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Van de regen in de drup… 

Na een goede voorbereiding in aanloop naar het Pronkzitting-
weekend met vele enthousiaste en gedreven mensen hebben 
we helaas kort voor aanvang het gehele weekend moeten 
annuleren. Een grote teleurstelling voor alle mensen die daar 
al maanden hun tijd en energie in hebben gestopt. En toen 
dat gebeurde zagen we de donkere wolk ook al direct boven 
het Carnavalsweekend hangen. Want opnieuw hadden wij 
(zoals niemand) de situatie om ons heen niet in de hand en 
konden we alleen maar afwachten. Vallen we nu echt van 
de regen in de drup en blijft er van het carnavalsseizoen dan 
voor het tweede jaar echt niets meer over? Of zijn er alterna-
tieven? 

Gelukkig was er bij de jeugd al rekening gehouden met een 
alternatief en hebben we na opnieuw schakelen en flexibiliteit 
van iedereen, tijdens de online Jeugdpronkzitting gelukkig 
onze nieuwe Jeugdprins(es) kunnen aankondigen. 

Na een jaartje Carnaval noodgedwongen te moeten over-
slaan in 2021, deed de situatie zich opnieuw in 2022 voor om 
keuzes te maken. Er ontstonden wel een aantal vraagstuk-
ken binnen de vereniging; Er is geen nieuwe Prins bekend 
gemaakt, hoe ziet het vervolg eruit? Er staat een enthousias-
te nieuwe Prins met Adjudanten klaar maar wat hebben we 
hen in deze onzekere situatie te bieden? Hoe lang houden 
we de nieuwe Jeugdprins(es) geheim? Wat kunnen we de 
jeugd bieden? Wat doen we met onze geplande jubileumdag 
en feest voor de Carnaval? Hoe zetten we de jubilarissen in 
het zonnetje zonder publiek? Op welke wijze bedanken wij 
de mensen die gestopt zijn, als er wederom geen podium 
is? Wat moeten we zeggen tegen de bouwers die we graag 
duidelijkheid willen geven terwijl we zelf net zo overdonderd 
waren in december bij een volledige lockdown? Kunnen we 
de optocht verplaatsen, zodat we weer perspectief kunnen 
bieden voor iedereen? En kunnen we deze plannen ook waar 
maken? Een aantal uitdagingen waarmee we aan de slag zijn 
gegaan. Eén persoon zag zijn rol in zijn geheel niet als een 
uitdaging; Prins Theet wilde nog wel even ‘aan’ blijven als 
Prins. Gelukkig, één zorg minder. 

Komt er na regen zonneschijn? 
Wij gaan uit van meer mogelijkheden in een latere periode 
en zijn voornemens om in samenwerking met de Vrolijke 
Drammers de Carnavalsoptocht te verplaatsen naar het Pink-
sterweekend op zondag 5 juni 2022 en hier ook een gezellig 
carnavalsfeest aan te koppelen. We zijn in overleg met de 
gemeente en alle plannen zijn op dit moment nog onder 
voorbehoud van de mogelijkheden, de vergunningen en de 
dan geldende Covid-maatregelen. Ook zijn we van plan om 
in het Pinksterweekend op zaterdag 4 juni 2022 ons 55-jarig 
jubileum te vieren met o.a. een leuk avondfeest. We zijn vol 
goede moed aan de slag gegaan om een gezellige invulling 
voor het Pinksterweekend te organiseren.

Op naar een gezellig zomercarnaval 
Ondanks de onzekerheden die er op dit moment zijn willen 
we ons inzetten om er een gezellig zomercarnaval van te ma-
ken. Het is anders dan we gewend zijn, maar iedereen is toe 
aan een leuk vooruitzicht. Wij zijn onze leden en sponsoren 
dankbaar dat zij ons blijven steunen en hopen op een mooi 
feestweekend, waarin wij elkaar weer onder het genot van 
een borrel kunnen treffen! Wij houden jullie op de hoogte!

Veel leesplezier met deze 11sevier, waarin we hopen dat wij 
met elkaar verbonden blijven! 

Het bestuur van C.V. De 11jes

PRINS 2022 & ADJUDANTEN 
Prins Theet (Theo Jansen)

Johnny Visser & Camillo Wiendels
 

JEUGDPRINSES 2022 & ADJUDANTEN 
Jeugdprinses Amber 1e - Amber Meijer

Emma Bod & Janne Strikkeling

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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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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Wanneer ik dit stukje schrijf loopt het jaar bijna op zijn eind en helaas sluiten we weer een jaar af met 
weinig tot geen Carnavalsactiviteiten. Ik mag nog een stukje schrijven voor het 11sevier…..maar loop al een 
tijdje tegen een muur aan van weinig tot geen inspiratie. Er is natuurlijk ook weinig gebeurd om een sappig 
en smeuïg verhaal over te schrijven. Geen groots Carnavalsfeest of Pronkzittingweekend. Ik mis de span-
ning van de voorbereidingen en de ontlading wanneer een geslaagd weekend erop zit. Even had ik dit jaar 
die spanning weer te pakken in de voorbereiding voor de Pronkzitting. Alles was tot in de puntjes geregeld, 
de nieuwe Prins en alle artiesten stonden er klaar voor, de zaal was er klaar voor, alle vrijwilligers…….maar 
helaas op het laatste moment kon het toch geen doorgang vinden en zakte ook mijn spanningsboog als een 
kaartenhuis in elkaar……. Maar heb ik dan helemaal niks leuks gedaan afgelopen jaar waar ik spanning van 
kreeg? Maar natuurlijk wel…..

Ik heb bijvoorbeeld geschaatst op natuurijs, wat zeker de nodige spanningen met zich mee heeft gebracht. 
Is het ijs wel dik genoeg? Houdt het ijs mij? Passen de schaatsen nog? En nog veel belangrijker, kan ik nog 
schaatsen? Prachtig was het die witte sneeuwduinen en rondjes schaatsen op de Nevelhorst. Wanneer we 
het eerste rondje schaatsen, kraakt het ijs behoorlijk en stijgt de spanning nog meer, maar als je dan heel-
huids de overkant haalt geeft dat toch wel een heerlijk opgelucht gevoel. 

Ook was er weer een Oldtimertourtocht afgelopen voorjaar waar we met onze Kever aan meedoen. Ook 
hiervoor heb ik altijd een beetje spanning. Doet de Kever het nog? Zit er voldoende benzine in? (De benzi-
nemeter doet het namelijk niet meer) Houdt de Kever het vol? Maar gelukkig liet ook de Kever ons dit jaar 
niet in de steek en hebben we heerlijk rondgereden door de Achterhoek. 

Het spannendste moment komt voor ons nog dit jaar of misschien wel volgend jaar. Daphne en ik zijn 
namelijk op dit moment in blijde verwachting om ouders te worden. De uitgerekende datum is 24-12-2021 
maar kan maar zo nog iets langer duren. Dit gaat voor ons zeker het spannendste maar ook het mooiste 
moment van het jaar worden.

Spanning hoort er dus gewoon bij in het leven op welke manier dan ook. Maar ik mis wel erg de spanning 
rond de Carnaval. Komt de wagen af, komen de pakken op tijd, houdt de trekker het vol? Ik mis de ge-
spannen gezichten tijdens de prijsuitreiking, wie zit er in de top tien en wie gaat er weer vandoor met de 
wisselbeker. De ontlading hierna in de zaal is prachtig om te zien. Of de spanning bij de artiesten tijdens de 
pronkzitting achter de schermen, maar ook zeker de spanning van de nieuwe Prins. Hoe reageert de zaal, 
hoe reageert zijn groep en hoe gaat hij of zij het allemaal volhouden. Allemaal span-
ning die we helaas moeten missen, al veel te lang helaas…

Ik hoop dat er snel betere tijden aankomen en we met zijn allen weer 
kunnen genieten van deze spanningen en er samen na de tijd om 
kunnen lachen en proosten. Op dit moment weet ik niet wanneer 
dit zal gaan gebeuren maar ik weet wel dat dit zeker weer terug 
gaat komen en we er dan samen weer een knallend feest van 
gaan maken. 

Ik wens iedereen veel gezondheid toe en hopelijk kun-
nen we in de toekomst weer samen proosten en genie-
ten van de Carnavalsactiviteiten van De 11jes. 

 

Met Carnavalsgroet, 
Jullie trotse President 
Coen Lodewijk

Woordje president
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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



22 JAAR22 JAAR

DE BOEJESDE BOEJES

Café Ome Theet, vrijdagavond zeven januari twee-
duizendtweeëntwintig. Ja lieve lezers, dit café zit 
dicht in verband met de huidige lockdown maatre-
gelen in tegenstelling tot sommige andere kroegen 
in Nieuw-Dijk. Maar voor een goed verhaal moeten 
we toch een beetje inspiratie op doen.

Tweeëntwintig jaar Carnavalsgroep de Boejes! De redactie 
van de 11sevier zoekt altijd naar antwoorden op cliché vra-
gen als: Hoe zijn de Boejes tweeëntwintig jaar geleden ont-
staan? Of, waar komt de naam vandaan? In deze rubriek 
doen voorstelrondes, anekdotes en sappige verhalen het 
ook altijd goed. Maar deze antwoorden zijn terug te lezen 
in de uitgave van tweeduizendelf. Wij zijn inmiddels alweer 
elf jaar ouder en wijzer geworden (althans een deel van 
ons) en zijn onze streken dus wel verloren. En stel dat we 
dan deze vragen nogmaals beantwoorden en we belanden 
tussen de advertentiepagina’s, dan weet nog niemand wie 
de Boejes zijn. Nee, dit jubileumjaar doen wij het net even 
iets anders.

Voordat we verder gaan eerst een aantal feiten over de 
Boejes (tenminste ten tijde van het schrijven van dit ver-
haal):

� Zeventwintig leden, elf dames, zestien heren en enkele 
profi teurs;

� Een gemiddelde leeftijd van tweeëndertig komma vier 
jaar;

� Slechts één lid is tweeëntwintig jaar actief lid.
� Drie woest aantrekkelijke vrijgezellen;
� Vijftien blagen en er zijn d’r nog een aantal op komst;

Genoeg feiten snel terug naar de inhoud…

De afgelopen tweeëntwintig jaar zijn voorbijgevlogen. 
Bleven we voorheen nog thuis van school/studie om onze 
creatie op tijd af te krijgen, verzinnen we nu de meest 
creatieve smoesjes om niet te hoeven bouwen. Het spijbe-
len heeft ons drie prachtige overwinningen en afterparty’s 
opgeleverd. En hoewel onze creaties de afgelopen jaren 
niet meer van extreem hoog niveau zijn, verheugen we 
ons toch ieder jaar weer op het Carnavalsseizoen. Speciale 
momenten hierbij zijn de Pronkzitting, de optochten en 
natuurlijk onze jaarlijkse receptie, bekend binnen en buiten 
de 11jes! Helaas zijn de huidige maatregelen ook een sta 
in de weg voor onze jaarlijkse receptie. Het is inmiddels 
alweer zo lang geleden dat we bijna niet meer weten hoe 
het voelt om met iedereen te feesten. En ja, misschien is 
het altijd net iets te druk, en staat de muziek te hard, en 
zijn de meeste mensen vies en plakkerig, en schreeuwt de 
dronken buurman/vrouw de meest onverstaanbare woor-
den in je oor. Voor ons is dit misschien het mooiste moment 
van het Carnaval. We hopen dit snel weer te mogen organi-
seren en jullie te mogen verwelkomen aan de Tolweg!

