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Beste Carnavalisten,

Het zijn de donkere dagen voor Kerst wanneer ik dit voor-
woordje schrijf, een goed moment om terug en vooruit te 
kijken. Het jaar 2016 was in meerdere opzichten een bijzon-
der jaar, vanzelfsprekend denken we dan aan het overlijden 
van ons Raad van 11-lid Boy Rasing. Het is soms nog zo 
onwerkelijk en dit onderstreept zijn persoonlijkheid en grote 
bijdrage aan de vereniging. Het eerbetoon en de wijze waar-
op we hieraan aandacht hebben besteed tijdens het Carna-
valsfeest in samenspraak met de familie, de Kachelhöltjes en 
alle Didamse Carnavalisten, was groots en bijzonder.

We hebben het afgelopen jaar het (historische) besluit geno-
men dat vanaf 1 januari 2017 iedereen lid kan worden van 
de vereniging. We hebben dit rond de Pronkzitting actief ge-
promoot. De reacties zijn overweldigend en dit heeft inmid-
dels geresulteerd in een groot aantal nieuwe leden. Hoewel 
het aantal leden geen doel op zich is, zien we dit wel als een 
bewijs van goedkeuring en bevestiging van de koers die we 
de afgelopen jaren hebben ingezet. Naast het financiële voor-
deel voor de leden is het fijn wanneer mensen zich verbonden 
voelen en dit omzetten in het lidmaatschap.

De samenwerking tussen de Nieuw-Dijkse verenigingen heeft 
in 2016 meer vorm gekregen, zeker de tweede helft is op 
basis van het inventariserende onderzoek van de commissie 
verenigd Ni-j Diek 2025, meer tempo gemaakt. De gestelde 
deadline van de gemeente om voor 31 januari 2017 met een 
rapport te komen, draagt hier natuurlijk ook wel aan bij. Op 
de één of andere manier moeten we in Nieuw-Dijk druk erva-
ren om ideeën om te zetten in concrete plannen. Bijkomend 
voordeel is dat we onder tijdsdruk elkaar ook makkelijker in 
compromissen weten te vinden en dorpsbelang boven eigen 
belang weten te plaatsen. Het jaar 2017 wordt in die zin ook 
weer erg interessant.

Dan weer even terug naar “De 11jes”. Voor het eerst hebben 
we in 2017 niet drie avonden dezelfde band maar hebben 
we, na een brainstormavond met een aantal Carnavalsgroe-
pen, gekozen voor een gevarieerd programma met elke dag 
een andere act voor zowel jong als net iets ouder! Met deze 
invulling zijn we ervan overtuigd dat we beter gehoor geven 
aan de wensen en ideeën die jullie ons op die avond hebben 
laten horen, nogmaals dank daarvoor. Met ons nieuwe en 
enthousiaste Prinsenkoppel Arjan en Nick, hun  
adjudanten Arjan, Jeroen, Bart en Lars en 
de stralende hofdames Noortje en Silke is  
dat een comfortabele prettige basis voor  
het komende Carnavalsfeest. 

Wij hebben er zin in en hopen jullie in 
2017 op het Carnavalsfeest, tijdens de 
Pronkzitting of als lid op de  
ledenvergadering te kunnen  
begroeten.

André Polman 
Voorzitter

PRINS 2017 & ADJUDANTEN 
PRINS Arjan 1e - Arjan Terhaerdt 

 Arjan Wiendels & Jeroen Olsthoorn 
 

JEUGDPRINS 2017 & ADJUDANTEN 
PRINS Nick 1e  - Nick Wenting  

Lars Gieling & Bart Raben

HOFDAMES 
Silke Bodd - Noortje Gieling

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

Vincent Vierwind

PRESIDENT 
Coen Lodewijk 

 
RAAD VAN 11 

Ronny Looman - Erik Duis
Dewi Lamers - Tim Sanders

Frank Stinissen - Alexander Kraus
Johan Banning - Luke Peters

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

 
 

CONVENT 
Clemens Huntink - Rudy te Dorsthorst

Erik Derksen - Wilko Wiendels

ERELEDEN 
Martha van Londen - Bertus Lanters

Clemens Huntink 
 

CV DE 11JES WERKT MET DE 
VOLGENDE COMMISSIES 

Bouwlocatie
Jeugd

Keuring 
Leden

Licht & Geluid
Optocht 

PR
Prins & Hofdames

Prinsenwagen
Pronkzitting

Sponsor
Techniek 

Zaal 
 

Iedere commissie wordt gevormd
door diverse vrijwilligers die zich

inzetten voor de vereniging met een
vertegenwoordiger uit het bestuur. 
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WEETJESenzo

100 km+ rit! Snot veur de ogen! Maikel Derksen’s 102.7 km bike ride

Sporten is HOT! Of het nu hardlopen is of mountainbiken... onze Nieuw-Dijkse vrienden willen 
graag bewegen! Daarnaast willen ze dit ook vooral graag laten zien. Strava is daar een perfect 
medium voor. En het handige van Strava is, dat dit weer gelinkt is aan Facebook... en Facebook 
volgen we natuurlijk allemaal. Zo laat Nieuw-Dijker Maikel Derksen ook maar wat graag zien 
hoe sportief hij is met zijn vrienden. Alhoewel sportief? We zien alleen prachtige plaatjes van  
van alles en nog wat; mooie idyllische landschappen, fietsen tegen een hek, thee, appeltaart en 
bier! Maar waarom zien wij ze eigenlijk nooit daadwerkelijk fietsen??

De Prins DE KNUFFEL VAN 
Naam | Fleur Menting
Geslacht | Meisje
Geboortedatum | 21 juni 2016
Ouders | Niels en Sanne Menting
Carnavalsgroep | De Bössels
Lengte | 49 cm
Gewicht | 2880 gram
 
De eerste baby die ná de Pronkzitting van november 2015 geboren zou 
worden, zou hoogstaand bezoek ontvangen van onze Prins Denny 1e. 
Echter... deze eerste 11jes baby liet de nodige tijd op zich wachten.  
Op 21 juni jl. werd Fleur Menting geboren, dochter van Niels en Sanne 
en zusje van Stan Menting. Denny vond dit niet zo erg… en stelde dit  
bezoek ook het liefst zo lang mogelijk uit! Denny is niet zo’n hele grote 
kindervriend, volgens eigen zeggen. Een baby vasthouden is helemaal 
een issue… en op de vraag of hij samen met zijn gevolg op kraambezoek  
rond de klok van 19.30 uur wilde komen, ging er dan ook niet in. Fleur 
lag inmiddels dan ook al in bed toen Prins Denny 1e met zijn hele gevolg 
aankwam aan de Ambachtstraat, nadat ze al even had gewacht om van 
de Prins haar avondflesje te krijgen. 

Natuurlijk was het wel zo leuk dat er een foto werd gemaakt met Fleur, 
dan wel slapend in bed. Maar, ze vond Prins Denny wel zo interessant 
toen ze vrolijk wakker werd en hem een vrolijke glimlach gunde. Ook  
de hofdames en adjudanten hebben zich even aan haar voorgesteld.  
Nadat Fleur de  
cadeaus in  
ontvangst had  
genomen ging  
ze weer prins- 
heerlijk verder  
slapen…  
 
De foto’s  
zeggen  
genoeg!
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Vitaal Thuiszorg is HKZ/ISO gecertificeerd

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

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

onze vestiging of op onze website:

THUISZORG MOET GOED GEORGANISEERD WORDEN
“PROFESSIONEEL & BETROKKEN”

“Zorg zoals u die wenst met een vaste zorgverlener”

• Verpleging

• Persoonlijke verzorging

• Terminale begeleiding

• Palliatieve zorg

• Nachtzorg

• Individuele- en 

groepsbegeleiding

• Sociale wijkteams

• Gehandicapten zorg

• Professionele  

Dagbesteding

• Uitleen hulpmiddelen

• Huishoudelijke hulp

• Persoonlijke alarmering

• Vitaal Thuiszorg Kids

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

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

Persoonlijke alarmering

Vitaal Thuiszorg Kids

Huishoudelijke hulp

Persoonlijke alarmering

Dagbesteding

Uitleen hulpmiddelen

THUISZORG MOET GOED GEORGANISEERD WORDENTHUISZORG MOET GOED GEORGANISEERD WORDENTHUISZORG MOET GOED GEORGANISEERD WORDEN
“PROFESSIONEEL & BETROKKEN”“PROFESSIONEEL & BETROKKEN”“PROFESSIONEEL & BETROKKEN”“PROFESSIONEEL & BETROKKEN”

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

Gehandicapten zorgGehandicapten zorg
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“PROFESSIONEEL & BETROKKEN”“PROFESSIONEEL & BETROKKEN”“PROFESSIONEEL & BETROKKEN”

Persoonlijke alarmering
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Mike Gieling
v. Rouwenoortweg 17D
6942 PH Didam

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

 

Vreman Cateringservice 
Rijksweg 122 
7011 EC Gaanderen . 
www.vremancatering.nl 
Of bel uw bestelling even door: 

Tel. 0315 328 975 
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Feesten en partijen

0623255951

DJ HENRY
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‘Met vallen en opstaan leer je het snelst hoe iets echt werkt!’

Beste Carnavalisten,

Na een goed en druk bezocht Pronkzittingweekend met een verrassende nieuwe Jeugdprins, Prins en Adjudanten, besloten 
Daphne en ik om het weekend erna even lekker een weekendje weg te gaan. We waren allebei behoorlijk druk geweest  
met de voorbereidingen voor de Pronkzitting en hadden zin om er even tussenuit te gaan. We besloten een weekend naar 
Düsseldorf in Duitsland te gaan en daar gezellig de Kerstmarkt te bezoeken. Wij kunnen daar met zijn twee namelijk 
altijd erg van genieten, lekker slenteren over een marktje, hier en daar wat eten en drinken en onze dag is goed. 

