeybrein, dat heb ik gelezen in een boek over yoga dat 
zegt te citeren uit wetenschappelijk onderzoek. Ons brein schiet alle kanten op, maar als je focust op één woord, 
kom je in een diepere staat van zijn. Je onthecht van de wereld, je onthecht van het materialisme. De woorden 
‘curry madras’ zijn zo belangrijk in deze yogavorm dat ik verwacht dat dit de nieuwe trend wordt voor 2021.

uw vaste prik voor betrouwbaar nieuws!

V.V. Sprinkhanen gaat Jan Strijbis 

per meter betalen

V.V. Sprinkhanen gaat het contract van Jan Strij-
bis aanpassen. In plaats van een vast bedrag per 
maand, krijgt de ‘superster’ voortaan per gelopen 
meter betaald. “ Jan heeft wat aansporing nodig”, 
liet Frans van Vugt in een verklaring weten.

Om precies bij te houden hoeveel hij heeft gelopen, 
gaat de club een kastje bij Jan installeren waarop 
middels een oplopende meter te zien is hoeveel geld 
hij krijgt van zijn club, zo laat de club weten. “Uiter-
aard hebben we wel een starttarief met een mini-

maal te lopen afstand afgesproken.”

De 3 tips van Rob Willemsen om een eventuele 

toekomstige Lockdown door te komen.

1. Geef na twee dagen zuchtend op brood leren bakken
Je eigen brood bakken is iets wat veel mensen tijdens de eerste lock-
down deden. Nu is het de tweede lockdown en als je het nog steeds 
niet kan of er gewoon slecht in bent probeer het dan twee dagen zuch-
tend te doen met iets met gist en een starter en meel. Het maakt niet 
zoveel uit, stop er na twee dagen zuchtend mee en ga gewoon weer 
naar de bakker om brood te halen.

2. Poging tot lezen
Verplaats een boek van de slaapkamer naar de woonkamer, verplaats 
het ’s avonds weer terug. Ook het lezen is een activiteit die weleens 
wordt aangeraden voor tijdens het binnenzitten. Pak daarom ’s och-
tends een boek vanuit de slaapkamer op en leg het in de woonkamer. 
Kijk de rest van de dag op je telefoon. ’s Avonds neem je het boek 
weer mee terug de slaapkamer in.

3. Beetje klussen, kijk maar
Kijk eens rond in je huis, welke kleine klusjes moeten er allemaal nog 
gebeuren? Voel hoe zinloos ze werkelijk zijn, spreek het woord ‘plint’ 
uit tot het alle betekenis heeft verloren en mijmer over de tergend 
trage hellegang die het leven heet.

ISOLEREn isoleren 

isoleren

Oud en  Nieuw was dit jaar anders 
dan anders. We moesten thuis blijven. 
Dat riep de vraag op: hoe steek je 
thuis veilig illegaal vuurwerk af? Roy 
van Vugt legt het u uit!

“Veruit het grootste gevaar bij het 
binnenshuis afsteken van een gro-
te hoeveelheid illegaal vuurwerk is 
dat de buren het horen en de politie 
bellen, en dat jouw strijkers en pijlen 
in beslag worden genomen. Daarom 
is het van groot belang om voor het 
afsteken je huis grondig te isoleren. 
Hang zware gordijnen voor de ramen, 
doe alle deuren op slot zodat ze niet 
per ongeluk open waaien en vergeet 
niet de laatste kiertjes dicht te kitten.”
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SchorriemorrieSchorriemorrie

voor in de toekomst. En wie weet wat er allemaal 
nog voor geweldige creaties uit onze handen 
komen. 

Wij zijn Bets Polman erg dankbaar dat zij ons de 
schuur ter beschikking stelt om te bouwen en te 
stallen. Het is er altijd erg gezellig met een bakkie 
koffie en wat lekkers erbij. 

Soms krijgen we zelfs een bezoekje van de politie, 
als Arno het afval weer in de fik steekt en de don-
kere wolken de lucht vullen. 