Hoe de aankomende tweeëntwintig jaar er dan ook uit 
gaan zien weet niemand. Wellicht heeft ons kroost het heft 
in eigen handen genomen. Nu komen ze nog aandoen-
lijk en onschuldig over en omarmen we ze. Maar al snel 
zullen we de macht over ze verliezen en is er geen weg 
meer terug. We zien het al voor ons: wij zitten thuis op 
de bank, volkomen overgeleverd aan omroep MAX ter-
wijl zij de schuur afbreken. Al zijn er altijd nog een aantal 
leden onder ons die dat niet laten gebeuren! Of misschien 
leveren we eindelijk een Prins of leveren we de allereerste 
volwassen Prinses. Wie het weet mag het zeggen. Wij gaan 
in ieder geval op voor nog eens tweeëntwintig jaar.

Tot slot willen we graag van de gelegenheid gebruik maken 
om Theet, Wilma, Norbert en Marloes te bedanken voor 
hun gastvrijheid. Altijd is de schuur open en de kachel 
warm! Robin, Jan en Bert voor de optochtbegeleiding door 
de jaren heen. Onder jullie begeleiding zijn wij ieder jaar 
veilig thuisgekomen en hopen we ook de komende jaren 
veilig thuis te komen.

Carnavalisten heb geduld. Het Carnavalsfeest keert terug. 
Snel lopen we samen in onze mooie optocht door de stra-
ten van Nieuw-Dijk en Didam. Tot die tijd zorg goed voor 
jezelf en elkaar!

Alaaf!

Anke – Bas – Cedric – Coen – Daphne – Davy – Floor 
Gerben – Jessica – Jorik – Laura – Lindsey – Lynnsey  
Maarten – Mark – Marloes – Martijn – Mellany – Michel 
Norbert – Remco – Rob – Robin – Ryanne – Suzanne 
Tim – Yarl
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22 JAAR22 JAAR

ALPiENJO’SALPiENJO’S

22 jaar geleden zijn we begonnen met bouwen bij 
de familie Melissen aan de Frieslandweg. Daarna 
zijn we verhuisd naar de familie Wijnands in Elten, 
vervolgens bij familie Coobs aan de Toppegaaiweg 

en als laatst bij Kummeling in de schuur.

Wilco was de eerste die voor een nazaat zorgde. Hij is 
inmiddels al heel veel jaren onze vaste chauff eur tijdens 
de optochten. Op dit moment telt de groep 21 leden met 
20 kleine alpienjo’s en nog één op komst. Het animo om te 
bouwen is hierdoor de afgelopen jaren wat minder gewor-
den maar ondanks dat proberen we van alles te organise-
ren om de contacten te blijven houden. We houden 
jaarlijks een Alpienjo’s-dag, doen mee aan voetbaltoernooi-
tjes onder andere bij Sprinkhanen, geglij in de wei en ook 
vakanties en Schuttersfeesten worden samen gevierd. We 
hebben een periode gehad dat er veel vrijgezellenfeesten 
werden gehouden maar op dit moment worden er 
meer vrijgezel dan dat er mensen gaan trouwen. 

Ook hebben we een Prins Carnaval in de groep gehad, 
Arjan Terhaerdt. Dit was voor de meesten van ons een gro-
te verrassing. We hebben ook al jaren een lid in de Raad 
van 11. Eerst Alexander en nu Mark.

We gaven jarenlang recepties waarop het altijd erg gezellig 
was. Tegenwoordig houden we een borreltocht tijdens de 
kiekdagen. We gaan dan met een wagen vol drank en mu-
ziek rond bij verschillende groepen. De borrels worden dan 
altijd verzorgd door onze chauff eur Wilco met zijn uitzon-
derlijke kijk hierop (zie foto). 

Nu gaan we ons richten op de toekomst. We hopen de 
komende jaren samen met onze kinderen de optochten te 
gaan lopen en alle nakomelingen de kunst van het Carnaval 
vieren bij te brengen.

We willen iedereen bedanken die ons de afgelopen 22 jaar 
op verschillende manieren gesteund hebben. Op naar de 
volgende 22 jaar!

Tot kiek! De Alpienjo’s
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Bezoekadres:
Boerderij De Overmaat

De Overmaat 71a
6831 AG Arnhem

‘Ons vakmanschap leggen we
met plezier op straat’

GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Postadres:
Postbus 30113 

6803 AC Arnhem

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

Dé trouwlocatie 

van Montferland & Doetinchem

Uw bruiloft op één plek: 

het ‘ja-woord’, dineren, 

receptie of feest!

Ook op locatie verzorgen 

we uw catering zowel 

voor het trouwfeest, het 

huwelijksdiner of de 

gehele verzorging van de 

uw bruiloft. Wij 

zeggen alvast: ‘Ja ik wil!’ 



 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 

ESMEE
DERKSEN 

WEL NIET DAT ZE IS?

Echtgenoot, steun en toeverlaat, moeder, vriendin, 
waterlelie. Esmee Dersksen is geen onbekende bin-

nen de Diekse gemeenschap en regelmatig op de 
voorgrond te vinden. Maar wat vindt haar 

directe omgeving eigenlijk van deze markante 
persoonlijkheid?

Esmee over zichzelf: 

“Wat ik van mezelf vind? Ja, wat moet ik 
daar nou van zeggen? Ik ben gewoon Esmee. 
Een heel rustig en onopvallend persoon, al 
zeg ik het zelf. Ik sta niet zo graag op de 
voorgrond en probeer mezelf altijd weg te 
cijferen om anderen te laten schijnen. Zo 
gaat dat ook in ons bedrijf. Op de achter-
grond zorg ik ervoor dat de boel op rolletjes 
loopt. Dat zie je niet aan de buitenkant, maar 
ik ben uiteraard onmisbaar.”   

11sevier | 23

Ingrid (waterlady):

“BFF’s, dat is wat Esmee en ik zijn. Best friends 
forever. In het Nederlands betekent dat ‘beste 
vrienden voor altijd’. Ik weet zeker dat Esmee dat 
ook zo over mij zou zeggen. Ze heeft meerdere 
vriendinnen hoor en met die anderen kan ze het 
ook heel goed vinden. Maar Esmee en ik zijn toch 
wel echt elkaars besties. Als er om wat voor reden dan ook onderling 
een beetje spanningen zouden ontstaan, staan Esmee en ik altijd 
naast elkaar. En we laten elkaar nooit meer los. Forever zei ik toch al?” 

Jeroen 
(Manlief): 

“Mijn vrouwtje 
Esmee. Zon-
der haar ben ik 
helemaal niks. 
En zonder haar 
is ons bedrijf ook 
helemaal niks. Ze 
is echt mijn steun 

en toeverlaat en zou niet weten wat ik 
zonder haar zou moeten. Ja, ik kan wel 
wat bedenken. Zonder haar zou ik lekker 
lang in de kroeg en in de kantine kunnen 
blijven hangen. Dat doe ik nu ook wel af 
en toe, maar dat wordt me thuis niet in 
dank afgenomen.” 

Tamara 
(waterlady): 

“Esmee is mijn beste 
vriendin. Van alle 
waterlady’s kunnen 
wij het beste met 
elkaar en ik denk 
dat we het prima af 

zouden kunnen zonder die anderen. Ik 
merk ook wel aan de anderen dat ze ook 
iets van Esmee willen, maar Esmee en 
ik hebben zo’n sterke band. We zijn echt 
twee handen op één buik en die anderen 
zijn slechts aanhangels van wat wij samen 
hebben. Een prachtige vriendschap.”

Daisy (waterlady): 

“Esmee en ik zijn heel hecht. Ik durf haar wel mijn 
beste vriendin te noemen. Tussen de andere wa-
terlady’s onderling voel je nog wel eens een beetje 
strijd, maar tussen Esmee en mij is alles koek en 
ei. Ja iedereen hangt een beetje om Esmee heen, 
en ik zie dan ook wel eens jaloerse blikken van de 
anderen. Die kunnen het kennelijk moeilijk verdra-
gen dat Esmee en ik zo’n verbondenheid voelen 
met elkaar.

Menzina (van Berrie):

“Ik kom hieâh natuâhlijk oâhspronkelijk nie 
vandaan, en hep bes wel motte wenne om me 
hieâh un beitsje thùis te voelûh. Zondâh mèn 
beste vriendin Esmei was dat nauit geluk. Zè 
was un van de wènige waahvan ik direk zag; 
‘die hep gein spatjes’. Zau’n buddie die je hellep 
met inburragere, daahdoâh krèggie wel ech un 

ondâhlinge vebinding. Iets wat andere ze ège nie voâh kenne stellûh. 
Nei, ik denk nie dattik ut van haah auit zuâh krèg.  Die vebinding blèf 
tot un van ons un tùintsje op ze bùik hep.” 
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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







Meest verdienstelijke 
Nieuw-Dijker

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 Nieuw-Dijk
2005 Marga Geurtzen
2006 Hans en Lenie Raben
2007 Ferdinand Baakman
2008 D.E.S.
2009 Wagenbouwers CV 11jes
2010  Clemens Hunting
2011 Stichting Nieuw-Dijk 100 jaar jong
2012 Buurtvereniging Koningsweg
2013 Arno Polman
2014 Dini Kluitman
2016 Johan Jacobs
2017 Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk
2018 Bouwers/schoonmakers “De Meikever”
2019 André Polman
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K
unst

Over smaak valt te twisten en daar kan en mag iedereen wat van vinden. 
Maar wat vinden Didammers er eigenlijk van? Jarenlang is hét Centrumplan een onderwerp dat bij enig Didam-
mer over de tong gaat. Medio December waren de nieuwe wegen vrij en konden de inwoners van dichtbij het 

nieuwe aanzicht rondom de Mariakerk aanschouwen. Het wel en wee van het Diemse volk valt soms niet mee…

Gelukkig zijn er ook 2 positieve reacties. Want er hoeft maar een biertje aan te pas komen en het is in één keer 
oh zo gezellig en mooi in Diem! Laten we de mooie zonnige terrasfoto’s maar eens afwachten. En als de zuur-

pruimen dan ook weer in volle bloei staan zijn de reacties vast wat fris en fruitiger.

of
Kitsch

Kwam net Didam 
inrijden en dacht even 
dat ik was verdwaald 
en bij de scheepswerf 

in Tolkamer was

Ik dacht ff bi’j mien 
eige het liek wel of 

Sloot overal een 
hieskroan het neer 

gepoat

“Lijkt wel of je de 
ruimte inrijdt.