Slenterend door het centrum en de straatjes viel mijn oog op een speciaal statig gebouw. 
Aan de buitenkant hing een mooi uithangbord van een Prins Carnaval en een Prinsen- 
steek. Nadat ik een blik had geworpen door het raam, bleek het een gebouw te zijn voor 
de Prins en het gevolg van de plaatselijke Carnavalsvereniging. Ik moest in mezelf toch 
even lachen. Hoe moeilijk het is om in ons eigen dorpje een betaalbare woning te vinden 
voor een starter, hier hebben ze gewoon een eigen onderkomen voor een Carnavals-
vereniging. Natuurlijk is Düsseldorf wel iets groter dan Nieuw-Dijk, maar toch is het 
mooi om te zien dat ook hier Carnaval leeft en gevierd wordt. In Nieuw-Dijk hebben  
wij inderdaad geen statig gebouw voor de Prins en zijn gevolg, en volgens mij is dat  
ook helemaal niet nodig. Want wat wij natuurlijk wel hebben is een prachtige bouwloods waar meerdere oudere en jonge-
re groepen een onderkomen hebben gevonden. De vraag is zelfs groter dan het aanbod, dat betekent dat het bouwen van 
een Carnavalswagen nog steeds erg leeft in Nieuw-Dijk. 

Rustig wandelen we weer verder en kwamen bij het volgende pleintje waar een kleine ijsbaan gemaakt was. Daphne en ik 
kochten wederom een mokje Glühwein en gingen rustig aan de rand staan kijken. Het was namelijk erg mooi om te zien 
hoe kleine kinderen heel gedreven probeerden te leren schaatsen, wat natuurlijk niet vanzelf ging. Precies op dat moment 
kwam er ook een oudere man met zijn zoon het ijs op. Goed was te zien dat dit voor beiden echt de allereerste keer was 
dat ze op het ijs stonden. De man probeerde voorzichtig de eerste slagen te maken op het gladde ijs, dit ging redelijk en 
hij begon vol trots zijn zoon te leren hoe het moest. De jongen durfde nog niet echt en bleef een beetje aan de kant han-
gen. De man maakte nog een paar goede slagen en klapte vervolgens snoeihard op de rug op het ijs… Daphne en ik kwa-
men niet meer bij van het lachen, het zag er zo grappig uit. Gelukkig krabbelde hij weer overeind en ging bedreven verder 
om zijn zoon te leren schaatsen. Met vallen en opstaan leer je namelijk het snelst hoe iets echt werkt. Zo gebeurt dat ook 
bij het bouwen van een Carnavalswagen. Bij de jeugd is het soms erg moeilijk om zelf een wagen te maken, hoe maak je 
de vormen, hoe maak je het stevig, hoe maak je iets Carnavalistisch, hoe maak je het kleurrijk en nog veel meer... alle-
maal vragen waar wij vroeger als jeugdige bouwer ook mee te maken hebben gehad. Maar door te kijken naar en te leren 
van oudere groepen word je er zelf ook steeds handiger in. Een mooi voorbeeld hiervan is de druk bezochte workshop die 
georganiseerd is door De 11jes. De oudere fanatieke bouwers laten hierbij in een middag de jeugd zien  
hoe makkelijk sommige dingen te maken zijn. Met veel plezier en trots zie je dan al dat de leukste  
creaties gemaakt worden. 

Uitgerust en lekker bijgekomen keerden Daphne en ik weer huiswaarts. Eenmaal thuis- 
gekomen had ik natuurlijk ook weer veel zin om lekker te gaan bouwen. Samen met de  
dames en heren van Carnavalsgroep De Boejes gezellig ouwehoeren en een leuke wagen  
maken. Ik kijk namelijk nu al uit naar dat moment op zondagochtend, op de parkeer- 
plaats bij Juffrouw Tok, als al deze mooie wagens en loopgroepen weer één kleurrijk  
geheel vormen. 

Ik wens alle wagenbouwers, loopgroepen en iedereen die druk is voor Carnaval  
2017 heel veel succes en plezier met de voorbereidingen. Graag zie ik iedereen  
terug in onze mooie optocht of op een van onze feestavonden van 
Carnavalsvereniging De 11jes. 

Met Carnavalsgroet, 

Coen Lodewijk  
‘President van Carnavalsvereniging De 11jes’
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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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Onbeperkt
pannenkoeken 

EteN

Bovendorpsstraat 7 

7038 CH Zeddam

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

D i d a m s e s t r a a t 8 Z e v e n a a r
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Dit Carnavalsjaar bestaan 
“de Bunkers” 22 jaar.
Het is alweer drie jaar geleden dat Prins 
Mike de scepter zwaaide over 11jesdarp. In 
dat jaar heeft ook een special in de 11sevier 
gestaan over “de Bunkers”.

2014 was samen met 2006 het Carnavalisti-
sche hoogtepunt van “De Bunkers”. In 2006 
werden ze namelijk 1e bij de categorie vol-
wassenen; “Met de Bunkers is het al 11 jaar 
proosten tot in het verre oosten”.

Wat natuurlijk ook blijft hangen van “De  
Bunkers” zijn de sfeervolle recepties met DJ in 
de schuur bij de familie Driessen. Ook waren 
“De Bunkers” jarenlang de trekker van de uit-
stapjes naar de optocht in Zeeland.

Na 2014 werd bouwtechnisch een klein stapje 
terug gedaan. Maar met de wagen “Dit jaar 
geen Prins op de wagen, maar over hofdames 
niks te klagen” werd toch een leuk feest  
gevierd. 

Verleden jaar werd getracht om ook Loilse 
Carnavals vierders naar Nieuw-Dijk te halen 
met de creatie: “De Vrolijke Drammers zitten 
zo te zeuren, zelfs Hendriks sluit de deuren. 
Stap in deze bus naar Nieuw-Dijk, dan heb 
je geen gezeik”. Of dit resultaat gehad heeft 
zullen we dit jaar zien.
De laatste jaren moeten “de Bunkers” het meer 
van de teksten dan van de creaties hebben. 
Ook zal hier de Carnavalistische strijd met 
“Boejes” blijven maar met Schuttersfeest gaat 
dit weer hand in hand.

Gezien de samenstelling van de  
groep zal in de komende jaren wel 
meegedaan worden met de categorie  
“Volwassenen voor kinderen”. 
Over 10 jaar zal dan uitgeweken  
kunnen worden naar de  
“Buurtverenigingen”.

“De Bunkers” zitten nog vol energie en 
zijn de komende jaren zeker aanwezig 
bij het Carnaval en blijven deelnemen 
aan de optocht.

De  Bunkers 
22 jaar!
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Op naar Noppes blijkt een hele onderne-
ming. Om daar te komen moet je naar het 
niemandsland tussen Wehl en Doetinchem. 
Normaal verschijnen er uit deze regio alleen 
een paar skihutten, maar Noppes bouwt 
hier al enkele jaren hele leuke wagens. Nor-
maal vinden de interviews plaats op een 
vrijdag- of zaterdagavond, zodat hoe verder 
de avond vordert hoe smeuïger de verhalen 
worden. Maar nu deden we het op een dins-
dagavond waar er al fanatiek gebouwd werd. 

De voormalige kalverenschuur is helemaal 
omgetoverd tot een echt carnavalshok, versierd 
met pronkstukken van de voorgaande Carna-
valswagens. Direct bij binnenkomst is er ook 
iets wat meteen op valt; een grote prijzenkast 
zonder enige inhoud van waarde, de kleine  
beker van het voetbaltoernooi daargelaten.  
Nu snap ik ook waar de naam Noppes vandaan 
komt.

Dit jaar bestaat Noppes 22 jaar en dat moet ge-
vierd worden. Geen probleem want deze groep 
is altijd wel in voor een feestje.  

Het zijn allemaal echte Carnavalsvierders, je 
vindt ze dan ook bijna allemaal iedere avond 
in de zaal. Dit komt mede doordat er drie be-
stuursleden, Gemma, Ralph en Bastiaan in 
deze groep zitten, maar ook door het “grote” 

leeftijdsverschil in de groep. Zo houden de 
jonkies; Jody, Kim en Lotte de groep lekker  

      jong. 

Dit jaar hebben ze weer een mooi excuus 
bedacht om aan wat meer optochten deel te 
nemen, namelijk Noppes Kids. De groep is 
afgelopen jaren flink gegroeid en is er deze 
zomer al een Carnavalswagen voor kinderen 
gebouwd, om in de optochten van Braamt en 
Kilder mee te lopen. Slimme gasten die van 
Noppes. 

Verder kent iedereen ze natuurlijk van hun 
eigen Carnavalstijl, felle kleuren en Carnavalis-
tische ontwerpen. De wagens zijn altijd perfect 
afgewerkt met een mooie staanplaats. De pak-
ken sluiten altijd perfect aan bij het onderwerp. 
Daarnaast kunnen de vrouwen er terecht voor 
een borreltje of de WC, hoeft niet perse in die 
volgorde. En wie is er nou niet een keer thuis-
gebracht door Noppes na de Carnavalsoptocht 
in Angerlo? 

Bij Noppes hebben ze 2 Prinsen gehad, niet 
alleen Prins Bassie waar iedereen bekend 
mee is. Maar ze hebben een eigen Prins  
Oediederoedi, een Prinsenschap dat ontstaan 
is tijdens een kroegentocht. Hij gaat over de 
borrels en de rondjes. Noppes heeft er over-
duidelijk weer zin in dit jaar en hoopt iedereen 
aangenaam te verrassen met hun creatie in 
het jubileumjaar.  