Verder willen wij alle oud-leden bedanken. Ook zij 
hebben de groep gevormd tot het succes wat het 
nu geworden is. Dit jaar helaas geen Carnaval. Blijf 
negatief en positief. 

Alaaf, Alaaf, Alaaf 
Schorriemorrie 

Dit jaar bestaat Schorriemorrie 11 jaar, wat 
vliegt de tijd. In 2011 werd voor het eerst 
meegedaan met als onderwerp “Tuigdorp” 
De groep was destijds een samenvoeging 
van leden van o.a. Porresprong, Karspel, 
Tan um an de Grond, de Piepebloazers en de 
Diekse Diva’s.  

In 2009 werd er al door een kleine delegatie van 
deze groep meegedaan met als onderwerp “Re-
latiepolitie”. Dat dit niet het gewenste effect had 
bleek later omdat een aantal stellen toch uit elkaar 
gingen. Wat wel weer positief is dat een aantal 
“exen” het toch nog gezellig vinden en nog mee-
doen met de groep. 

Sinds het begin is er deelgenomen binnen verschil-
lende categorieën met niet het gewenste resultaat. 
De laatste jaren wordt deelgenomen in de catego-
rie “Buurtverenigingen” waar een scherpe concur-
rentie strijd met de Oosthoek wordt gevoerd. Tot 
op heden zijn wij steeds tweede in deze categorie. 
Maar wij gaan natuurlijk altijd weer voor de eerste 
plaats. 

Het sterke punt is natuurlijk nog steeds een 
actueel onderwerp. Daarom beginnen wij zo laat 
mogelijk met het bouwen van onze praalwagen.

In 2017 hebben wij niet meegedaan met de 
optocht. Ons groepslid Theo Berendsen overleed 
plotseling nadat hij thuis kwam van een gezellige 
zaterdagmorgen bouwen. Maar zoals Theo het ook 
zou willen, doen wij elk jaar weer mee en denken 
er zelfs over om er nog een 2e verdieping op te 
bouwen en dromen wij ook van draaiende koppen 

11 Jaar

11 Jaar
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EGGING
Administratiekantoor

administratie - fiscaal - advies

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

Marcel Egging

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

                                  

 
 
 
 
 
 

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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Dat Nieuw-Dijk bol staat van de vakmensen weet natuurlijk iedereen. Vorig jaar 
hebben we een heel thema gewijd aan de vakmensen die de innerlijke én uiterlij-
ke schoonheid van de Diekse bevolking naar boven kunnen halen. Maar het valt 

toch ook wel op dat de meeste huizen in Diek strak in de verf staan?

Dat je zelf lekker en strak in je vel zit is natuurlijk heel veel waard, je lichaam is 
je tempel... Toch is het ook heerlijk  dat je thuis lekker op de bank kan ploff en en 
je daar ook prettig voelt. Heel goed voor je innerlijke rust. En sinds corona zijn 

we massaal met de (her)inrichting van ons huis bezig. We hebben allemaal meer 
tijd te besteden nu vaak sport, hobby’s en uitgaan op een laag pitje staan. 

De schilders hebben in deze Coronatijd natuurlijk genoeg te doen.  
Het internet staat vol met nieuwe woon ideeën en je kunt elke dag wel een huis 
make-over op tv kijken. Behangcirkels, structuurverf, de nieuwe technieken vlie-
gen ons om de oren. Maar wie zijn dan die vakschilders waar wij een beroep op 

kunnen doen.

Johan Banning is al jaren werkzaam bij Mulder Hop 
Vastgoedschilders en bij C.v. De Orka’s heeft hij ook 
menige wagen van een kleur voorzien.

Hij schildert er vrolijk op los en houdt vanaf zijn stei-
ger of ladder iedereen in de gaten. Hoor je iemand 
van boven hard ‘hoi’ roepen dan kan dat er maar één 
zijn.  Zelfs in coronatijd kun je hem herkennen aan de 
‘plop’. Want ook al zit heel Diek en Diem in Lockdown, 
Johan plopt er nog aardig op los.