Je weet wel, met je 
reet van de planeet...

Voor al die drammers 
mauwers nohl’n met 

overgangs chagrijn en 
kearls met midlife proble-
men goa lekker allemoal 
op die poalen zitten en 

zuuk een hobby

Niet te geleuven! En dan 
hek nog niks gezeit oaver 

die onmundig grote 
bloempotten. Wie dit 
in de botte hasses het 

gehoald?

Geld weg smieten...
Meer hek er ook nie over 

te  zegge..

Oooh toch wel, ut liek 
nurges op!

Gisteravond even langs 
gelopen. Het licht is 

prachtig en ruim voldoen-
de. Ik ben benieuwd hoe 
het er in de zomer uitziet 
als alle bomen weer blad 

hebben.

Heeeeeeerluk liek mien 
dat om disse zomer op dat 
muurke te zitten met een 
tuutje patat en een dikke 
ijsco om de moel met af te 

végen 

Houd de volgende 2 positieve gedachtes vast 

mensen, voordat iedereen tegen de lamp loopt.

Geschreven door:
Fokje Modder
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Remi Koster

Koster Schilderwerken Didam • Oude Beekseweg 51 • 6942 JA Didam 

T 0316 224848 • M 06 4757 0479 • E remi-danielle@solcon.nl

• Binnen- en buiten

• Beglazing

• Wandafwerking

• Kleuradvisering

• Verftechnieken
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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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16 MAART, KUMP D’R EEN  

NI’JE GEMEENTERAAD! 

 

WI’J HEBBE EEN HELDER ADVIES: 

KIES 

   

 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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De Deurtreiers

Wat 11 jaar geleden begon met een oproep 
in de klas:

Hallo…
Wij willen een Carnavalsgroep maken.
Heb je zin om met ons mee te doen?
Laat het ons weten voor 23-9-2010

Jay 03…….
Tom 03…….
Raul 03…….
Bel één van deze nummers en laat ons weten 
of je kan!!!

Met de nodige aanmeldingen is er een Carnavals-
groep ontstaan. Na het eerste echte “overleg” met 
de kinderen die mee wilde doen, is CV De Deur-
treiers van start gegaan. Heel wat uurtjes werd er 
geknutseld, geplakt, geknipt, gelast en geverfd. 
Ondanks de samen opgestelde regels en taken, is 
af en toe een onenigheidje niet altijd te vermijden. 
Snel uitpraten en de draad weer oppakken, want 
er moest gebouwd worden.

De eerste jaren is de keuken bij huize Menting een 
welkome plek geweest om op te warmen met een 
warme kop chocolademelk en een tosti. Maar ook 
voor het halen van een pleister of even je hart te 
luchten stond de deur altijd open. Tevens was het 
een plek om de ontwerpen van de wagens en de 
leuzen te verzinnen en samen de voorbereidingen 
voor de boodschappen (lees drinken, snoep en niet 
te vergeten de broodjes voor onderweg) te doen. 
Maar dan komt er een leeftijd dat ‘ze alles zelf 
willen regelen’ en ook dit is allemaal gelukt!

De zondag vroeg opstaan en klaarmaken voor 
vertrek. Na afloop van de optocht verkleumd de 
wagen wegzetten. Snel naar binnen, opwarmen en 
patatjes eten. Dit natuurlijk allemaal lachend met 
de nodige grappen en anekdotes.

11 
Jaar

De maandag is altijd een aparte dag. Op tijd komen 
is dan een hele uitdaging, tot ergernis van sommige 
leden. Voor iedereen van de groep zijn er die dag 
warme saucijzenbroodjes, die gesponsord zijn door 
de vader van Raul. Nadat die allemaal op zijn en alle 
moed verzameld is, kunnen we met de wagen naar 
Beek.

Door de jaren heen is de groepssamenstelling een 
paar keer gewijzigd en zijn twee groepen samen-
gevoegd. Maar wat hetzelfde is gebleven, is de 
bouwplaats. Met steun van de Gemeentepot is de 
bouwplek voorzien van een degelijke schuifdeur en 
uitgebreid met gebruik van een tweede schuur. Niet 
alleen de kinderen werden groter, maar de wagens 
ook.

Dat er goed gebouwd is blijkt wel uit de prijzen 
die behaald zijn. Dit had echter tot gevolg dat de 
Halfvasten Optocht in Angerlo ook op de agenda 
erbij kwam. Het blijft een uitdaging om de wagen 
toonbaar te houden om in Angerlo ook weer goed 
voor de dag te komen. Maar dit is gelukkig altijd 
nog gelukt.
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																																																					Voor	alle	graafwerkzaamheden	

																																																																				W.	Ebbers	

																																																																				Beersstraat	44	6844	BG	Arnhem	

																																																																			Mob.	06	51112338	
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JEUGDPRINSES 1e

Hier een woordje van jullie jeugdprinses, Amber Meijer!
Het begon toen Gemma en Daphne in de klas kwamen ze gaven 
ons een formulier. Ik nam het mee naar huis en ik zei tegen mama 
ik wil prinses worden! En mama zei weet je het zeker er is straks 
geen weg meer terug en ik zei ik weet het zeker! Mama zette er 
een handtekening op en ik leverde het blad in, 2 weken later kwa-
men Gemma en Daphne terug. Noor Luiking mocht iemand trekken 
uit de mand en jaja! Wat bleek achteraf, ze trok mij!! Een paar 
weken later werd ik gebeld en ik schrok maar ik vond het ook heel 
leuk! Daarna belde ik mijn adjudanten Emma Bod en Janne Strikke-
ling. Ik belde eerst Emma ze vond het heeeel leuk en toen ging ik 
Janne bellen ze was bij haar oma en opa, ze ging naar de keuken 
en ik zei het ze was helemaal opgewonden. De dag ernaar toen ik 
naar school ging kwam eerst Emma en zei aaaa jij bent het, toen 
kwam Janne en lachte helemaal en zei hahaha jij bent het gewoon, 
we hadden heel veel lol met z’n 3en en toen moesten we heel lang 
onze monden dicht houden. Onder tussen gingen we opnemen 
voor het stukje Expeditie Robinson  de eerste dag gingen we teams 
maken en alvast 1 opnamen maken toen we klaar waren met het 
eerste stukje moesten we weer naar school want het was bijna tijd 
om naar huis te gaan en een week later gingen we weer opnemen  
maar ik was toen helaas ziek... dus heeft Emma Bod mijn plaats 
ingenomen ze speelde toen twee personen. 

Met 2 grote adjudanten en een kleine  

prinses, wordt het dit jaar 1 groot succes!

Helaas door corona kon het in de zaal niet doorgaan, toen kwamen 
Gemma en Daphne vertellen dat ze de ‘prins of prinses nog niet 
gebeld hadden’ maar ze hadden al wel gebeld dus Emma, Janne 
en ik probeerde zo min mogelijk op te vallen met lachen, wij weten 
het al. Op een zondag gingen we de bekendmaking filmen. Janne 
en Emma opgehaald reden we naar de bouwplaats van de 11jes. 
Hier werden wij aangekleed en gingen we alles filmen, het is heel 
jammer dat we dit niet in de zaal kunnen doen maar hopelijk heb-
ben we er een hele mooie opname van gemaakt. Helaas is het door 
corona toch weer anders dan anders maar, met de dingen die we 
toch kunnen doen gaan we er iets speciaals van maken.

EVEN
VOORSTELLEN
Ik ben Amber 
Meijer met een tus-
senpauze in Loil 
woon ik vanaf de 
zomer in ons nieu-

we huis in Didam.

GEBOREN
Ik ben geboren op 2 
augustus 2010 mijn 
ouders zijn Bjorn 
Meijer en Sabine 
Derksen en mijn 

zusje heet Lynn.

HOBBY’S  
Na een paar jaar 
voetballen ben ik 
nu nog zoekende 
naar een sport. Ver-
der ben ik creatief 
en hou van knutse-
len.



De prins, adjudanten en De prins, adjudanten en 

hofdames aan het woordhofdames aan het woord
Lieve carnavalisten, 

Het nieuwe Carnavalsjaar is weer begonnen. Wij off eren ons op, jullie mogen het nog 
een jaartje met ons doen. Achter de schermen zijn we enorm druk geweest met de voor-
bereidingen. Helaas hebben jullie hier weinig van gemerkt. Door omstandigheden is de 
nieuwe Prins nog niet bekend gemaakt. Gelukkig is het altijd mogelijk om op ons team 
terug te vallen! Dit jaar mogen we hopelijk weer knallen.

Om jullie toch nog in de Carnavalssfeer te krijgen hebben wij een terugblik gemaakt.

Theet heeft 
er weer zin in!

De Jeugd-
pronkzitting 
viel zwaar

Toen we nog 
konden feesten!
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“SLURP!”

Zonder aarzelen 
tekent Theet 
voor jaar 2....

...Waar de 
mannen als aanden-
ken corona hebben 
gekregen

Tussendoor 
blijft Theet‛s 
glas gevuld!

Do
or 

all
e 

cor
ona

kilo
‛s b

lijf
t 

he
t p

ak
 pa

sse
n 

spa
nne

nd
!

Gelukkig is 
Theet sportief!



Op eigen initiatief 
een kroegentocht 
door Nieuw-Dijk 
georganiseerd!
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En ook het 5e 
pak van Camillo 
is gesneuveld!

“Of een ander-
halve literfl es!”

Zoals jullie konden zien is het een hele opgave om 
steeds weer creatief uit de hoek te komen. Zo goed 
voorbereid als wij zijn, hebben we uiteraard ook 
een nieuwe leus bedacht: 
’T geet zoals ’t geet met Prins Theet!

We hopen met heel ons hart jullie dit jaar nog in 
Carnavalstenue te treff en.

Met feestelijke groet, 

Prins Theet, Adjudanten Camillo en Johnny 
en Hofdames Manon en Lyanne

ALAAF!

PROOST!

“Doe maar 
5 jenever!”
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D’ran voor 

• een socialer Montferland 

• meer betaalbare woningen 

• een zwembad in Didam 
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WIE is WIE?
 

Herken jij de knappe koppen 

van het bestuur?

Antwoorden: 1. Coen Lodewijk 2. Jorik Hebing 3. Ralph Menting
4. Bastiaan Wigman 5. Erwin Kruis 6. Ferdinand Baakman

7. Gemma Harmsen 8. Lowie van Raaij 9. Niek Bodd             

1. 2. 3.

5.

9.

4. 5. 6.

7. 8. 9.



   

 

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!