Noppes
22 jaar!
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Verkoop: DIA - HSS - HW Gereedschappen

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

spuiten - belettering - striping - schadeherstel 

nieuw
nu OOK  

zandstralen



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

kwaliteit in bouwUtiliteitsbouw

Woningbouw

Verbouwen

Renovatie

Machinale
Houtbewerking
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“Geen Wisselbekerstress bij”
In de loop der jaren is het aantal leden van de Dröpkes iets toegenomen. Enkele jaren  
geleden toen de groep nog bij de familie Fonteijn aan de Melderstraat bouwde hadden  
De Dröpkes 14 leden. Nu in het jaar 2017 bestaat de groep uit 20 leden. Op enkele jongens 
na hebben ze allemaal een relatie en doen de dames vrolijk mee. Tijdens ons bezoek was 
er nog geen sprake van kinderen. Bij de vraag: “zijn er kinderen op komst”, mompelen ze 
in koor: “niet dat ik wet”. De Dröpkes noemen zichzelf multi-cultureel. Leden komen niet 
alleen uit Nieuw-Dijk maar ook uit Loil,  
Didam, Oud-Dijk en zelfs Babberich.

Het aankomende Carnaval kan een bijzonder jaar 
worden voor De Dröpkes. In 2015 en 2016 waren zij al 
de grote winnaar van de Diekse optocht. Voor de redactie 
genoeg aanleiding om bij deze mooie groep op bezoek te 
gaan en eens te polsen of er “Wisselbeker-stress” is.
 
Om naar de bouwplek van De Dröpkes te gaan moeten 
we naar Loil. En wel “hartje Loil”. Op zich al bijzonder, 
maar voor de groep en de Loilse gemeenschap geen 
probleem. Ze bouwen in de voormalige maalderij aan 
de Wehlseweg. Tenminste, zo lang dit nog duurt. Het is 
de bedoeling dat hier in de toekomst 13 kleine apparte-
menten komen. In het voorjaar kregen De Dröpkes weer 
groen licht om te bouwen. Voor de exacte datum wordt 
Facebook geopend en weten we dat 3 juni de dag is dat 
De Dröpkes begint aan alweer de 13e grote klus, een hele 
mooie Carnavalswagen bouwen.

Bij binnenkomst zien we al enkele grote koppen staan. 
We horen achter in de schuur mensen aan het werk, 
maar om er te komen is nog een hele klus. Werkelijk elke 
meter wordt gebruikt. Zelfs de zolder is al voorzien van  
enkele koppen die wachten op de verfspuit. We voelen 
meer warmte en daar staan enkele goedgemutste wagen-
bouwers. Mooi stukje muziek op de achtergrond en het 
kacheltje lekker aan. Achter een wirwar van ijzerwerk 
komen drie wagenbouwers die ons meenemen naar de 
kantine. Bij de buurman wordt water gehaald om een 
strakke bak koffie te zetten. Dan komt ‘de vraag’:  
“Jongens hoe zit het met de ‘wisselbeker-stress’?” 

We kunnen daar heel kort over zijn. Bij De Dröpkes heerst 
absoluut niet de drukkende sfeer dat er dit jaar gewon-
nen moet worden zodat ze de wisseltrofee binnenhalen. 
Natuurlijk willen ze wel graag winnen maar een ding staat 
als een paal boven water. Het bouwplezier en het feest  tij-
dens Carnaval staat bovenaan het lijstje van De Dröpkes. 
“Het kump zo ut kump.”

De wagenbouwers vertellen heerlijk verder over de cre-
atie van aankomend jaar. De tekeningen worden getoond 
en het ziet er veel belovend uit, om het maar voorzichtig 
te brengen. Dan moeten we even naar buiten met de jon-
gens en tonen ze ons een deel van een hijskraan. Glim-
lachend verklaren ze dat dit gedeelte de verrassing wordt 
van het jaar 2017. We krijgen een klein idee wat daarmee 
moet gebeuren.

Terwijl we langzaam naar huis willen gaan wil een wagen-
bouwer nog wat opbiechten. “Als ik toch iets geks mag 
zeggen hè, dan lijkt het mij mooi om ooit een triple binnen 
te halen. Zowel in Nieuw-Dijk, Beek en Angerlo de 1e prijs 
te halen. Dat zou echt bijzonder zijn. Heeft dit al eens 
een groep uit Nieuw-Dijk gehaald?” Dit antwoord moeten 
we helaas schuldig blijven. Als dat zo is, komen we daar 
graag mee in de volgende 11sevier.

Wat De Dröpkes wel willen beloven is, dat als ze de eerste 
plaats mochten halen, deze groep weer zal zorgen voor 
een prachtige wisselbeker. “Iets bijzonders”, al moeten we 
deze zelf lassen. We wensen De Dröpkes veel succes en 
gunnen deze fantastische groep natuurlijk de wisselbeker 
die door De Kachelhöltjes is geschonken aan De 11jes.

De Dröpkes
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  Robbin Iekkerink
  

                     Matthijs Tiemessen opent 
                                 

 

 

Transfer Erwin Kruis naar het 
                                       
Tijdens het trainingskamp deze winter in Marokko is Erwin gescout toen hij  
met de straatkinderen aan het voetballen was. Zoals gewoonlijk droeg Erwin 
hierbij zijn tassie. “Erwin is een speler die zich snel aan kan passen aan onze 
voetbalcultuur”,  aldus Ico Ahmet Mohammed Bod die vorig jaar de overstap 
maakte naar het Marokkaanse voetbal. Erwin laat zelf nog weten dat hij er  
niet voor het geld gaat voetballen maar voor de sportieve uitdaging.

schoonheidssalon

Nieuw-Dijk

Didam, 12 februari 2017
Vannacht is Wouter L. opgepakt toen hij naar huis fietste van één van 
zijn dubieuze vergaderingen. Hij wordt verdacht van het wit wassen van 
geld tijdens de afgelopen schuttersfeesten. Daarnaast runt hij een illegaal 
bedrijf, genaamd LodewijkLights BV. De heer L. zou een schuld van 1,3  
miljoen bij de belastingdienst hebben. Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk 
laat weten Wouter L. uit zijn functie te hebben gezet. 

Matthijs heeft besloten om binnenkort een schoonheidssalon 
in Nieuw-Dijk te open. “De mensen in Nieuw-Dijk zijn steeds 
meer met hun uiterlijk bezig, het is een gat in de markt. 
Daarnaast vind ik het zelf heel erg leuk om met make-up 
bezig  te zijn en mensen weer mooi te maken”, aldus Matthijs. 

Met het heetste
nieuws uit

PIELI
Afgelopen week werd dan eindelijk de nieuwe kledinglijn van PIELI 
geshowd in residentie Tante Dies. In de nieuwe kledinglijn wordt er 
spanning gecreëerd doordat de kleding veel lichaamsgedeeltes  
bedekt. Je fantasie wordt aan het werk gezet doordat je zelf bedenkt 
wat er allemaal onder de verschillende lagen zit. “Hiermee creëer ik  
een nieuwe dimensie in mijn kleding” Aldus Tom, hoofdontwerper  
van het merk PIELI.

Nieuwe kledinglijn             
               van het merk

Hoofd 
                                   Wouter L. opgepakt

Didamse Maffia

Marokkaanse Wydad
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Didamseweg 13, 7037 DH Beek 
www.partycentrumdedeel.nl

Ook zin in brunchen
op zondagochtend

met familie
of vrienden? 

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

Ook ons partycafé is uitermate 
geschikt voor Uw feest. 
Vraag naar de mogelijkheden!
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               WIE DENKT

                                              DAT HIJ IS?

Chiel over zichzelf
“Eigenlijk ben ik 
gewoon op het 
verkeerde continent 
geboren. Een warmer 
land had beter bij mijn 
levensstijl gepast. Kijk, 
thuis kan ik gewoon 
mezelf zijn en loop ik 
lekker in mijn blote 
kont rond, dat is mijn 
familie wel gewend. 
Maar Nederland heet 
niet voor niks een 
koud kikkerlandje, dus 
zodra ik naar buiten 
moet zal ik iets aan 
moeten trekken. Niet 
omdat ik het dan koud 
krijg maar kou is niet 
bevorderlijk voor mijn 
pielemuisje, die gedijt 
nu eenmaal veel beter 
bij warmere tempe-
raturen.” Concrete 
plannen voor een 
emigratie zijn er nog 
niet maar Chiel sluit 
een vertrek in de 
toekomst zeker niet 
uit.

                                 Na eerdere succesvolle edities van “Wie denkt…” komt de                   
    11sevier dit jaar wederom met een portret van een bekende   
                            Nieuw-Dijker. Of je hem nu in gewone kleding bij Tante Dies  
        aan de bar ziet zitten, met een hazenpak aan op het voetbalveld bij  
De Sprinkhanen of gewoon op een willekeurige plek in zijn adamskostuum,  
iedereen kent hem wel: Chiel Derksen. Dat is Chiel zoals wij die buiten te zien 
krijgen, maar wie is hij nu werkelijk volgens vrienden en familie en zeker ook 
niet onbelangrijk wie denkt Chiel zelf wel niet dat hij is? De redactie ging op 
onderzoek uit….

Conner Duis, BFF
                   “Wat ik
                    vind van                
                    Chiel?
                    Tja Chiel 
                    is gewoon 
mijn maatje, mijn BFF 
(vertaling: Best Friend 
Forever). Samen met Luc 
vormen we een gezellig 
en leuk trioootje, ook wel 
bekend als CLC (verta-
ling: Corner Luc Chiel). 
Om onze namen niet door 
elkaar te halen hebben 
we CLC op ons lichaam 
laten tatoeren, maar ze-
ker naar een paar biertjes 
halen we de C’s nog wel 
eens door elkaar... “

Marian, moeder
                “Het is een 
                 prima jongen         
                 echt waar,
                 alleen heeft ie 
                 zo zijn stre-
ken hè. Maar ach, welke 
zoon laat er nu niet pa en 
ma op zijn lijf tatoeëren 
en belt er voor de lol op 
om te zeggen dat ie een 
meisje op vakantie heeft 
bezwangerd. Gelukkig 
kennen we hem langer 
en nemen we alles wat 
ie zegt met een korreltje 
zout.”