Jopie Derksen, lid van de buurtvereniging Ko-
ningsweg is al jaren schilder. Dat Jopie een erva-
ren schilder is blijkt dat deze Carnavalsvereniging 
al sinds mensenheugenis op 1 eindigt door Jopies’ 
mooie schilderwerk. Dat deze categorie vaak uit 
één of twee wagens bestaat laten we hier natuur-
lijk even buiten beschouwing…

Remi Koster levert al jaren strak werk bij de Heideboys. Voor 
de afwerking moet je bij hem zijn. Zijn precisie leverde hem 
zelfs een oorkonde op die uitgereikt werd bij het 33 jarig be-
staan van ‘de  Heideboys’.  
Omdat hij nagenoeg perfect schildert heeft Remi er nog een 
taak bij. Nu de schoonheidssalons en kapsalons voor de 2e 
keer dit jaar weer gesloten zijn mag Remi zijn vrouw Daniëlle 
‘s ochtends opmaken en 1x per maand haar haar verven.

Strijk je rijk in Nieuw-Dijk!

In tegenstelling tot de 
Schildersbuurt in Den-Haag 
is de schildersbuurt bij de 
Van Rouwenoortweg een 
buurt van welgestelden. 
Allemaal ZZP-ers die op de 
hoogte zijn van de nieuwste 
schilderstechnieken. In één 
ding hebben de schilders van 
het Gieling Imperium wel 
wat gemeen met de cultuur 
van de Haagse Schilderwijk… 
Bij nare klussen huren ze 
elkaar in om het karweitje 
op te knappen.
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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

   

- 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

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
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C.G. MAXIMAALC.G. MAXIMAAL

biertje drinken (en af en toe werken aan de wa-
gen). De laatste jaren werken we door middel van 
commissies (kleding, kiekavond, etc.) waardoor 
ieder zijn steentje bijdraagt. Een creatie waar we 
nog steeds erg trots op zijn is de wagen met het 
thema ‘Ome Duo’, waarbij we Mark Rutte hadden 
nagemaakt. We zijn de komende jaren van plan 
om iets kleiner te gaan bouwen omdat meerdere 
leden van de groep klaar zijn met hun studie en 
gaan werken. 

Maximaalweekend
Sinds 2 jaar gaan we ieder jaar een weekendje 
weg met z’n allen. Vorig jaar zijn we naar Rijs-
sen geweest en hebben we Enschede onveilig 
gemaakt. Afgelopen jaar zijn we naar Valkenburg 
geweest waar we een crazy 88 gedaan hebben. De 
weekenden hebben nu nog in Nederland plaats-
gevonden maar in de toekomst zijn we zeker van 
plan om buiten de landgrenzen te treden.

Tjuuskes, 
C.G. Maximaal

Hoe het allemaal begon, 11 jaar terug...
Wij zijn een groep die ontstaan is door het sa-
menkomen van twee carnavalsgroepen. Op de 
Antoniusschool hadden de jongens carnavalsgroep 
de Rebbels en de meiden de Deugnietjes. Toen 
iedereen naar de middelbare school ging, zijn we 
samengevoegd tot C.G. Maximaal. We kunnen ons 
eigenlijk niet herinneren waarom we deze naam 
gekozen hebben. Gedurende de afgelopen 11 jaar 
hebben een aantal mensen de groep verlaten en 
zijn er een aantal mensen bij gekomen. Op dit 
moment zijn we in totaal met 19, negen dames 
en tien heren, waarvan er maar negen op de 
basisschool bij elkaar in de klas zaten. Leden van 
de groep komen uit Nieuw-Dijk, Didam, Zeven-
aar en zelfs één uit Oeteldonk. Wij zijn een groep 
die bestaat uit veel verschillende types waardoor 
iedereen zijn eigen toevoeging is aan de groep 
en er altijd wel iets te beleven valt. Ook buiten 
de carnavalsperiode zijn we regelmatig samen te 
vinden onder het genot van een biertje, wijntje of 
borreltje.