Zuidermarkweg 2

7037 DD Beek gem. Montferland

T: 0316 - 53 16 84

www.kaalbuunk.nl

info@kaalbuunk.nl
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 LAURA &  maaikELAURA &  maaikE

Mijn naam is Maaike Gieling - Braam en ik ben op 24 mei 1997 geboren. Mijn ouders 
zijn Gerard en Marian Braam. Als Beeks meisje leerde ik Dirk kennen en inmiddels zijn 
we al bijna 11 jaar samen. Zodoende ben ik ook in Nieuw-Dijk terecht gekomen. Sinds 
februari 2020 wonen wij samen aan de Pontilaan te Nieuw-Dijk.

Op dit moment werk ik als verpleegkundige in het VTH-team bij Azora en wat ben ik 
trots en dankbaar dat ik dit beroep mag uitoefenen! In het vrije weekend ga ik graag 
wat leuks doen met vriendinnen. Een wijntje gaat er namelijk altijd wel in! Daarnaast 

ben ik trotse tante en mag ik iedere maandag op twee schatjes van een kinderen passen. 
Ik zit bij Carnavalsgroep Idiaal waarmee ik al veel mooie carnavalsjaren heb mogen bele-

ven. Het bouwen van een wagen zit er al een tijdje niet meer in, daar wij geen bouwplek 
meer hebben. Maar desalniettemin hebben wij zoals ieder jaar enorm veel schik met z’n allen!

Het afgelopen jaar heb ik voor een groot gedeelte mogen meedraaien met de commissie van 
de Jeugdpronkzitting. Helaas is het door de huidige omstandigheden anders gelopen dan 

gepland, maar wat ik enorm bewonder aan deze groep is dat zij keer op keer in staat zijn 
te schakelen en er toch een  prachtige jeugdpronkzitting kunnen neerzetten! De reden 
dat ik mij aansluit bij deze commissie is dat ik graag een steentje wil bijdragen aan het 
verenigingsleven in Nieuw-Dijk. Tevens heb ik de ambitie om de jeugd uit Nieuw-Dijk 
warm te houden voor de carnaval, zodat zij ook de kans krijgen om dit te vieren zoals 
ik deze tot op heden heb gevierd.

Middels deze rubriek willen wij onze nieuwe leden van de Jeugdpronkzitting Commissie voorstellen. Laura 
van Everdingen en Maaike Braam zijn sinds vorig jaar twee van onze vaste gezichten van de Jeugdpronkzit-
ting Commissie. Na het vertrek van Elise Nibbeling en Marjolein Gerritsen bestaat de JPZ op dit moment uit 
Gemma Harmsen, Sandra Jacobs, Shanna Reulink, Sanne Menting, Daphne Jansen, Laura van Everdingen en 
Maaike Braam. Wij zijn enorm blij met deze uitbreiding en ze hebben zich al ontzettend ingezet om de JPZ te 
doen slagen. Maar wie zijn ze nu eigenlijk? Laten we onze toppers eens voorstellen.      

Ik ben Laura van Everdingen en ben geboren op 7 november 1989. Ik woon in Nieuw-Dijk samen 
met Yarl Bloem en onze zoon Vik van 1,5 jaar oud. Ik werk als orthopedagoog bij Stichting Liz 
in Nijmegen. Wij bieden dagbehandeling in de vorm van zorg en onderwijs voor kinderen met 
een beperking of een  ontwikkelingsachterstand. Daarnaast hou ik van reizen, met vriendin-
nen op stap of Netfl ixen. Na als loopgroep met vriendinnen te zijn begonnen zit ik alweer vele 
jaren bij carnavalsgroep de Boejes. Met onze groep geniet ik altijd volop van het  carnaval en 
alles wat daarbij hoort. Sinds vorig jaar mag ik ook de  Jeugdpronkzi ting Commissie van de 
11jes versterken. Ik ben hiervoor benaderd door Daphne en ik heb dit jaar samen met haar 

de Prinsenpresentatie opgepakt. Ik vind het een gezellige groep dames die ook zeker weet van 
aanpakken.  Het zijn twee bijzondere jaren geweest met online pronkzittingen en zonder feest, 
maar ook daar hebben we met z’n allen wat moois van proberen te maken. 

Af en toe is het plannen van een vergadering een uitdaging. Yarl is namelijk betrokken bij de Pronk-
zitting van de volwassenen en sinds de komst van Vik moeten we nog weleens tossen wie die avond 

de deur uit mag... Ik hoop volgend jaar weer gezellig een Pronkzitting op het podium mee te 
mogen maken. Stiekem hoop ik ook dat we met de hele Vereniging weer snel samen kunnen 

feesten en proosten! 
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IN GESPREK MET
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THUIS  THUIS  THUIS  
BIJ...BIJ...BIJ...

In het noordelijke centrum van de Pontilaan (aan de kant 
van de Bosstraat), niet te verwarren met het zuidelijke 
centrum (aan de kant van de Smallestraat), woont sinds 
afgelopen zomer een nieuw stelletje. We hebben het 
over Dorus en Milou. De redactie van de 11sevier is ra-
zend benieuwd naar hun nieuwe stulpje en had het geluk 
aanwezig te mogen zijn op de housewarming. Een kleine 
sfeerimpressie.

Allereerst een kleine voorstelronde. We kunnen het ons niet indenken, maar 
het kan zo zijn dat jullie lezers Milou en Dorus niet kennen. 

Dorus Jansen is natuurlijk de zoon van de langstzittende Prins van de 11jes, 
Prins Theet. De verhuiswagen heeft niet ver hoeven rijden om zijn spullen 
naar het nieuwe huis te brengen, want hemelsbreed woont hij nu 50 meter 
van het ouderlijk huis. Doordeweeks is hij front- en backoffi  ce medewerker 
bij Job-Planet in Didam en buiten de lockdowns om trapt hij nog wel eens 
een balletje bij het derde van Sprinkhanen. Tijdens de Carnavalsoptocht 
drinkt hij zijn borreltjes op de wagen van Combi.  

Milou is een ‘Kruuske’ en is met de verhuizing een straat of twee opgescho-
ven. Doordeweeks is zij pedagogisch ondersteuner bij Zozijn en buiten de 
lockdowns om trapt zij nog wel eens een balletje bij het vrouwenteam van 
Sprinkhanen. Tijdens de Carnavalsoptocht drinkt zij haar wijntjes op de 
wagen van Idiaal.  

Op naar de housewarming! Het is frisjes als we de fi ets op stappen. Eerst twijfelen we nog 
even of we niet met de auto moeten gaan, er lijkt regen op komst. Toch lijkt het ons niet 
verstandig. Dorus en Milou zijn zelf niet vies van een alcoholische versnapering, dus het zou 
onmogelijk zijn om niet op z’n minst licht aangeschoten naar huis te gaan vanavond. Als 
we met de auto zouden gaan, betekent dat een taxi of de benenwagen voor de terugweg. 
Fietsen dus! Gelukkig blijft het droog en bellen we met een droge broek aan. 

De buurt waar we terechtkomen, en vooral de gezinssamenstellingen binnen die buurt, zijn 
gerust gemengd te noemen. Een mix van oudgedienden die er al sinds de oplevering wo-
nen en jongere stellen die pas net van hun eerste woongeluk mogen proeven. Kinderen of 
geen kinderen. Vrijgezellen en getrouwden. Vrijstaande huizen en twee-onder-een-kappers. 
Grote tuin en kleine tuin. Het gepeupel en de welgestelden. Tegenover het huis van Dorus 
en Milou bevindt zich zelfs een heus café. Wat een inclusieve buurt! We vroegen ons direct 
af wat dit doet met de sociale cohesie.  

Dorus en Milou hebben uitgepakt voor de housewarming. Achter het huis, in de ondiepe 
achtertuin, staat een partytent tegen de overkapping van het tuinhuis. Om het geheel te 
voorzien van een aangename temperatuur staan twee heaters de hele avond te branden. 
De muzikale omlijsting kwam uit de één meter twintig hoge boombox. Van coronarestricties 
was ten tijde van de housewarming nog geen sprake, dus het was gezellig druk. Een bont 
gezelschap van prominente Diekse fi guren stond met elkaar te keuvelen onder het genot 
van een hapje en een drankje. Voornamelijk leden van Combi, Idiaal, Fataal en hier en daar 
wat aanhang. Nadat we de jas hadden opgehangen en onze eerste beugel Krombacher in 
de hand hadden, was het tijd voor het belangrijkste van de avond; de rondleiding.

"Theet had toch een beetje meer de rol van 
opzichter op zich genomen!"
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Samen met twee andere genodigden maken we een rondje door het huis. 
We starten in de keuken, met recht hét pronkstuk. Iedereen die een beetje 
bekend is in de Pontilaan, of er geregeld langskomt, heeft het waarschijnlijk 
wel gezien. Nadat Dorus en Milou het huis hadden gekocht, gingen ze direct 
met de achterkant aan de slag. Er werd een groot gat in het huis geslagen en 
de oude keuken werd verlengd met een enorme uitbouw. Uiteraard niet zon-
der hulp van beide vaders, Bennie en Theet. Hoe kan het ook anders, beide 
heren zijn werkzaam in de bouw. Bennie werkt al jaren bij Veluwezoom en 
Theet heeft zijn eigen bouwbedrijf 4-All Bouw. Tijdens de rondleiding werd er 
niet over gesproken, maar de geruchten gaan dat de verhouding over gedane 
arbeid tussen de beide heren nogal scheef verdeeld was. Het schijnt dat Theet 
de rol van opzichter op zich had genomen. 

Dan gaan we verder naar de woonkamer. Zoals Dorus het zelf verwoordde; 
‘het is nog een bietje kaal allemaal’. Niet dat er geen vloer inzat. De boel was 
ook netjes geschilderd en ook aan de raamdecoratie ontbrak het niet. Mooie 
bank ook, uiteraard met salontafel. Grote televisie met hifi -geluidssysteem en 
uiteraard een Playstation voor de nodige potjes FIFA. Alleen de muur, daar 
moest nog een kastje komen te staan en er moest nog wat decoratie aan de 
muur. Viel eigenlijk reuze mee dus.

Toen naar boven. Nu horen we u denken; ‘wat boeit mij die slaapkamer nou?’ Dat dachten wij op dat moment eigenlijk 
ook. Hetgeen zich afspeelde in de tent buiten was natuurlijk veel spannender dan de slaapkamergeheimen van Dorus en 
Milou. Daarnaast hadden we ondertussen het eerste biertje op, dus het werd tijd voor een nieuwe. Toen Dorus, Milou 
en de twee anderen die werden rondgeleid de trap opliepen, keerden wij stiekem om. Op naar het feestgedruis en, veel 
belangrijker, richting de koelkast.