Remco, neef
              “Chiel, tjah
              wat kan ik 
              hier nou over
              zeggen. Het            
              is echt een top 
gozer maar alles op een 
rijtje heeft hij niet. Laten 
we eerlijk zijn, is het nou 
echt normaal dat je aan 
iedereen je blote kont 
laat zien?! Ook kwam ik 
hem laatst samen met 
zijn cliënten tegen op de 
markt. Ik vraag mij alleen 
nu nog steeds af wie nu 
wie begeleidt.”

Ex-scharrel
                    “Chiel en ik
                     hadden het
                     heel leuk
                     en het had
                     zeker een 
                     toekomst.”

Manoek, zus
                   “Je kunt               
                   wel zien
                   wie van
                   ons twee
                   de looks en
                   de brains 
heeft. Dat is Chiel in ieder 
geval niet. Maar daarom 
hou ik niet minder van 
hem. Naast de gekke 
kant die iedereen van 
hem kent, zijn naakte 
lichaam en zijn favoriete 
woord ‘PIEMELEN!’, kan 
hij ook een schatje zijn. 
Deze kant laat hij alleen 
helaas niet heel vaak 
zien. 

Anniek, nicht
                     “Chiel,  
                     leuke lieve 
                     en gekke 
                     Chiel. Mijn 
                     favo neef-
je hoor. Overal voor te 
porren, net als ik trou-
wens. Het leven is toch 
een feestje en wij zijn de 
slingers. Geen feest als 
wij er niet zijn geweest. 
Lekker drankje in de hand, 
muziekje op, nou dan doe 
ik een dansje en het wordt 
een gezellige boel.” 

Arno, oom
                   “Ik kan hem  
                    met 1
                    woord be-
                    schrijven:  
          Knotsgek. 
Daarom kunnen we ook 
zo goed opschieten, ik 
mag met feestjes ook 
graag met mijn knots 
rondzwaaien en ben daar-
naast zelf ook zo gek als 
een deur.” 

Totdat hij tijdens een 
dolle avond in de kroeg 
aan iedereen zijn piemel 
liet zien. Helaas was er 
onder die toeschouwers 
ook mijn vader.... Die 
vond hem toen een iets 
minder goede en geschik-
te schoonzoon.“

Chiel Derksen
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WEETJESenzo
NIEUW-DIJKERS
      GAAN
VERHUIZEN! 
 
´Dit is het moment om een 
woning te kopen, door de 
lage hypotheekrente start 
je direct met lage maand-
lasten, in veel gevallen is 
kopen op dit moment zelfs 
goedkoper dan huren…´ 

 
Menige krantenkop in 2016 
is gegaan over de histo-
risch lage hypotheekrente, 
dit is ook in Nieuw Dijk niet 
onopgemerkt gebleven.  
Zo kochten Leon Smink en 
Noortje Gieling een mooi 
huis aan de Sportstraat, 
legden Tim Gieling en Silke 
Bodd hun eerste steen van 
het nieuwe huis, en kregen 
Jeroen en Ilse Olsthoorn  
ook dit jaar de sleutel van 
hun mooie huis. De 11-jes 
zijn tevreden met wat jonge 
aanwas in Nieuw-Dijk. 
“De jeugd heeft de toe-
komst” aldus André Polman 
voorzitter van C.V. De  
11jes en wij zijn heel blij 
dat de jonge generatie 
er toch voor kiest om in 
Nieuw-Dijk een huis te 
kopen ook al weten zij dat 
de school volgend jaar toch 
gaat sluiten. Kortom een 
positieve ontwikkeling in de 
toch wel onzekere toe-
komst voor Nieuw-Dijk. Ho-
pelijk houdt deze tendens 
aan en mogen we in 2017 
weer nieuwe 11-jesleden in 
Nieuw-Dijk verwelkomen! 
Echter maakt de voorzitter 
zich nog wel een beetje 
zorgen over onze Presi-
dent Coen Lodewijk, hij 
kan nog steeds niks in Diek 
vinden... 

advertentie

ASSORTIMENT 
FIETSHELMEN

De nieuwe lijn fietshelmen voor het seizoen 
2017/2018 is binnen! De lijn is zeer divers, 
zowel van kleur als van maat en de helmen 
zijn geschikt voor alle leeftijden.  
 
Loop gerust binnen voor meer informatie! 

NIEUW
BINNEN!

Firma “Op ieder köpke past een helm” 
Sportfietsstraat 10a 

6943 ZZ  Nieuwe-Dijk

K               inderboek 
             Roel 
 Tiemessen
groot
 succes

Afgelopen maand verkocht Roel Tiemessen 
zijn 100.000ste boek. Hiermee bereikte hij  
een grote mijlpaal. 
Dit werd maar liefst 
beloond met de  
ontvangst van  
de Gouden Griffel.  
 
Tijdens zijn laatste  
voorlees- &  
signeersessie op  
de Antoniusschool  
in Nieuw-Dijk zijn  
2 van zijn grootste  
fans samen met  
deze grote auteur op  
de foto gegaan.
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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!
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Uitslag optocht 2016
volwassen voertuigen

1.   De Dröpkes
2.   C.G. Boejes
3.   C.G. Combi
4.   De Deurtreiers
5.   Mafkezen
6.6.   Alpienjo’s
7.   Noppes
8.   Noodweer
9.   radicaal
10.  C.g. de bunkers
11.   C.G. simpel
12.  c.g. idiaal
13.13.  C.g. fataal
14.  c.g. maximaal
15.  c.g. niewies
16.  c.v. ‘’de vrolijke slörpers’’ 
17.   carn. comb. tweetties zzooii
18.  c.g. de dollegeiten
19.  v.g. de deurzetters

Buiten jurering: De Kachelhöltjes - C.V. De Anjers - Naamloos
Loerbeekse Bombarie - Prins Denny de 1e

Zelfrijdende voertuigen 1. De Vlierefluiters 

Jeugdvoertuigen 1. Diekse Deurdouwers  2. De Sfeermakers  3. C.V. de Keerls
4. C.V. Diemse Deerntjes  5. C.G. De Amigo’s  6. De Bierbubbels  7. Nie Niks
8. De Doeltreffers  9. V.G. de Mafkezen  10. De Feestbeesten

Volwassen loopgroepen 1. Delta Girls  2. De Toete  3. Mooi At Zo Kan  
4. De Pruufpraggels  5. De Vrolijke Snuutjes  6. Alternativoos  7. Batwo
7. C.7. C.V. ‘’ De Vrolijke Slörpers’’  vrouwen

Jeugd loopgroepen 1. C.G. de Diemse 11jes  2. De Partyrockers  
3. De Diemse Noppenlopers

Volwassenen voor Kinderen 1. De Bikkels  2. De Heikneuters  3. De Heideboy’s
4. Rebelz  5. De Diekse Geintrappers  6. De Bössels  7. De Orka’s
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dat Rob een man van weinig woorden 
is, daarom communiceert hij het liefste 
met hashtags op zijn Facebook, zo-
dat al zijn 374 vrienden kunnen mee-
genieten. #vakantieinDuitsland  
#doeipapaenmama 

Rob is gek op alle auto’s die hard rij-
den. Mensen gaan normaal helemaal 
uit hun dak als ze iets te geks mee-
maken, maar het is hem gelukt om in 
1 woord te kunnen beschrijven op Fa-
cebook hoe geweldig hij het vond om 
in een AUDI RS Q3 te mogen rijden. 
#bedankt 

Af en toe wordt Rob gebeld door zijn 
mede carnavalsvierders of hij nog komt 
bouwen aan de wagen, maar toch moet 
hij dit vaak afslaan. Selfies maken voor 
zijn Tinderaccount en de nieuwe Auto- 
week lezen in bad gaan nu eenmaal 
voor. #joahjoah 
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De bolide van........

Afgelopen jaren hebben we in onze edi-
ties alle koelkasten, sokkenkasten en 
handtasjes van bekend en onbekend 
Nieuw-Dijk bekeken. We gooien het dit 
jaar over een wat andere boeg en gaan 
eens bekijken in welke auto er zoal ge-
reden wordt in ons dorp. Om niet direct 
in de kern van ons dorp te beginnen 
waar men de buurman graag overbluft 
met zijn of haar prachtige bolide, begin-
nen we net buiten de dorpskern aan de 
overkant van de viaduct bij de familie 
Gerritsen. Want als er iemand trots is 
op zijn auto dan is het Rob Gerritsen. 
Deze stille genieter van carnavals-
groep De Kachelhöltjes nodigt ons met 
alle plezier uit in zijn schuur, waar hij 
menig uurtje aan zijn autootje sleutelt 
en poetst. #hoemooiisjouwauto ?