Carnavalsrituelen
Carnaval heeft voor ons een aantal rituelen, be-
ginnend op de vrijdag met de kiekavond. Door de 
jaren heen is dit gegroeid tot een groot feest waar 
menig groep zijn gezicht laat zien. Na een zater-
dagavond zuipen beginnen we de zondagochtend 
traditiegetrouw met een ontbijtje bij Dirk thuis. En 
ook eitjes bakken bij Bas na een avond feesten 
mag niet overgeslagen worden.

Bouwperiode
Het bouwen van een carnavalswagen staat voor 
ons meer in het teken van gezellig samen een 

11 Jaar

11 Jaar



|

Hypotheken  •  Verzekeringen  •  Bankzaken
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Scheerder
Bouwadvies

www.scheerderbouwadvies.nl





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 12
Zelhemseweg 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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Smallestraat 2 - 6942 HC NIEUW-DIJK
www.cervogroup.com - info@cervogroup.com
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CReaties groep 8
Carnaval leeft onder jong & oud! Ook de leerlingen van groep 8 van De 
Expeditie zijn dol op Carnaval. Speciaal voor de 11sevier hebben ze dan 

ook een aantal leuke creaties in elkaar gezet. 

Invulpuzzel

- VASTEN

- PRINSENWAGEN

- OPTOCHT

- ALAAF

- ADJUDANTEN

- FEBRUARI 
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CReaties groep 8

Carnav
als-

woord
zoeker

- ADJUDANT
- CARNAVAL
- ELF
- KATER
- OPTOCHT
- PRINS
- VERKLEDEN
- ALAAF
- CONFETTI
- FEESTNEUS
- LOL 
- POLONAISE
- UITSLAPEN
- ZINGEN
- ASWOENSDAG
- DANSMARIEKE
- FOEKEPOT
- MASKER 
- PRAALWAGEN
- VAKANTIE
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In de toekomst willen zeker groter en mooier gaan 
bouwen met meerdere koppen en details in de wa-
gen. We zien wel wat de toekomst ons brengt.

Jop, Lise, Lotte, Maud, Renske, Thijs, Tim, Noah, 
Guusje, Ebony, Isa, Bas, Bram, Dorus, Finn, Guus, 
Noa, Sam, Simon, Sanne, Isa en Auke. 

Met acht jongens hebben we het eerste jaar in een 
garage een gevangenis gebouwd. Een jaar later 
kwamen er een paar jongens bij en hebben we wa-
gens gebouwd oa over het EK, kunstgras en een 
monstertruck. Toen we in groep 8 zaten kwamen de 
meiden erbij. Samen hebben we wagens gebouwd 
o.a. met als onderwerp social media, het klimaat en 
vorig jaar de fakir. Na een aantal jaar hebben we 
ook jongens van de middelbare school in de groep 
gevraagd, daardoor bestond onze groep niet meer 
alleen uit Nieuw Dijkse jongens en meisjes.  

Dit jaar hadden we graag een wagen gebouwd om 
ons 11-jarig bestaan te vieren. Grootse plannen 
waren er maar helaas gaat de Carnaval niet door. 
Twee jaar geleden mochten we voor het eerst naar 
binnen in de zaal. Dit jaar hebben we ook voor het 
eerst drank op de wagen gehad en dat was ronduit 
top. Ook de zaal bij Steak’m was super leuk. Met 
zondag en dinsdag goeie muziek, maandag helaas 
wat minder. Ook de zaal bij Boszicht was top, hier 
konden wij onze aanmoedigingsprijs en tweede 
plaats ophalen. Al zijn we het hier nog steeds niet 
over eens :). We waren blij dat de optocht een 
week later toch door kon gaan. 