Terug in de tent. Snel richting de koelkast. Wat een dorst. Ondertussen hadden de mannen en vrouwen zich opgesplitst. 
Aan de ene hangtafel, onder de overkapping, stonden de vrouwen. In de tent, aan de andere hangtafel, stonden de 
mannen. Wel zo overzichtelijk. Toen de hapjes werden geserveerd, was duidelijk te zien dat Milou hier aandacht aan had 
besteed. Het had niets weg van die Oer-Hollandse janboel die je op een gemiddelde kringverjaardag voorgeschoteld krijgt. 
Hier was duidelijk aandacht aan besteed en bovendien met de hand gemaakt. Een pluspunt! Wat wel opviel, was dat ze 
ruim ingekocht hadden voor de verbouwing van de badkamer. De hapjes werden namelijk geserveerd op keramieken bad-
kamertegeltjes.

We voegen ons voorzichtig tussen de gasten. Wat een tempo! Dit gezelschap weet wel wat drinken is. Met lege handen 
komen we niet te staan. Als goed op elkaar ingespeeld horecapersoneel, zorgen de gasten om beurten zelf dat de tafel 
aangevuld wordt met nieuwe zwetende biertjes en fl essen wijn. Gemiddeld gaan er zo’n 3 fl essen per uur per persoon 
doorheen, maar het is nog vroeg. Ongeveer half elf namelijk. Het tijdstip dat serieuze gesprekken over in opkomst zijnde 
coronamaatregelen (hoe vaak wij de zin ‘als het nu niet kan, kan het nooit meer’ wel niet gehoord hebben), langzaam 
overvloeide in dom gelul. 

Wij snappen dat jullie, onze lezers, hier het liefst lezen wat er gezegd wordt als de drank in de man is. Dan worden de 
mensen eerlijker en worden er toch dingen over tafel gegooid die je normaal niet zou horen. Het is ons alleen niet gelukt 
om dit te reproduceren. Naast het feit dat iedereen naarmate de avond vorderde moeilijker te verstaan was, weten we er 
zelf ook gewoon niet zoveel meer van. Wat wil je na al die biertjes? Alles na twaalven is een beetje een gatenkaas.

Wat we nog wel weten was dat het uitermate gezellig was. Hoe later het werd, hoe harder de muziek werd afgespeeld en 
dat is altijd een goed teken. Als we rond tweeën Dorus en Milou bedanken, laten we nog een paar echte diehards achter 
die nog niet genoeg hadden gehad. We stappen de fi ets op en vallen er aan de andere kan bijna af. Maar goed dat we niet 
met de auto zijn gegaan. Als we langzaam op stoom komen, is de muziek nog duidelijk hoorbaar. Pas als we de Bosstraat 
in fi etsen, verstomd langzaam de muziek. Die Diekse zijn het niet verleerd tijdens de lockdowns. Een geslaagde avond!
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OUD GELEERD
IS JONG GEDAAN

Carnaval wordt er in Nieuw-Dijk al met de paplepel ingegoten. Vanaf jongs af aan 
gaan de Diekse kids mee op de wagens van hun ouders en zodra het ook maar 
even kan wordt er zelf al een leuke loopgroep geformeerd of wordt er al zelf een 
leuke wagen geknutseld. In de pubertijd worden de wagens mooier en mooier 
waarna ze nog een aantal jaar later een gooi kunnen doen naar de prijzen bij de 
volwassenen. En hoewel de ouders, van wie ze de kneepjes van het vak geleerd 
hebben, apetrots zijn op hun kroost kunnen ze zelf het meelopen van Carnaval niet 
laten.laten. Minder grote bouwcreaties als in hun hoogtijdagen, maar het plezier met 
Carnaval is daar niet minder om. En plezier is waar Carnaval natuurlijk om draait, 
voor oud en jong Nieuw-Dijk.

1 1.  Gemma & Siem 
AlsAls eerste vrouwelijk bestuurster van de 11jes zit 
Carnaval bij Gemma in haar bloed. En hoewel haar 
kinderen misschien er nog niet helemaal oud 
genoeg zijn om zelf mee te doen houdt dit Gemma 
niet tegen om  het vlammetje zo vroeg mogelijk 
aan te wakkeren bij haar jongens.

3.  Joop en Simone + Jasmijn
Drie generaties Carnavalisten.Al jaren is Joop met de 
Koningsweg vertegenwoordigd. Simone doet al jaren mee 
met de Orca’s en met een dochter als prinses zit ook bij 
Jasmijn het Carnavalsgevoel wel goed.

2.  Alfred en Lenn Nibbeling
Dit komische vader en zoon duo lijken niet alleen op elkaar, maar Lenn kan al net zo grappig uit 
de hoek komen als zijn vader. Hopelijk treedt Lenn ook bij de Pronkzitting in de voetsporen van 
zijn vader.

4.  Erik en Ties Duis
AAls voormalig Prins kan Erik niet 
wachten tot zijn kinderen hun eigen 
vleugels in Carnavalsland uitslaan en 
met vrienden aan de optocht kunnen 
deelnemen.

7.  Lowie en Silke van Raaij
Lowie helpt met de workshop Carnavalswagen 
bouwen de jongere generatie op weg. Dit is met 
zijn dochter goed gelukt, want die hoef je niets 
meer uit te leggen wat Carnaval betreft.

5.  Arno en Noud Polman
Figuurlijk wordt het stokje aan zoonlief doorgegeven, wij 
zouden liever zien dat Arno eindelijk die knuppel eens 
afgeeft.

2

3

45

6.  Andre & Siebe Polman
Als voormalig President kan je niet anders dan de liefde 
voor de Carnaval doorgeven aan je kinderen.

5

5
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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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IN MEMORIAM 

Roel en Rob Jansen zijn al ja-
ren actief in Nieuw-Dijk, niet 
echt op de voorgrond maar 
voor ons kleine dorpje onmis-
baar. Want waar kennen we 
deze tweeling nu eigenlijk 
van?

Nou, als lid van de Carnavalsgroep Censuur 
liepen ze jarenlang mee in onze optocht. Ze zijn 
als EHBO’ers actief op feesten en partijen, en 
hebben ze geen dienst zijn ze zelf ook niet vies 
van een feestje en een 
alcoholische versnape-
ring. Regelen het ver-
keer tijdens ons Carna-
valsoptocht. En tijdens 
onze laatste Pronkzitting 
waren ze als lakei actief 
en hielpen ze met de 
opkomsten en aftochten 
van de artiesten.

Deze actieve duizendpoten 
zien we wellicht niet altijd maar we zijn blij met al hun 
hulp, tot het volgende feestje heren!

De gebroeders
Jansen

JOEP EGGING
Joep is op 82-jarige leeftijd in september 2021 

overleden. Hij was in 1962 de eerste Prins Carnaval, 
José XXII van Nieuw-Dijk.

De Carnavalsvereniging had toen nog geen naam en 
viel nog onder DES. In 1966 is deze carnavalstak 

onder DES officieel opgericht onder de naam 
De Bessembinders.

Foto’s: archief CV De 11jes
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Ivo Verbucheln
Verhuur van:

Abraham / sarah
Halve abraham / sarah

Baby
Tel: 06-13420734

Binnen 10 dagen  
een grotere woning

www.liemersprefabconcepts.nl
026 - 3033819  Westervoort 
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De orka’s
De Orka’s vieren dit jaar hun 33 jarige 
bestaan

In mini Nieuw-Dijk, ook wel de Kerkwijk genoemd, is 
Carnalsvereniging de 11jes goed vertegenwoordigd. 
Leden van onder andere de groepen Naamloos, De 
Vlierefluiters en De Bössels wonen in deze wijk. 1 
groep is zelfs dubbel vertegenwoordigd, onze jubile-
rende groep De Orka’s. Deze redacteur is 1 van die 

mensen die zijn intrek in deze wijk heeft genomen. 
En laat die nu net tussen beiden leden in wonen. 
Een afspraak was dus snel gemaakt om eens te ho-
ren wat er allemaal is gebeurd de afgelopen 33 jaar. 
In gesprek met Johan Banning in Michel Derksen.

Onder het genot van een plopje steken de mannen 
van wal. De heren blijven dan wel graag jong, maar 
als je groep al 33 jaar bestaat kun je er niet onderuit 
dat je geen 20er meer bent. Wat 33 jaar geleden 
begon als een groep van 10 jongens is uitgegroeid 
tot een groep met anno 2021 aantal van 39 leden. 
Nee het is geen typefout, u leest het goed, De 
Orka’s zijn een vruchtbare groep gebleken. Als hun 
kinderen net zulke trouwe Carnavalisten worden dan 
zit hetmet de toekomst wel goed voor ons dorpje.

Het bouwen begon in Nieuw-Dijk bij Supermarkt Van Dijk 
aan de Smallestraat. Via de bouwplaatsen bij Theo Tin-
neveld aan de Oude Beekseweg, familie Banning aan de 
Pakopseweg heeft de groep een aantal jaar bij de familie 
Loeters aan de Ravenstraat gebouwd. Nu is hun residen-
tie bij Rob en Simone Stinissen, leden van de groep, thuis 
aan de Schepersweg.

Bijzonder om te weten van deze groep is dat in 1994 ze 
voor het eerst 1ste werden in de optocht. Het jaar daarop 
in 1995 was de wagen al af, maar ze hebben dat jaar 
door het overlijden van de moeder van Michel Derksen 
niet aan de optocht deelgenomen. Omdat de wagen toch 
af was hebben ze in 1996 met deze wagen meegedaan 
en daarmee ook de eerste prijs binnen gesleept.

2010 was ook een jaar dat niet vergeten wordt door deze 
groep. Op 12 november dat jaar overleed Orkalid Martijn 
Koster. Nog ieder jaar op de vrijdag voor Carnaval en op 
de sterfdag van Martijn komt de groep samen bij zijn 
graf.

De creaties zijn niet meer als in hun hoogtijdagen toen er 
volop gestreden werd om de prijzen en het met con-
current Naamloos stuivertje wisselen was om de eerste 
plek. Maar ieder jaar komt deze groep toch weer met iets 
moois voor de dag en zijn ze een vaste waarde in onze 
Carnavalsoptocht.
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33 Jaar

Het bouwen staat, helaas zoals bij iedereen, al een tijdje 
op een laag pitje. Vervelen de Orka’s zich dan? Welnee. 
Online is er een heleboel mogelijk, zeker als je Michel de 
vrije hand geeft. Zo werd er online een pubquiz en blin-
go, bingo met een betonmolen, georganiseerd. Ik weet 
niet wie er uiteindelijk gewonnen heeft, maar het zag er 
creatief en gezellig uit met al die schermpjes bij elkaar. Je 
moet er tenslotte samen wat van maken in deze bijzon-
dere tijd.