Het is al weer enige tijd geleden dat 
we Rob hebben zien fietsen in Nieuw-
Dijk, maar dat heeft een bijzondere 
reden. Rob heeft namelijk sinds vorig 
jaar december van Sinterklaas een 
fietsendrager gekregen, die precies op 
zijn auto past. 2 vliegen in 1 klap. Als 
fanatieke MTB-er ging hij regelmatig 
samen met zijn buurjongen Tim Tie-
missen op avontuur in de uitgestrekte 
bossen van Nieuw-Dijk. Nu dat wat 
‘saai’ begon te worden hebben ze op 
29 juli jl. besloten om samen een fiets-
reisje naar Saalbach-Hinterglemm te 
boeken. Gezellig met z’n tweeën even 
de boel de boel laten en lekker met de 
auto inclusief zijn nieuwe fietsendrager 
er op uit. Nu is het algemeen bekend 

Auto rijden is een dure hobby, steeds 
weer de banden wisselen van zomer-
banden naar winterbanden en weer 
andersom en ach zo kunnen we nog 
wel even doorgaan. En om deze dure 
hobby te bekostigen is Rob al een paar 
jaar op zoek naar de perfecte baan. 
Dat betekent wel dat Rob bekend is bij 
alle logistieke bedrijven in regio Doetin-
chem. In de afgelopen jaren heeft Rob 
ook al flink wat werk ervaring opge-
daan. #werknemervandeMaand 
#hartjeZomer4augustus

Maar toch als we aan Rob vragen wat 
zijn toekomst plannen zijn dan droomt 
hij al jaren over een eigen autohandel 
in snelle auto’s in de garage van zijn 
ouders in Nieuw-Dijk. Hoe Rob dit gaat 
aanpakken blijft nog een groot geheim, 
misschien kunnen wij hier meer over 
vertellen in de volgende editie van 
de 11sevier? #2woorden9letters 
#duurtlang

#Rob Gerritsen

4 augustus 2016
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DIDAM
Parallelweg 21
6942 EJ Didam

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

Chris Siebes
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c.siebes@hetnet.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

vof
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SPOORSTRAAT 11 :: DIDAM :: TEL 0316 - 29 42 40 
WWW.GILSINGHERENMODE.NL

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

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

NEW ZEALAND AUCKLAND - CAVELLO - SCHIESSER - MILESTONE | SHOES: BRAEND - CAMEL ACTIVE SHOES - LACOSTE - HUMBERTO - STATE OF ART
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Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

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

we zijn o.a. 
dealer van:

             
E. van Wessel Gevelbekleding & Metaalzetterij 

         
Advies .. Boeiboorden .. Carport .. Dakgoten .. 

Een leven lang genieten .. Hoogwaardige materialen .. 
Interieur & design .. Maatwerk .. Onderhoudsvrij .. 

Overkapping .. Plaatmateriaal .. Potdeksel .. Rabatdelen .. 
Sandwichdaken .. Schroten .. Schutting ..  

Stalen dakpanplaten .. Tuinhuis .. Veranda .. Windveren .. 
Zetwerk .. Zinken regenbuizen 

 
 

      Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: 

         www.schildertijdverledentijd.nl 

        Veel 
Carnaval-  
plezier ;-) 
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WEETJESenzo

R AENS GODSCHALK 
              HAALT ZIJN  
    ZWEMDIPLOMA

       Na 4 jaar zwoegen is het dan  
       eindelijk zo ver... Rens heeft 
zijn zwemdiploma A gehaald. In een gesprek met Rens 
laat hij weten dat het niet vanzelf ging. “De eerste jaren 
gingen erg moeilijk, ik mocht maar niet naar het grote 
bad. Uiteindelijk heb ik alles op alles gezet en heb ik er 
veel voor moeten laten maar het is mij gelukt! ”  
Aldus Rens die dolgelukkig met zijn diploma is.

Nieuw Lied over Diek
We zijn weer een mooi liedje over Nieuw-Dijk rijker. Tijdens de 
Pronkzitting heeft Eric Boerstal zijn versie laten horen! De eenvoud 
en het gevoel van een “Diekse” worden in een mooi liedje subliem 
overgebracht. De muziekliefhebber herkent uiteraard het origineel 
“Song Sung Blue” van Neil Diamond... maar dat mag de pret niet 
drukken! De boodschap was duidelijk: 
 
Oh Ni-j Diek, woar ik bun geboren, 
heel mien hart aan deze plek verloren. 
Zo uniek, is Den Diek, doar kommie altijd terug 
en bu-j een keertje weg, dan willie vlug weer trug!
Jeugdwerk, DES, Hanen, Kerk en Koren,
11jes, Schutteri-j, niemand hoevie aan te sporen.
 
Andere liedjes over ons dorpje die we al kende zijn:
Op de Meikamer spelen de Sprinkhanen, Het Schutterslied 
Het is feest in Nieuw-Dijk, bij de 11jes viert men Carnaval én Lied 
Diek! We hopen dat het zelfgeschreven lied van Eric Boerstal nog 
lang niet het laatste liedje is dat gaat over Nieuw-Dijk.
 
LAATSTE BREAKING NIEUWS  
OVER ERIC BOERSTAL:
Eric Boerstal is bij zijn broer William  
geweest en gevraagd of hij niet een  
leuke vrouw voor hem weet.  
Eric is het alleen zijn namelijk zat.  
William zei: “In de krant staan vaak  
genoeg leuke vrouwenadvertenties”.   
 
Dit aanbod heeft Eric echter  
afgewezen. “Ik heb ook al eens  
een bromfiets gekocht uit de  
krant maar daar heb ik meer  
naast gelopen dan opgezeten.”

Missertje van  
Ferdinand B Jr. 
Toen Ferdinand B. Jr. op tweede 
Kerstdag enkele vragen moest 
invullen na een klein incidentje 
in Doetinchem, ging het vrijwel 
meteen al mis. Ondanks het feit 
dat Ferdinand overtuigd was dat 
de meneer in het tegenwoordig 
zwart/gele uniform er totaal 
naast zat, maakte hij door deze 
misstap op papier geen enkele 
kans meer om de zaak recht te 
breien. Gelukkig was Matthijs 
T. nog wel enigszins tactisch en 
heeft met zijn vlotte babbel de 
boel weten te sussen. Zo kon het 
hele spul van De Boejes,  
De Bunkers en aanverwante 
vrienden alsnog in de taxi terug 
naar Dies.
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PRINS NICK 1E
Hallo, ik ben Nick Wenting, geboren in Zevenaar en dus feitelijk ook een kwartje (net 
als onze grote Prins Arjan). Daar was niks aan te doen, ik had nog geen zin om op 
deze wereld te komen. Maar toen ik hoorde dat ik Jeugdprins zou worden, toen moest 
ik er wel uit en zo geschiedde het dat ik hier 12 jaar later sta als Jeudprins van “C.V. 
De 11jes”. Mijn vader heet Jeroen, mijn moeder Marjo en ik heb een broertje die Siem 
heet. Ik woon al heel mijn leven lang aan de Bosstraat in Nieuw-Dijk en ben alleen 
een keer de weg overgestoken. Ik ben dus een rasechte Nieuw-Dijker. Voetballen 
doe ik heel graag bij de Hanen, mijn favoriete positie op het veld is het middenveld. 
Verder vendel ik graag bij de Schutterij. Ik ben daar mee begonnen toen mijn oom 
Ralph en tante Marieke koning en koningin werden. Toen mocht ik voor hun vendelen, 
wat ik fantastich vond. Verder ga ik graag naar het Jeugdwerk en voetbal en game ik 
graag met vrienden bij ons thuis. 
 
Ik vond de loting bij ons op school heel spannend. Toen het lootje getrokken werd 
door juf Mindy was het afwachten tot het moment dat je gebeld wordt. De donderdag 
voor de Pronkzitting kwam ik thuis. Mijn vader en moeder waren er op dat moment 
niet. Toen ging plotseling de telefoon van mijn moeder over, die zij thuis had laten 
liggen. Ik nam op en kreeg Gemma aan de telefoon met de mededeling: “Nick jij 
bent de Jeugdprins van C.V. De 11jes”. Ik sprong een gat in de lucht van blijdschap, 
maar mocht nog niets vertellen, ook niet tegen mijn broertje Siem. Later die middag, 
toen mijn vader en moeder thuis kwamen rende ik naar buiten om ze te vertellen dat 
ik het was geworden. Daarna mocht ik mijn adjudanten Bart Raben en Lars Gieling 
bellen. Toen kwamen de spannendste dagen, want ik mocht niets vertellen tot zon-
dag, tijdens de Jeugdpronkzitting, waar de nieuwe Jeugdprins bekend gemaakt zou 
worden. Vrijdag ging ik met pijn in mijn buik naar school, want ik vond het allemaal 
heel spannend. Die vrijdagavond was er ook nog een fuif van Wouter en Jens. Die 
avond waren de meisjes van mijn klas al aan het vissen wie er Prins zou worden. Ook 
aan mij stelden ze de vraag of ik het werd maar gelukkig leidden mijn adjudanten 
Bart en Lars snel de aandacht van de meiden af naar anderen in de klas. Pff, dat ging 
maar net goed. Toen wist ik dat ik de juiste adjudanten om mij heen had en dat het 
allemaal wel goed zou komen.  
 
Eindelijk het was zondag. Ik was die dag heel zenuwachtig. De Prinsenpresentatie 
had als thema: Wie ben ik? Eén voor één viel er een klasgenootje af waaronder ik-
zelf. Uiteindelijk bleven Bart en Alysia over maar ook zij werden het niet. Meteen 
daarna kwam President Coen Lodewijk erbij en hij zou gaan vertellen wie er dit 
jaar Jeugdprins van C.V. De 11jes en Didam is.  

Met Prins Nick he-j  
altied schik!!

Ik moest me nog wel even snel omkleden, dat ging ook nog eens lastig omdat er 
een dubbele knoop in mijn schoenveter zat...  Uiteindelijk sprak Coen mijn naam uit 
en mocht ik naar voren komen en mij te presenteren als nieuwe Jeugdprins. Ik wens 
iedereen een heel fijn Carnaval toe en je weet het: Met Prins Nick he-j altied schik!! 
 
ALAAF ALAAF ALAAF!! 

EVEN
VOORSTELLEN
Ik ben Nick Wenting 
en ik ben 12 jaar en ik 
woon in de Bosstraat 
in Nieuw-Dijk.  