Op het moment zien we elkaar helemaal niet, we 
zitten nu gespreid in allerlei andere groepjes.  De 
meeste van ons hebben afgelopen jaar op een 
andere manier examen moeten doen. Wij konden 
door corona ook geen feestjes organiseren voor de 
groep dit was erg vervelend, we hebben van nie-
mand een verjaardag kunnen vieren maar dit gaan 
we allemaal inhalen in het nieuwe jaar. Gelukkig 
hebben we nog wel kleinschalig schuttersfeest kun-
nen vieren. Dit was wel een hoogtepuntje dit jaar. 
De laatste keer dat een groot deel van de groep 
elkaar zag was bij het enige slagingsfeest van dit 
jaar. 

Voor de toekomst zoeken we nog een goed/groot 
onderstel, als iemand deze heeft weet je ons vast 
wel te bereiken. 

De Bikkels 
11 jaar



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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Gezelligheid kent geen tijd! Tot ziens bij Carnaval bij De 11jes in 2022!

Throwback 
Party  
Memories 
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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

Cloud | Managed ICT Services | VoIP Telefonie | Hosting | Websites

Stuur een e-mail naar: cns@cns-it.nl  of bel ons op 0314-200112

www.hermsenwoonspecialist.nl

Tel. 0316 - 53 12 41

BEEK
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Voor miljoenen euro’s schade

in Nieuw-Dijk door carbid kanon
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H. Hieltjes Loil 

Zelfs de hond van Olli en Ilse 
kwam er niet ongeschonden 
vanaf

Diek

Toiletjuffrouw
WEETJE: Een toiletjuffrouw is een vrouw die de toiletten van 
Steak’m of Boszicht schoon houdt en geld voor het gebruik 
ervan in ontvangst neemt en aan Ralph Menting geeft.  
Meestal heeft zij kauwgum in de mond. Vaak draagt een 
toiletjuffrouw een schort om de natte handen aan af te vegen 
en gebruikt een vijltje om de randjes van de nagels schoon te 
houden. Zij zijn de bedenkers van de tegelwijsheden die aan 
iedere toiletmuur hangt. De bekendste toiletjuffrouw is 
Sannie (tair) 

Tip van de dag

Wie oh wie zou er een kort lontje 
hebben gehad? Zou het vuurwerkverbod 
er voor hebben gezorgd dat de bom is 
gebarsten?  

Loils dagblad
30-12-2020



HARDLOPER OF DOODLOPER?
JE CONDiTiE OP PiJL HOUDEN iS HARTSTiKKE GEZOND. 

REGELMATiG WORDEN DE BEWONERS VAN NiEUW-DiJK 

DAN OOK GESPOT OP HARDLOOPSCHOENEN. 

WiE iS KLAAR VOOR DE MARATHON? 

EN WiE KAN BETER STOPPEN?

ILSE & JOSÉ
Als deze twee afspreken 
gaat meestal alleen het 
koffi  ezetapparaat lopen.

DOODLOPER

JOHAN 
DE REUS

Loopt met gemak een 
halve marathon!

HARDLOPER

IGOR BRANDTS
Loopt de hele 

tijd achter 
Johan aan

MEELOPER

GERRiE KÖNNiNG
Met zo’n fl itsend pakje
aan lijkt Gerrie altijd
sneller dan de rest.

HARDLOPER

MILOU DE 
KLEIJN

Rent en vliegt tussen 
Arnhem en Nieuw-Dijk.

HARDLOPER

MAiKEL 
DERKSEN

Doet het stiekem alleen 
voor de likes.

MEELOPER

HAROLD 
STRAATSMA

Vindt het zelf 
ook lachwekkend!

DOODLOPER

SYBiLLA & 
JACQUELiNE

Lopen de coopertest
binnen 6 minuten uit.

MEELOPER
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Throwback 

Memories 

Gezelligheid kent geen tijd, 
tot ziens in de jubileumoptocht 2022!
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Tolweg 9, DIDAM | 0316-221312

WWW.JUFFROUWTOK.NL

Hoofdgerecht Kip Piri Piri € 11,95

Van vrijdag t/m zondag zijn 
wij geopend voor afhalen!

Afhaaltijden: 17.00 - 19.00 uur

U kunt eenvoudig een 
bestelling plaatsen op 

www.juffrouwtok.nl