Ook in niet corona tijd doet de groep veel dingen samen. 
Het carbid schieten op Oudjaarsdag bij de familie Ban-
ning is niet meer. Maar in het eerste week van januari 
komt de groep samen bij de Dèèl voor een nieuwjaars-
borrel waar er samen geproost wordt op het nieuwe jaar. 
Ook de jaarlijkse Orka dag in het eerste weekend van 
juni ontbreekt niet op de jaarlijkse activiteitenkalender. 
Dit jaar werd er nog getourd op scooters

Wist u eigenlijk dat deze groep tot 2 maal toe heeft 
mee gedaan aan het televisieprogramma ter land 
ter zee en in de lucht? Waarschijnlijk reageert u 
nu zoals ik die avond deed, want ook ik kon het 
me niet echt herinneren. Landelijke bekendheid 
heeft het de groep ook niet opgeleverd, want beide 
keren kwamen ze niet ver. Lekker eten op de te-
rugweg bij de Goudreinet was eigenlijk het grotere 
doel en dat is dan weer wel gelukt.

Na nog wat plopjes komen er meer en meer verhalen 
los bij de mannen. Over een auto van Vincent Vier-
wind die op klossen gezet werd en hij daar geen idee 
van had toe hij erin stapte tot Roy van Vugt die met 
zijn bromfiets in de sloot belandde. 33 jaar zijn dan 
ook 33 jaar lang herinneringen. Als het aan Johan ligt 
ploppen we nog dan ook ff verder, maar hoewel ik al-
leen de straat hoef over te steken en morgen gewoon 
moet werken, ga ik toch maar naar huis. We spreken 
af dat in de zomer ik de straat nog een keer oversteek 
wanneer het zwembad opstaat en hij weer een ‘papa’ 
dag heeft. Dan steekt hij de bbq aan en ploppen we 
verder. Wie weet brengt dat weer inspiratie voor de 
volgende editie van 11-sevier.
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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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Bolderkarren
optocht

 
De Bolderkarrenoptocht; onderdeel van de Mooiste Optocht van 

Didam waar de bolderkarren tussen de optocht van CV De Vrolijke 
Drammers en CV De 11jes te bewonderen zijn. 

In 2017 vond de eerste editie van de Bolderkaroptocht plaats. Een gezamenlijk 
initiatief van de Carnavalsverenigingen en Stichting Welcom om kinderen in de 
bovenbouw van de basisschool een eigen plekje in de grote carnavalsoptocht 
van Didam te bieden. Het was een groot succes: met veel enthousiasme zijn 
kinderen (met hulp van ouders en scholen) aan de slag gegaan om de meest 

leuke creaties te bouwen.

Er zijn zelfs al groepjes van de voorgaande jaren die vervolgens zelf al wagens 
hebben gebouwd. En daarmee is deze samenwerking tussen De Vrolijke Slör-
pers, De Geinsköp, De Vrolijke Drammers en De 11jes al een stukje dichterbij 
hun doel: de jonge jeugd kennis laten maken met carnaval en zelf laten erva-

ren hoe leuk, technisch en creatief dit feest is.

Na de aanmelding krijgen de groepjes een bolderkar in bruikleen ter beschik-
king met een eigen kluspakket. Met dit kluspakket, bestaande uit hout, verf en 
andere knutselspullen kan de bolderkar worden omgetoverd tot een heuse car-
navalscreatie. De organisatie zorgt voor de benodigde informatie, het pakket 

met basismaterialen en de benodigde kennis.

Wist u dat in 2020 de vierde editie van de Bolderkaroptocht plaats 
vond? Wij hopen de jeugd weer snel te verwelkomen!
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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

                                  

 
 
 
 
 
 

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. 

 

schoenreparatie | pedicure | steunzolen
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Medical Support is een jonge en dynamische organisatie die zich richt op evenementenzorg  

en het organiseren van EHBO en BHV trainingen in Nederland. 

Stuur gerust een mailtje naar info@medicalsupport.nl, 

bel naar 0316 745521 of neem een kijkje op www.medicalsupport.nl

Medical Support B.V. - Bosstraat 65 Didam

BHV EVENEMENTENZORG

EHBOINSTRUCTEURSOPLEIDINGEN

MEER WETEN? 



StraatsmaL
Rij(be)wijs!

Harold Straatsma
06 51365571

info@autorijschoolstraatsma.nl 
www.autorijschoolstraatsma.nl

Bel  voor een GRATIS proefles!
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Op zoek naar een Oostenrijks hutje in het uitgaanscentrum van Nieuw-Dijk? Die Stube is de perfecte locatie voor een middag/avond vol gezelligheid. Beter bekend als de thuisbasis van Prins Theet. Die Stube is geheel in stijl ingericht. Je waant je in een Oostenrijks skigebied. Een grenenhouten interieur en een plafond en wand vol met historischehistorische voorwerpen. Denk daarbij aan oude strijkijzers, pullen, ski’s en muziekinstrumenten. Ook heeft dit hutje een eigen huisborrel. Wie is er in Nieuw-Dijk eigenlijk nog niet achteruit gaan lopen van Theet’s zelf gebrouwen Haselnuss Schnaps? 

Elk dorpje heeft unieke plekken om te ontdekken. In 
Nieuw-Dijk is dat Café Gieling, een luxe lounge bar 
uuitkijkend op landgoed ‘De Poort van Ni-j Diek’. Dit is de plek 
waar de high society uit Diek en omstreken samenkomt om 
te genieten van de meest lekkere drankjes. Signature cock-
tailshaker Silke mixt de lekkerste drankjes en zorgt voor de 
perfecte atmosfeer. In zo’n loungebar als dit verwacht je 
Ibiza beats, maar niets is minder waar. Tim’s piratenhits 
pompen hier door de speakers. Café Gieling is de perfecte 
locatie om te socialocatie om te socializen en te netwerken. Misschien nog wel 
het mooiste: er is geen eindtijd. 

Het Boejes café. Wie kent dit café nou niet? Het thuishonk 
van de jubilerende Carnavals- en vriendengroep C.G. de 
Boejes. Al jarenlang komen alle Carnavalsgroepen hier 
samen tijdens de kiekdag met Carnaval. Ook de afterparties 
na weer het behalen van een 1e plek waren hier 
legendarisch. Iedere Diekse heeft wel een mooie 
herinneringherinnering aan dit café. Het Boejes café staat ook wel 
bekend als hoofdafnemer van de King in Didam. Al 
duizenden lahmacun rollen en dürüm döners zijn hier weg-
gewerkt door de meestal hongerige bezoekers. Men zegt 
dan ook dat Fitcoach Lindsey haar baan te danken heeft aan 
deze feestlocatie. 

Het uitgaansgebied van Nieuw-Dijk kent een tal van gezellige 
kroegjes in allerlei vormen en maten. Met de handige app 
11jesadvisor kun je precies zien waar de kroegjes zitten en 
hoe deze worden beoordeeld.
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Café de Bank
234 Reviews

“Voor elk wat wils”

Aan de Sportstraat 2 staat gastvrijheid ho
og in het vaandel. 

Hier is alles mogelijk en kun je op elk gew
enst moment 

binnenvallen. Letterlijk, want café de Ban
k is dag en nacht 

open met diverse activiteiten voor een ge
mêleerd publiek. 

Spetterende feesten, Formule 1, voetbalw
edstrijden, een 

kaartclubje, een potje darten, bordspellet
jes, een zaterdag-

middagborrelgroep, deze kroeg heeft het
 allemaal. De ca-

tering is doorgaans prima verzorgd, de bi
erkoerier en 

Thuisbezorgd vullen op gezette tijden de 
voorraad aan. Een 

zegen voor de wijde omgeving! Ook voor
 nabije omgeving?

Café de Zandbak
189 Reviews

“Meer voor mannen!”
Als je de willekeurige man op straat vraagt zijn ideale man-cave te omschrijven, zal die omschrijving hoogstwaar-schijnlijk lijken op Café de Zandbak. Achter de bar hangt een groot tv-scherm met alle sportzenders die je je kunt bedenken. Uiteraard ontbreekt de Xbox niet met de nieuw-ste versie van FIFA en F1. Op de bar schittert een blinken-de kraan waar het bier op de perfecte temperatuur en met twee vingers schuim uit wordt getapt. Wat wil een man nog meer? Misschien een vrouw aan de bar? Het oog wil tenslotte ook wat!  

Zwei Stachelbeeren
249 Reviews

“Ein wunderbare Hütte” 

Drinkhutje de Zwei Stachelbeeren straalt één en al gezellig-

heid en gastvrijheid uit. Er is geen plekje aan de muur waar 

niets hangt. Een ouderwets spreukje, een foto van Don 

Camillo, een bordje van Noodweer, tekeningen van de 

kinderen, elke leeg plekje is goed benut. De koelkast is goed 

gevuld met heerlijke Duitse biertjes, ook is er aan Schnaps 

geen gebrek. Alles kan en mag bij de Zwei 

Stachelbeeren, en als het een keer uit de hand loopt dan 

raakt Camillo niet gestrest, dan wordt gewoon Anne de 

volgende dag aan de poets gezet om alles weer spik en span 

te maken. 

Café Ronald en Ria
179 Reviews

“Ff lekker de week doornemen”
Aan de Bosstraat staat sinds jaren achterin de tuin een hutje 
waar het in het weekend heel goed vertoeven is. Het hutje 
is van alle gemakken voorzien… een toilet een keukenblokje, 
een kachel, TV en natuurlijk genoeg drank, bij Ronald en Ria 
kom je nooit wat tekort. Zaterdagmiddag komen de eerste 
appjes al binnen. Zin om samen af te spreken? Daar wordt 
geen nee tegen gezegd… Op Snapchat en via de app 
woworden de andere hutjes in de gaten gehouden.. Wie zit bij 
wie, waar is het nog meer feest? Zo kan het weleens zijn dat 
er na 24.00 uur nog even wat anderen komen binnenvallen. 
Geen probleem natuurlijk, iedereen is welkom. De airfryer 
wordt nog even aangezet en de borrels komen op tafel. 
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  www.bodbeek.nl   tel.0316-531273
  st. jansgildestraat 12, beek
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Ga voor een deskundig aankoopadvies naar uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

HUSQVARNA AUTOMOWER ®

V A N  €  1 . 4 9 9  V O O R

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

ACTIE

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

Ga voor een deskundig aankoopadvies naar uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

HUSQVARNA AUTOMOWER ®

V A N  €  1 . 4 9 9  V O O R

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

ACTIE

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

STIHL en VIKING specialist 

4ALL
Vastgoed
Services

Montage
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DE PRINS IN HET WITTE 
BLUUSKE…
Enkele maanden geleden zagen wij Juliën Baak-
man als Prins in het witte bluuske bij het TV 
programma; First Dates. Hier ging hij publiekelijk 
op zoek naar zijn ware Prinses. Dat lukte daar 
niet helemaal want de wensen lagen nogal uit-
een. Van vegaburgers voor het terughoudende 
meiske, naar een autoritaire Prins die wel graag 
een stevige vork prikt in een lekker stuk vlees 
op de barbecue. Nee, dat 
was geen match. Maar wat 
onze redactie opviel is dat 
deze Nieuw-Dijker wel veel 
kenmerken van bekende 
Disneyfi guren heeft. Neem 
bijvoorbeeld Prins Erik uit de 
Kleine Zeemeermin, grote 
kans dat ook jij een oogje 
op deze Prins had. Of Prins 
Charming uit de sprookjes 
Sneeuwwitje, Doornroosje 
en Assepoester. Het is in 
alle sprookjes een knappe 
en romantische man. Zelfs 
in het geweldige avontuur 
van Aladdin liep de Prins 
niet tegen de lamp. Hopelijk 
heeft Juliën inmiddels ook 
een echte crush gehad.