GEBOREN
15-01-2005 
Mijn ouders zijn  
Jeroen en Marjo en ik 
heb nog een broertje 
Siem. 

HOBBY’S  
Voetbal
Vendelen
Gamen 
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Heb je net de Pronkzitting achter de rug en  
weken tijd gestoken in de proclamatie, komen  
Johan en Gemma weer om de hoek zetten:  
‘zou je zo vriendelijk willen zijn om een stukje  
te willen schrijven voor de 11sevier?’  
Ja hoor... komt goed... Nou daar gaan we.

Doopnamen
Arjan Theo Antoon

Geboortedatum
17-1-1986

Geboorteplaats 
Zevenaar

Beroep 
Accountmanager  

W&O products 

Burgerlijke staat 
Gehuwd 

 
Hobby’s 

Onze hond Boks
Voetbal

Formule 1
Reizen

CV

‘We krijgen toch niet weer  
een Prins in de familie...?’

Mezelf voorstellen heb ik eigenlijk al tijdens de Pronkzit-
ting gedaan, maar voor diegene die helaas geen kaartje 
meer konden bemachtigen: De naam is Arjan, ik woon 
samen met mijn vrouw Sharon en bulterriër Boks in de 
Kerkwijk in Didam (ook wel bekend als Ni’j Diek Noord).  
Ik ben gek op voetbal en Formule 1. Mochten jullie meer 
van me willen weten, trek me tijdens Carnaval gewoon 
even aan de maillot! 

Maar de Pronkzitting, wat een fantastische avond was dat.  
De sfeer zat er na de eerste stukjes al goed in en van  
De Alpienjo’s had gelukkig nog steeds niemand wat in de gaten.  
 
Bij mij begon de spanning inmiddels wel toe te nemen en ik wist 
me ook geen raad toen Lowie en André voor de zoveelste keer 
hun wenkbrauwen optrokken en er een kleine grijns volgde.  
Eindelijk was dan het moment daar dat alle Prinsenkandidaten 
naar achter moesten. Sybilla zei nog: “We krijgen toch niet weer 
een prins in de familie  
hè..?” Ik heb haar op  
dat moment maar  
gerust gesteld en  
gezegd dat het niet zo  
was. Ik had de maillot 
al aan en was nog  
steeds alles aan het  
ontkennen. Maar toen,  
in het ei. Man, man,  
man wat was het  
warm in dat ding.  
De spanning gierde  
door m’n lichaam en  
doordat ik zo in elkaar  
gedrukt zat en weinig  
adem kon halen, werd  
het alleen nog maar  
warmer. 

Sybilla zei nog: 
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MET PRINS ARJAN, OLLIE EN AADJE,
TAPPEN WE DOOR TOT AAN HET LAATSTE VAATJE!

Maar gelukkig kwam er (na voor mijn gevoel drie  
kwartier) dan toch eindelijk het verlossende woord  
van onze President Coen en stond ik volle bak in  
de schijnwerpers. Een geweldig moment om mee  
te maken. Prins van Nieuw Dijk, voor mij echt een  
hele grote eer!
 
De volgende dag, tijdens de Jeugdpronkzitting,  
was te merken dat het niet alleen voor mij een  
grote eer was. Jeudprins Nick straalde van oor  
tot oor. Mooi om te zien dat de Carnaval op zo’n jonge leeftijd al zo’n indruk kan maken. Dat belooft 
een hoop moois voor de toekomst. Zit ik me nu opeens te bedenken dat ik het nog helemaal niet 
over mijn adjudanten heb gehad, toch zeker twee belangrijke personen waar ik tijdens de Carnaval 
blindelings op zal kunnen vertrouwen. Maar ja wat moet je in godsnaam over ze vertellen... Beide 
zijn in ieder geval goede vrienden, jongens waarmee je kunt lachen en kunt huilen, of om kunt  
huilen van het lachen. Ook hebben ze allebei een groot Carnavalshart en zijn ze zeer trots deel uit  
te mogen maken van het illustere trio. Met daarnaast de hofdames is het zooitje ongeregeld hele-
maal compleet en kunnen we ons langzaamaan gaan opmaken voor een geweldig Carnaval.  

Vanaf deze plaats wil ik iedereen nog even succes wensen met de laatste loodjes aan de wagens en 
de voorbereidingen voor het mooiste feest van het jaar! Wij staan in ieder geval al te trappelen! 
 
Alaaf!
Prins Arjan........... en onthoud:

‘MOOI OM TE ZIEN 

DAT DE CARNAVAL
OP ZO’N

JONGE LEEFTIJD
AL ZO’N INDRUK KAN

MAKEN!



ins-&outfits
CARNAVAL IS HET FEEST VAN VERKLEDEN! ELK JAAR WEER DE MOOISTE CREATIES TONEN, DAT IS HET DOEL
VAN VELE CARNAVALSVIERDERS. ECHTER IS TE CONSTATEREN DAT NIET IEDEREEN DE JUISTE SMAAK BEZIT.
11SEVIER BEOORDEELT DE INS-&OUTFITS VAN DE NIEUW-DIJKERS! OORDEEL ZELF OVER DE CREATIES ...

Toppie
! Vrolijk!

Jodelah
ihi

Party 
animal

Rara wi
e

zijn wij?

Goedzo!Hup Holla
nd

hup! Super! Braaaziiiilll

Jalalalalalaaa!

1 2 Polizei..
Cool! ‘t Geet

Volgende
 keer

origineler
!Miauw

Say cheeseeeHAP!
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Pim Derksen

0646635476
voor echt lekker vlees!

vleeswaren



kleurplaat voor de jeugd!
Kleur de voorwagen van onze Prinsenwagen mooi in en lever deze in bij de 
entree, tijdens de Kindercarnaval. De mooiste inzendingen worden beloond 

met een leuke prijs!  

11sevier |44 



De best passende ICT-oplossing 
voor uw werksituatie.

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

BECO SYSTEMS 

Fluunseweg 7, 6942 GN  Didam
Tel. 0316-221896
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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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WEETJESenzo

W

DE TIP VAN LOWIE
“Normaal gesproken ben ik al na 1 dag 
Carnaval vieren mijn stem kwijt en duurt 
het zeker een week voordat ik die weer te-
rug heb.  Maar door het eten van een takje 
rozemarijn heb ik mijn stem al na 7 dagen 
terug! Echt een aanrader dit!”

nieuwe functie voor Sander v. W.
Hoewel wij toch met z’n allen dachten dat 
Sander van Wessel een rasechte bouwer is 
van Carnavalswagens, blijkt hij in Braamt 
ook andere talenten te hebben. Hij mag 
zich daar sinds kort bestuurslid noemen van 
de plaatselijke Carnavalsvereniging. Het 
kostuum al  
dragende vroegen  
wij wat zijn functie  
aldaar precies  
inhoudt.  
Sander gaf aan;  
“Ik wet ut nog  
niet precies, moar  
doar worden nog  
un paar ‘Nötten’  
oaver gekraakt”.

Michel en Johan verlaten Nederland  
vanwege pieten discussie! 
In een interview laten Michel en Johan, à la 
Sinterklaas en Zwarte Piet, weten dat ze zich 
niet meer welkom voelen in Nederland. “De 
discussie is verhevigd en er zijn 2 kampen 
ontstaan. Daarop hebben wij besloten om 
met onze eigen rubberen boot terug te keren 
naar Spanje, plop!” aldus Johan.

                       IE WORDT
          PRINS
        CARNAVAL
     2018?

“Nou dit antwoord zal je misschien verbazen” zegt Mark  
Pouwels. “Maar in 2018 gaan mijn broer en ik samen het 
Prinsenschap voor onze rekening nemen. Niemand kan ons 
nuchter al uit elkaar houden, dus laat staan als mensen een 
paar biertjes achter hun kiezen hebben. Dan weet toch ook 
niemand of Martijn nu de steek op heeft of ik? Zoals wij het 
zien heeft het alleen maar voordelen, Mark gaat door waar ik 
niet meer kan en andersom,” aldus Martijn. Mark vervolgt: 
“Alle Carnavalsdagen een Prins die er fris en fruitig uit ziet. 
Kijk, in je eentje kun je een Prinsenjaar zoals Prins Denny 1e 
die had, met al zijn feestjes en optredens, niet evenaren, maar 
met ons tweeën kunnen we dat prima aan.” 

Compagnon verpest 
humeur volkszanger
Onze Diekse volkszanger Roy Berendsen heeft 
sinds kort een compagnon aangenomen. Knalwin 
had hier en daar nog wat tijd over en zag een 
rol als privéchauffeur wel voor zich weggelegd. 
Een klein schnabbeltje hier en daar in de week-
enden, altijd wel in voor een feestje. Roy die zich 
nu toch echt een beroemdheid mag noemen, 
wilde uiteraard wel goed onthaald worden tijdens 
een optreden. Knallie stelde hem gerust door te 
zorgen voor uitstekend vervoer. Niet direct een 
Tesla, maar wel echt een mooie kar waar hij de 
blits mee kon maken. “Oh Eleonora”... zong Roy 
toen hij het karretje zag staan, “kom, zing en 
dans met mij, maar deze kar maakt me echt niet 
blij, oh Eleonora!”.

“Mijn vrouw zegt dat ik praat in mijn slaap...
ik geloof er niks van,  

heb er op kantoor nog 
nooit iemand over gehoord”.

aldus Ralph Menting



Ook al hadden we dit jaar 2 weken extra om 
de 11sevier in orde te maken, toch moest 
het interview met onze nieuwe jongens 
Timo van de Boom en Luke Peters op 
het allerlaatst nog even gebeuren. Deze 
jongens zijn zo flexibel dat ze daar geen 
moeite mee hebben. Maar wie zijn deze 
nieuwe jongens nu echt? Na dit inter-
view lijkt het net of je ze al jaren kent! 
 

LUKE kennen we natuurlijk als zoon van Step-
han en Claudia Peters. Zelf denkt hij dat we 
hem ook nog van Carnaval, voetbal of Fataal 
moeten kennen maar je bent en blijft toch 

echt de zoon van… Verder is hij nog echt een 
jonkie bij De 11jes met z`n 18 jaar. Maar als 

Raad van 11 moet je toch wat als je de 
oudere blagen als Frank van de Hut wilt 

compenseren. Luke is nog aan het 
leren voor vonkentrekker en loopt 
op dit moment stage bij van Dorp  
Zevenaar. Ja hij is dus collega van Bas 

Gieling. Ik denk niet dat we willen weten 
hoe dat busje op maadagochtend ruikt…  

 

TIMO van de Boom kennen we als ervaren 
Carnavalist! Hij weet met de Kachelhöltjes wat 

het is om mooie grote wagens te bouwen en te 
winnen! Ze zijn namelijk 3 keer eerste geworden 
en hebben mee gedaan in Zeeland. Timo woont 
samen met Brenda, hun 2 honden Luna en Sky 
en heel veel Koi Karpers in Didam. Verder is Timo 
een handige sodemieter. Hij werkt bij Kremer als 

leidinggevend monteur. Hij geeft zo`n 10 leidingen  
     per uur en neemt dan af en toe een bakske koffie. Dit  

     zijn eigenschappen die bij De 11jes natuurlijk goed 
                                                          van pas komen.
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IN GESPREK ..........
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Timo en Luke hebben samen dan ook veel gemeen. Zijn beide  
fanatieke Carnavalsvierders, houden van voetbal en kijken graag 
series. Echter doet Timo dat bij het bierteam van DVC en 
Luke bij het bierteam van de Sprinkhanen, het tweede. 
Luke is ook nog eens een echte Superboer, hij slaat 
geen wedstrijd over. Twee echte aanwinsten voor 
de Raad van 11.  
 
RAAD VAN 11 UITJE
De jongens vielen met de eerste kennisma-
king met de Raad van 11 met hun neus in 
de boter. Ze waren nog niet eens lid en 
ze gingen al mee met het jaarlijkse Raad 
van 11 uitje. De reis ging naar Kalkar 
waar ze een heerlijk all-inclusive ar-
rangement hadden.  Voor sommigen 
was dit iets te veel van het goede en 
gingen al om 11 uur naar huis, maar 
niet voor Timo en Luke, die gingen door 
tot het einde. Om de jongens een spe-
ciaal welkom te heten waren er een 
aantal danseressen/strippers op de 
bar geregeld. Dit kwam tijdens de 
ontgroening goed van pas. 

CARNAVAL 2017
De mannen hebben zin in het 
nieuwe Carnavalsjaar! De steek 
en jassen hangen al gestreken en 
wel in de kast klaar. Wat ook uitzonder-
lijk is, is dat ze beiden nog niks zijn kwijt 
geraakt. De laatste tijd gaat de Raad van 
11 naar zoveel feestjes dat er af en toe nog 
wel eens een van de kledingstukken wordt 
vergeten. Verder is het ook niet erg mak-
kelijk om aan de kledingvoorschriften van 
ex-prins Bassie te voldoen. Luke en Tim zijn 
de afgelopen tijd ook nog druk bezig geweest 
met hun creaties bij Fataal en de Kachelhöltjes 
en ze hebben er vast en zeker weer iets moois van 
gemaakt.
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               Wie is wie?
        Herkent u deze 
   bekende Nieuw-Dijkers?

1: Erik Brussen 2: Moniek Peters 3: Michel Gerritsen  4: John Koster 5: Femke Jansen 6: Remco Derksen
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www.kabaccountants.nl 

   @KabDidam 
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Cardio-fitness	 			Circuit-training								Personal	training
Indoorcycling	 			Rugscholing	 							Kids-aerobics
Halter-training	 			Herstel-training							Streetdance
Aerobics					 			Club-Yoga	 							Club-Power
	 	 			Tube-training	 			

Bel	voor	een
gratis	proefles!

BodyAction
Sportcentrum

Beekseweg	21/29
7035	AV	Wehl

Tel.	0314-682195
Mail:	info@bodyactionwehl.nl

Website:	www.bodyactionwehl.nl

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

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

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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Groep 8 aan het woord

‘Met Prins Nick aan de macht, feesten we tot diep in de nacht!’ 
     (Carnavalsleus bedacht door Jens, Raoul en Jayden)

Wie is groep 8? 
In groep 8 hebben wij 13 kinderen. Dat is weinig in tegenstelling tot de  
vorige klas van juf Marieke, met 39 kinderen. Het is heel gezellig in de klas, 
want we hebben maar 3 tafelgroepjes. Juf Marieke en Juf Mindy houden 
heel veel van spelletjes en dat is natuurlijk heel erg leuk. Juf Mindy hebben 
we nu voor het 4e jaar en juf Marieke voor het eerst. Ze zijn allebei  
superaardig en soms streng als het nodig is. Het is supergezellig met deze juffen! We hebben al een voor-
lopig advies, en we passen precies in de Raad van 11. We zijn de laatste groep 8 van de Antoniusschool en 
daar zijn we trots op!  
 
We zien jullie met Carnaval!

De Carnavalsoptocht
Op zondagmorgen komen alle Carnavalswagens en loopgroepen bij Juffrouw Tok. Er staan prachtige Car-
navalswagens en heel veel vrolijke mensen in mooie Carnavalspakken. Je kunt daar alle wagens van heel 
dichtbij bekijken. De wagens en loopgroepen gaan eerst, met leuke Carnavalsmuziek, door de straten van  

Nieuw-Dijk en daarna in optocht naar het gemeentehuis in 
 Didam. De 11jes hebben ook een hele mooie prinsenwagen    
   waar de jeugdprins met zijn adjudanten en de Raad van 11   
    op mag staan. 

     Dinsdag is de prijsuitreiking en
    de mooiste wagens mogen   

       naar de Halfvastenoptocht in 
     Angerlo.  

       
 

          Prins Nick  
      &  
    adjudanten  
    Lars en Bart
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‘Met Prins Nick vooraan in de rij, worden we allemaal  blij!’ 
     (Carnavalsleus bedacht door Jens, Raoul en Jayden)      

Groep 8 aan het woord

Hoe heeft groep 8 de Pronkzitting beleefd? 
Als eerste kregen we een blaadje mee naar huis, daar stond op of je Prins of Prinses wilde worden,  
hierover moesten wij nadenken. Toen kwam de dag van de loting, iedereen was heel zenuwachtig.  
We werden gefilmd door een mevrouw. Toen vertelde ze hoe het gaat om Prins of Prinses te zijn.  

Toen deden ze alle briefjes in de steek en ging juf Mindy in de steek grabbelen. Ze trok een lootje uit de 
steek. Juf Mindy en Gemma liepen naar de gang en toen liet juf Mindy het briefje aan Gemma zien.  

De Prins of Prinses was bekend alleen wisten wij nog niet wie het was. 

Zondag 13 November was de pronkzitting, er was pauze en groep 8 moest naar achter, want na de pauze 
moesten wij optreden. We kregen in de pauze te horen wie de Prins of Prinses was en moesten achter heel 

stil zijn. De pauze was afgelopen en toen moesten wij gaan optreden, we moesten heel snel om kleden.
De nieuwe Jeugdprins 2016 is: Nick Wenting met zijn adjudanten Bart Raben en Lars Gieling! 

Geschreven door: Maybritt & Tess

 
Moppentrommel

 
‘‘Ik ben verkleed als badkuip naar het Carnaval geweest’’  

‘‘Als badkuip? Is dat niet heel lastig?’’ 
‘‘Nee hoor, ging prima. Ik heb me helemaal vol laten lopen!’’  

 
Mop bedacht door: Sen & Wouter 
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Pakopseweg 3 • Didam
T 0316 531262
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Marsweg 2  |  6941 BJ  Didam  |  t 0316 - 22 12 43
e info@notariskantoordidam.nl  |  www.notariskantoordidam.nl

Laarberg
notarissen en scheidingsbemiddelaars

-  Verkoop auto’s nieuw & gebruikt
-  Verkoop minicars nieuw & gebruikt
- Verhuur en lease

-  Reparatie en onderhoud
-  Erkend APK keuringsstation
-  Erkend schade-taxateur
-  GlasGarage autoruitspecialist
- Aircoservice

 automobielbedrijf 

Paul Kaal

Zuidermarkweg 2 • 7037 DD Beek (Montferland)
T: 0316 - 53 16 84 • F: 0316 - 53 15 47

E: info@autobedrijfkaal.nl • I: www.autobedrijfkaal.nl

car



   

 

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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Specialist in 
duurzame 
tuinhuisjes, 
veranda’s en 
schuurtjes
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Defilé om 14.11 u. bij het
voormalige Gemeentehuis

Gratis entree & parkeren

Diverse creaties van loopgroep 
tot grote praalwagens

Gezelligheid in het centrum

Gezamenlijke optocht om  
13.11 u. vanaf De Lupinestraat

Méér dan 2 uur kijkplezierNR. 2 OPTOCHT VAN NEDERLAND

volgens Dagjeweg.nl - feb 2015

ZONDAG
26 FEBRUARI 

2017

OPTOCHT VAN DE REGIO!DE MOOISTE CARNAVALS-DIDAM ...
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Thuis bij...
‘Thuis bij’ is de rubriek in de 11sevier waar-
bij twee van onze reporters op bezoek gaan bij 
Nieuw-Dijkers. Vaak is er een bijzondere reden 
aan te wijzen voor dit bezoek. Echter dit jaar liep 
het enigszins anders. De reporters waren, zoals 
gewoonlijk, ontzettend nieuwsgierig en wilden wel 
eens even ‘loeren’ in het nieuwe stulpje van  
Jeroen (Olli) en Ilse Olsthoorn.