DIEKSE JEU DES BOULES 
BAAN AL ERG IN TREK
Het kan jullie niet ontgaan zijn dat Camillo Wien-
dels zijn uiterste best heeft gedaan om een mooi 
glad gestreken Jeu de Boules baan in Nieuw-Dijk 
op te leveren. Hij ligt dan wel ietwat uit het zicht 
maar de senioren weten hem via de achteruit-
gang van de Meikever goed te vinden. Maar ook 
vriendengroep Noppes heeft lekker een paar 
balletjes lopen gooien tijdens de Noppes Olym-
pics in Nieuw-Dijk afgelopen september. Vincent 
Ros heeft zich ondertussen al aangemeld bij de 
Nederlandse Jeu de Boules bond, maar heeft 
helaas de ballen voor oliebollen aangezien en 
dat is hem aardig misketst. Misschien heeft u het 
gezelschap die dag ook gespot tijdens het scoren 
in de basket bij de speeltuin aan de Haamstraat. 
Man, man, man wat hadden die 2 groepen er 
moeite mee om 10x een bal in een basket te sco-
ren. Het bier was al enige tijd op, de versnaperin-
gen waren ruimschoots in de maag verteerd en 

ondertussen begon 
de zon al achter de 
Rensa te zakken. 
Zo zie je maar weer, 
urenlang speelple-
zier met sportieve 
activiteiten in onze 
mooie kern. 

NIEK DE PAARDENFLUISTERAAR
Het is niet dat je nou 
heel erg bezopen van 
een vergadering af-
komt in de Meikever 
en heel erg laat wordt 
het daar ook niet. Maar 
toch moest Niek even 
een paar met zijn ogen 
knipperen toen er op 
de terugweg van de 
Meikever naar 5 meter 
verderop zijn mooie stulpje een loslopend paard 
op het Plein der Pontilaan te zien was. 

Was dit een vervroegde Ozosnel in een nieuwe 
moderne kleur? Het paard is afgelopen jaar im-
mers niet met de boot gekomen. (Dat is overigens 
nog steeds een apart verhaal). Of houdt Remco 
Derksen er een nieuwe hobby op na? Niek dacht 
ik app het bestuur even; Iemand toevallig een 
paard kwijt geraakt op de terugweg? Nee, nie-
mand van het bestuur miste deze knol. Niek dacht 
in eerste instantie ook nog even om Daphne van 
pony te bellen, maar dit was totaal een ander mo-
del. Dan maar de politie bellen. Niek kon er niet 
meer omheen om dit beest richting de snelweg te 
laten lopen. Ruim een uur later werd Niek door de 
politie thuis weer afgezet nadat hij het paard bij 
Beursken heeft gestald. 
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ZOEK DE VERSCHILLEN!
Wie ziet de 3 verschillen in de Loilse kerststal?

Ze zijn daar altijd wel uitermate vindingrijk maar 
wederom wordt andermans werk met deze 
vreemde manier van creativiteit belast. Wie zit 
er toch altijd achter de befaamde vermissingen? 
Vorig jaar al een vermist drammertje en nu nos-
talgische onderdelen van de stal. De antwoorden 
zijn onderaan de pagina te lezen.

Let op: wat er na 27 december nog gejat is is 
niet meegenomen in dit raadsel.

1. Ster hangt andersom 2. Er mist een schaap 3. Er mist een kindje in de kribbe
NIEUW-DIJK’S NIEUWS



INTEGRATIE-
PROCES 
PATRICK 
BOSCH 
VERLOOPT 
VOORSPOEDIG
Sinds haar carrière als hof-
dame bij De 11jes is Patrick 
Bosch niet meer weg te slaan uit Nieuw-Dijk. Hij kan 
het dan ook goed vinden met de sociale contacten 
en de gezellige verenigingen en woont met Esther 
Godschalk in de kern van Nieuw-Dijk. Op de checklist 
van Idiaal zijn dan ook bijna alle noodzakelijke vinkjes 
gezet. 

V  Gezellig drinken met vriendengroep   
 Idiaal
V  Voetballen bij de Sprinkhanen
V  Weekendje weg met Idiaal
V  Kermisborrels drinken in de Diekse hoek bij de  
 Plok
V  Wonen in Nieuw-Dijk
V Avondje Carnaval vieren in Nieuw-Dijk
V Festivalletje meepikken met een Dieks   
 gezelschap

?  De bestuursfunctie in Loil geruild voor 
 CV De 11jes 

Bosch niet meer weg te slaan uit Nieuw-Dijk. Hij kan 

ROBBIN 
MENNINGS 
HEEFT VOOR-
UITZIENDE 
BLIK
Robbin is sinds kort de 
grootgrondbezitter van 
een prachtig stukje grond 
tegenover de Poort van 
Nieuw-Dijk. Hij heeft deze ruimte niet alleen nog voor 
privédoeleinden en bouwt dan ook slechts één woning 
op een van de vele kavels. Want Robbin heeft een hart 
van goud en heeft een groot dorpsgevoel. Zo heeft hij 
een aandeel in LuDieks waarbij hij door de grond aan 
te kopen, zeker weet dat Nieuw-Dijk nooit volledig vol 
gebouwd gaat worden en er altijd een terrein voor het 
LuDieks Tentfeest beschikbaar is. Maar ook de 11jes 
azen op deze grond, want Robbin mag het jaarfeest 
in september organiseren en de 11jes willen in het 
jubileumjaar graag een keer all-inclusive feest met 
overnachting. Geen betere plek te vinden dan deze 
hotspot. Maar ook Stichting Dorpsvisie en alle andere 
stichtingen in N-D (Gert Stinissen weet ze allemaal wel 
goed te benoemen en te verwoorden) hebben oren 
naar deze mooie locatie met unieke ligging. Want stel 
je voor er komt toch geen nieuw dorpshuis bij de Mei-
kever? Robbin is the place to be. 

KAN JIJ AL RIJDEN OP EEN ELEKTRISCHE 
FIETS?
In Nieuw-Dijk werd vlak na het Schuttersfeest les gegeven in elek-
trisch fi etsen. Want met een e-bike rijden is toch een beetje anders. 
Er was eerst een theoretische uitleg, daarna mochten de cursisten de 
baan op. De familie Gieling heeft groepskorting bij deelname gekregen.

“Met een elektrische fi ets rijden is niet voor iedereen even makkelijk, maar de 
cursisten doen het goed”, zegt Willem Wolters, initiatiefnemer namens Digidiek 
en de buurtverbinders in Nieuw-Dijk. Hij heeft contact gelegd met het oplei-
dingscentrum via de gemeente Montferland. “Ze hebben deze namiddag zeker al 
vorderingen gemaakt”

Ongevallen met e-bike

“Uit studies blijkt dat er toch wel risico’s verbonden zijn aan het e-biken”, gaat 
Wolters verder. “Zo heb ik het met mijn ogen zien gebeuren toen Nitsa en Wyke 
vol onderuit gingen voor mijn voordeur na de borrelavond bij de bogenbouwers. 
“Zo wordt de reactietijd vaak verkeerd ingeschat, door de gebruiker maar ook 
door andere weggebruikers. Door de hogere snelheid, lukt het niet altijd om snel 
en goed te reageren. Ook komen er nu vaak mensen in het verkeer die lang niet 
meer gefi etst hebben, en die zijn het vaak niet meer gewoon om te fi etsen. En 
dus gebeuren er wel wat ongevallen met elektrische fi etsen.” 

Bergop heel interessant! 

“Heel interessant allemaal”, zeggen Paul en Jacqueline Gieling. “Wij rijden re-
gelmatig op de elektrische fi ets om ons bezig te houden. Maar in onze familie is 
gebleken dat we er niet zo weggelegd voor zijn.”
“We zijn wel voorzichtig”, zegt Jacqueline. “En we hebben een fi ets die 25 km per 
uur rijdt, geen fi ets van 45 km, dat doen we niet. Maar het is toch wel makkelijk 
bergop bij de hanen! Heel interessant! We moeten wel voorzichtig zijn, altijd 
natuurlijk, maar zeker met een elektrische fi ets!”

MAFKEZEN 
DOEL(LOOS)
Nu er al enige tijd geleden 
geen optocht meer is geweest 
zijn de ambitieuze Mafkezen 
een beetje doelloos geworden. 
Om hun pijlen ergens anders 
op te richten bestormden ze 
de Coop met een doelbewuste 
actie. Zo’n 3 maanden lang kon 
je er bij de Coop niet omheen. 
Als je lege fl essen inleverde, 
doneerde je aan het GOEDE 
DOEL jawel de Mafkezen. Wat 
dit wel helemaal de beDOE-
Ling? Juiste doelgroep? Doel-
loos? Doelgericht? Nevendoel? 
Einddoel? 

NIEUW-DIJK’S NIEUWS
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Hypotheken  •  Verzekeringen  •  Bankzaken
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Scheerder
Bouwadvies

www.scheerderbouwadvies.nl
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Ranking
Starsthe

De Diekse bevolking houdt wel van een feestje en bij een goed feest hoort natuurlijk goede muziek. 
Hierin wordt vaak niets aan het toeval overgelaten en het recht (lees microfoon) in eigen hand 

genomen. Maar kunnen die Diekse eigenlijk een beetje zingen?  
Wij hebben wederom een ranking onder de Diekse en Diemse carnavalisten 

gehouden en de volgende stelling opgelegd; 

Wie heeft beste noten op zijn zang?

We tonen hierbij de top 10 ranking.  
DDit zei het publiek over de persoon in kwestie:

Maarten Berendsen Houdt ervan om 
echte Hollandse tranentrekkers te zingen. 
Het publiek eindigt ook altijd in tranen.

Ane Wiendels Haar zangcarrière is hetzelfde als 
de piratenmuziek die ze zingt. Nooit echt populair 
geworden en dat zal ook niet meer gebeuren.

Vincent Ros Waar de taart verbrand is, strooit 
men de meeste suiker. Deze koekebakker niet 
hoor. Die bakt er werkelijk helemaal niks van.

De Wuko’s en Rondi De ijsbeer komt uit het 
noorden, zij maakten muziek zoals wij nog nooit 
hoorden. Hadden we het maar nooit gehoord!

Maaike Braam Appels vallen niet ver van de 
boom, bramen wel van de struik. Maaike heeft 
weinig meegekregen van haar muzikale familie.

Roy Berendsen Zong steevast in grote en 
kleine zalen ‘de liefde gaat nooit meer voorbij’. 

Zijn carrière wel. Vergane glorie. 

Kim Polman Waar zij de microfoon beetpakt 
krijgt het publiek gegarandeerd kippenvel. Deze 
topper is echt uit een ander ei gebroed. 

Shanna Reulink Kreeg de menigte 
altijd aan de gang en leek echt geknipt 
voor een glansrijk bestaan. Uiteindelijk 

heeft ze toch besloten te kappen.

Manon Terhaerdt Je hoort de Aziatische 
roots door in de muziek. Haar stem klinkt 
als sambal, zo scherp dat de tranen in je 

ogen schieten. 

Luc Derksen Een rastaman met rood 
haar. Zodra hij het podium betreed 
geloof je je ogen niet. Daarna geloof je 
je oren niet. 

1

3

5

2 7

4 9

6

8

10

2022



Waarom OnlineVerf.nl?

;   Snelle levering
    Ze l fde of  vo lgende dag geleverd

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

;   Gratis Online advies,  of  in de winkel

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

Waarom Harmsen Vakschilders?

;   Schilder- en glaswerk

;   Vastgoed beheer

;   Monumentaal onderhoud

;   Allround projectbegeleiding

;   Special ist isch onderhoud 
     voor de zorg

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

WWW.ONLINEVERF.NL

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

WWW.HARMSENVAKSCHILDERS.NL

...omdat je er zo lang mogelijk van wilt genieten
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Smallestraat 2 - 6942 HC NIEUW-DIJK
www.cervogroup.com - info@cervogroup.com



Creaties Groep 8Creaties 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.

Carnavalsweetjes!
Weetje 1
Wist je dat: 11 wordt gezien als het gekkengetal

Weetje 2
De betekenis van Carnaval is: carne [vlees] en vale [vaar-
wel]

Weetje 3
Carnaval duurt zo’n 4 tot 5 dagen en carnaval begint altijd 
op een zondag.

Weetje 4 
Dinsdag heet in Carnavalstijd vette dinsdag en woensdag 
aswoensdag

Weetje 5
De datum van Carnaval hangt af van pasen, het begint 
wel altijd 7 weken voor Pasen.

Weetje 6
Gemiddeld besteden feestgangers zo’n 56,27 aan een 
nieuwe Carnavalsoutfi t.

Carnavalsverhaaltje

Sandra doet mee met Carnaval. Ze wil graag de Prinses worden. Als 
de juf zegt dat we kunnen opgeven voor Prins of Prinses rent Sandra 
meteen naar het invulblad. Haar vriendin Frederique ziet het ook dus 
zij rent er ook gelijk heen. Frederique! Duw me niet. Aan de kant! 
Zegt Sandra gefrustreerd. Sorry, ik wou gewoon graag mijn naam 
invullen bij het invulblad. Zegt Frederique. Ik ook! Waarom duwde 
je me dan, kan je niet wachten? Vraagt Sandra. Frederique negeert 
haar. Als Sandra eindelijk kan inschrijven is er nog maar een plek 
over. Sandra schrijft snel haar naam in. Vol met zelfvertrouwen loopt 
Sandra naar haar stoel. De juf weet al wie het is. Ik weet dat de juf 
altijd kijkt naar de persoon die het is. Dat weet ik gewoon. En ze kijkt 
de hele tijd naar Frederique, ik gaf het al bijna op.

Een maand later
Vandaag is het moment. Sandra weet al zeker dat Frederique het is. 
Sandra is niet gebeld maar dat vindt ze niet erg. Als ze bijna op het 
podium moet staat er een vrouw achter haar ze vraagt: is deze hoed 
jouw maat?. Wat bedoel je? Vraagt Sandra. Omdat je Adjudant bent, 
Emma heeft jou gekozen! Ben je dat vergeten? Nee hoor! Sandra 
dacht: Maar ik ben toch niet gebeld? Laat ik maar genieten van het 
moment.

Carnavalsmoppen

Er zitten twee mummies aan de bar. 
Zegt de een tegen de andere; ‘zie jij 
het verband?’. Zegt de ander; ‘nee 
het is te ingewikkeld.’.

Welke kleding draagt een clown?
Een grapjas en een lolbroek. 

Carnavalswoordzoeker!

T B U R G E M E E S T E R E
A T M V W F E E S T J E O T
S R N T A Y P G D R T L K E
E A U A D B X E T P J F K N
D W L B J D T L E D Y J E P
A A T C U K A C P T D E E R
L G S J D V S H I H N S T I
O E D H A J H L X C V F S N
C N O N N K L S N O E P K S
O S R L T M N O P T S L H E
H A D B V I Q R G P R I N S
C A E S I A N O L O P W A G

 -optocht -scepter
 -carnaval -snoep 
 -prins  -elfjes
 -prinses  -burgemeester 
 -feestje  -wagen
 -adjudant -polonaise
 -steek  -chocolade
 -alaaf  -eten
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Kruiswoordpuzzel
Kijk naar het plaatje en vul in wat het is. 

De grijze vakjes tellen niet mee.

Zoek de 7 verschillen
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STEM 16 MAART 

 
 
 

DA’S OOK IN D’N DIEK 
EEN VERSTANDIGE KEUZE  
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VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BOSMANADVIES.NL
Majoraan 7a  l  6942 SB Didam

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

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

WIJ ZIJN UW PARTNER VOOR:

“ONZE PASSIE  
GAAT VERDER DAN 
EEN JAARREKENING 

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

Hoe maken we onze poffertjes? 
 

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

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

Cedric’s Poffertjes 
 

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

Eindeloze combinaties 
 

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

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

Bakfiets 

Foodtruck 

Parasol 

Kraam 

          cedricspoffertjes.nl info@cedricspoffertjes.nl  0633956999  Cedric’s Poffertjes 



Beauty tips 
van Koen en Bastiaan
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Tip 1: 

Tip 2: 

Tip 3: 

Helaas heeft Koen dit jaar 
andere verplichtingen maar 
Bastiaan is wel aanwezig 
tijdens de Carnaval. Hij zal 
met zijn expertise commen-
taar geven over je looks met 
Carnaval. 

Houd je je aan de eerste 2 tips 
is er niks aan de hand. Doe je 
dit niet? Ach dan gebruik je 
tip 3 de hele avond en zal het 
rotzorg zijn wat Bastiaan, of 
wie dan ook, er van vindt hoe 
je erbij loopt.

Just tattoo of us: 
Helemaal hip dit 

Carnavalsjaar zijn 
tattoos. Nep of echt 

het kan allemaal!

Niet lullen maar 
poetsen: Make-up in 
dit geval. Smeer je 
gezicht maar lekker 

vol. 
‘Less is more’ tijdens 
Carnaval en niets is 

te gek

We gaan Double Dutch met onze beautyexperts Koen en Bastiaan. 
Wat zijn nu de beste tips om er met carnaval tip top bij te lopen? 
We zeten ze even voor je op een rijtje:

(S)ex on the beach: 
het trendy drankje
dat dit jaar niet aan 

te slepen is...



11sevier | 109





11sevier | 111



11sevier | 112



11sevier | 113



11sevier | 114

Pastoor te Rielestraat 26a
7047 AL Braamt

06 51467359

WWW.BEAUTYBYLINDS.NL

Beauty- en Kapsalon

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

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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De vier smaken van Smaakvolsmaak

Catering  •  Foodtrailer  •  Kooklokaal  •  Visspecialiteiten

Tengbergenweg 3 - 6941 SH Loil-Didam (bezoek alleen op afspraak)
www.smaakvolsmaak.nl - info@smaakvolsmaak.nl - 06 - 33 56 46 46

Openingstijden viskraam
Woensdag 11.00 - 18.00 in Didam
Donderdag 11.00 - 18.00 in De Steeg 
Vrijdag 10.30 - 18.00 in Didam

1164.1790 Adv algemeen A5 liggend.indd   1 20-01-2022   13:05
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Enkele jaartjes geleden had de 11sevier nog geen officiële naam, werd hij nog gedrukt 
in zwart-wit, aan elkaar geniet en kreeg elk jaar een mooie gekleurde kaft. 
Desalniettemin werd er toen al geschreven door de voorzitter, de president en menig 
carnavalsgroep. Wij nemen u mee in het boekje van 1996 en haalden daar de meest 
opmerkelijke uitspraken uit. 

het jaar 1996 uitgelicht in de 11sevier

oude weetjes
deel 1

promotie voor 
carnaval door 
de president 

de bunkers stelden
 zich kort en 

krachtig voor

het jaar 
dat noodweer 
nog zo vol 

over zichzelf was en een 
tekenwedstrijd organiseerde

waarom zzooii weer 
eens van zich liet horen
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het jaar 1996 uitgelicht in de 11sevier

oude weetjes
deel 2

de heideboys 
en hoe zij 
dachten over 
het ontstaan 
van carnaval

het gezeik over het blauwe 
zeiltje tussen noodweer 
en de heideboys… en waar 
de orka’s  zich mee gingen 
bemoeien

hoe zwaar 
naamloos het had 
met het bouwen, 

eten bij bets

editie 1996
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Aan de Pontilaan zit Duco dagelijks uit het raam te staren en een paar keer per 
dag ziet hij een witte lesauto voorbij komen scheuren. Het valt hem op dat de 
auto binnen de kortste keren was ingeruild voor een nieuwere grotere auto. Hij 
dacht bij zichzelf de zaken gaan goed daar. Duco vond het ook wel mooi geweest 
om elke dag binnen te zitten en dit leek hem een mooie kans om zijn eigen rij-
school te beginnen, zo gezegd zo gedaan. Dus het kan maar zo zijn dat je binnen-
kort honden tegenkomt in Nieuw-dijk die zichzelf uit laten met de auto.

MET TWEE POTEN AAN HET STUUR!

corona met een knipoog!
President Putin heeft bekend-

gemaakt dat in Rusland 
men nog met maximaal 3 

personen in een auto mag zitten.

Anders krijg je vierrussen!

Weet iemand 
of je alweer 

mag douchen? 

Of is het echt 
alleen nog 

handen wassen?
-

“Piet Gal”
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het volledige programma met 
tijden, muzikale invulling & toegang 
wordt binnenkort bekend gemaakt!

* o.v.b. van vergunning en geldende Covid-maatregelen

under construction!*

Zomer
carnaval

it’s time to celebrate!

03 - 04 - 05 juni 2022

- jubileumparty #55 -

- jubileumuitgave -

- jubileu
mrecepti

e -

- carnavalsoptocht -

- afteroptocht
 party -

Vier het Pinksterweekend 
bij C.V. de 11jes!
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Tolweg 9, DIDAM | 0316-221312

WWW.JUFFROUWTOK.NL

Hoofdgerecht Kip Piri Piri € 11,95



11sevIer

de 11sevier is een uitgave van
cv de 11jes met als redactie:

Gemma Harmsen  | Brenda Buiting
Joey Terhaerdt | Renate Egging | Carmen Damen
Barbara van Uden | René Kruijer | Dorus Jansen 