“Een huis kopen in Loil? Dat moest Ilse  
maar snel uit haar hoofd zetten!”

De reporters reizen af naar de Antoniusstraat in Nieuw-Dijk. Daar doet Olli de voordeur open en hij blijft ver-
rast naar de woonkamerdeur kijken. Geen geblaf, geen actie. Olli is enigszins teleurgesteld in zijn waakhond 
die ze vorige week hebben gekregen, genaamd Izzy. Een echt schoothondje blijkt wel tijdens de hele avond. 
Izzy en Ilse zijn onafscheidelijk. Olli en Ilse zijn afgelopen zomer getrouwd, na elkaar enkele jaren goed heb-
ben te leren kennen. Hoe ze elkaar hebben leren kennen is een mooi verhaal over afstand, oftewel internet- 
dating. Geweldig om te zien wat voor een moois hier uit voort kan komen.   
 
Vanaf november jl. woont het stel in Nieuw-Dijk. Na een verbouwing hebben ze er helemaal hun eigen paleis 
van gemaakt. Een prachtige gezellige woonkamer met open keuken. De keuken hebben ze nieuw laten plaat-
sen. Dit was met name voor Olli een belangrijk punt. Koken is zijn grootste hobby en hij weet Ilse dan ook re-
gelmatig met culinaire hoogstandjes te verrassen, zoals een gebakken ei. Hun nieuwe buren wisten direct wie 
ze waren en wat ze van hen konden verwachten. Na afgelopen Pronkzitting, waarbij Olli adjudant werd, kwam 
er een mooie afterparty bij Jeroen en Ilse in de tuin. Ze wonen er nog steeds en hebben er geen vervelende 
dingen over gehoord, dus… dat zit wel goed. Dit kan ook niet anders met zo’n sociale jongen. Olli houdt wel 
van een goed gesprek, een lolletje en als er gewerkt moet worden staat hij er ook. Dit is ook zoals hij gekend 
wordt als Raad van 11 lid bij De 11jes. 

Maar waarom zijn ze gaan wonen in Nieuw-Dijk? Tsjah dat is 
nog wel een dingetje. Olli heeft altijd gezegd nooit in Nieuw-
Dijk te gaan wonen, een te klein dorp waar iedereen alles 
van elkaar weet. Je hoeft er maar een scheet te laten en 
iedereen weet het, aldus Olli in zijn vroegere jaren.  
Maar toch bleek Olli al vroeg in zijn leven de loop naar 
Nieuw-Dijk te hebben. Voetballen bij de Sprinkhanen, 
Carnaval vieren met Vriendengroep Simpel, Schuttersfeest 
vieren en inmiddels is hij ook Raad van 11 lid bij  
CV De 11jes. Toch was dit geen reden om een huis in  
Nieuw-Dijk te gaan zoeken. Olli had het zoeken van een  
nieuwe woning enigszins aan Ilse overgelaten. Ilse vond  
het wel leuk op Funda rond te neuzen. Ze schreef dan ook  
enkele straten op met woningen die haar wel aanspraken. 
Ilse, afkomstig uit Culemborg, wist niet dat enkele hiervan 
ook in Loil lagen. Dit moest ze dan ook maar heel snel uit 
haar hoofd zetten.  
 
Olli nam het heft in eigen handen en maakte een afspraak 
met de makelaar voor enkele bezichtigingen op één dag.  
Dit leek eerst even helemaal mis te lopen. Ze stapten de auto 
uit en de makelaar liep niet naar het huis dat zij in gedachten 
hadden om te bezichtigen, maar naar een onbetaalbare villa 
(met een ander huisnummer), oeps! Uiteindelijk kwamen ze 
die dag ook bij dit huis aan de Antoniusstraat. Direct enthou-
siast… en dat was het begin! 
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‘Ondanks waarschuwingen van ouders,  
vrienden en familie kochten ze het huis’

Ondanks waarschuwingen van  
ouders, vrienden en familie koch-
ten ze het huis. En daar zitten we 
dan, aan de Antoniusstraat met een 
superstrak geschilderde woning 
(dankzij vader Rens). De buurt bevalt 
prima. Olli: “We hebben nog nooit 
zo’n fijne Oud en Nieuw gehad, we 
besloten thuis te blijven en het was 
heerlijk rustig.” 
 
“Rond 12 uur wenste de buurt ons 
Gelukkig Nieuw Jaar en liep iedereen 
even naar buiten. Ik vind de rust 
heerlijk, het is soms wel ons-kent-
ons, maar op een vertrouwde manier 
die we heel prettig vinden.”

Ook Ilse is helemaal gewend hier. Culemborg is toch wel 
een echte stad en ze geeft toe dat ze deze rust wel lekker 
vindt. Inmiddels kennen veel Nieuw Dijkers haar nu ook. In 
het begin was het wel eens lastig vond ze, iedereen kende 
Jeroen en wist meteen dat zij zijn nieuwe vriendin was, maar 
zij kende nog helemaal niemand. Gelukkig is ze nu aardig 
ingeburgerd. Hoe is Jeroen er eigenlijk verzeild geraakt is ook 
een vraag die de reporters zich afvroegen, en in het kader 
van ‘nu we er toch zijn’ konden we hen natuurlijk het hemd 
van het lijf vragen dus dat hebben we ook gedaan… 
Eigenlijk is Jeroen in Nieuw Dijk verzeild geraakt door René 
de Reus rond zijn 12e, 13e jaar. En toen er een Carnavals-
groepje opgericht werd (toch weer een groepje van de 
basisschool van Nieuw Dijk) door René de Reus heeft Jeroen 
Olsthoorn zich daar bij aangesloten. Hij is in die tijd ook bij 
de Sprinkhanen gaan voetballen. Bij DVC hadden ze veel 
jongens met keeperskwaliteiten en kwam hij niet aan bod en 
in Nieuw Dijk konden ze een goede keeper gebruiken, met 
de garantie dat hij bijna elke wedstrijd aan het spelen kwam 
en daar kon Jeroen geen ‘nee’ tegen zeggen. Door Alexander 
Kraus is hij bij de Raad van 11 gekomen, waarvan hij nu ook 
al enige jaren met plezier lid is. En met dank aan een goed 
kopieerapparaat en een oude OV-foto is Jeroen al 16 jaar lid 
van onze prachtige Schutterij. Nu we toch het een en ander 
over Jeroen te weten zijn gekomen brandde er toch nog een

vraag op onze tong. Waarom is hij adjudant van Arjan Terhaerdt? Jeroen vertelt dat  
hij en Arjan al heel lang vrienden zijn. En hij voelt zich dan ook heel vereerd dat hij  
gevraagd is als adjudant. Heel even dacht Jeroen dat Sharon zwanger zou zijn toen  
Arjan opbelde en hem zenuwachtig zei dat hij Jeroen iets moest vertellen. Gelukkig 
stond hij 10 minuten later ook al op de stoep, dus de spanning was te houden. Rest 
ons eigenlijk nog een vraag om dit interview mee af te sluiten: Wat zijn de ambities 
van Jeroen? Eigenlijk antwoordt hij op deze vraag kort maar krachtig. Op deze voet 
verder gaan, en hopen dat het nog lang zo gezellig blijft als het nu is. Jeroen is een 
tevreden mens, dat blijkt en wij keren met een superleuk gevoel huiswaarts, wat een 
gezelligheid bij Huize Olsthoorn en wat een leuk stel. 

    Lieve Izzy
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WEETJESenzo

V

THE VILLAGE PEOPLE 
IN ZAK EN AS

         Na het prachtige optreden tijdens de Pronkzitting  
          is de groep ‘The Village People’ uit elkaar geval 
          len. De bouwvakker, cowboy, soldaat en motor- 
          rijder zitten volledig in zak en as. Alhoewel zij wel   
          wisten dat de indiaan een reislustig type was en  
          zich niet lang kon binden aan de heren. Naast de  
          enthousiaste indiaan blijkt ook de politieman  
          volledig spoorloos te zijn. Heeft hij überhaupt  
          op het podium gestaan of dacht de creatieve tak 
wel zonder deze ambtenaar in pak te kunnen? De groep moet echter de keuze van het opperhoofd 
respecteren. De indiaan heeft voordat hij de groeps-app verliet nog wel een opbeurend bericht 
gestuurd vanuit zijn vertrouwde onderkomen; Young man, there is no need to feel down. I said, 
young man, pick yourself off the ground. It’s fun to stay in my T-I-P-I-tentje.

                                                      ERRASSENDE
                  OORWAGEN

     Op iedere deelnemersvergadering wordt  
               het nog maar eens benadrukt... wat zou het  
              mooi zijn om die grote tractoren te vervangen  
           door de mooi kleine zitmaaier of in ieder geval  
            het zaakje om te bouwen naar een degelijke   
        voorwagen. Het hoeft echt geen tweede wagen  
       te zijn, maar een beetje vorm en kleur doet al  
                             heel wat. Schorrie Morrie heeft dit punt serieus 
genomen en is na afloop van de vergadering direct hard aan de slag 
gegaan. Het brein onder deze groep; Jeroen Rosendahl, is echt van 
deze stevige, fraaie constructie overtuigd... wat zal de keuringscom-
missie verrast zijn wanneer ze dit zien!

MARJO EGGING IS NIET VAN GISTEREN ....
Marjo Egging draagt Sprinkhanen een warm hart toe, de kinderen 
hebben daar veel plezier, maar ook manlief speelt al jaren met harten-
lust in het bierteam. Al loopt het af en toe op zondag weleens uit de 
hand. Ze verwacht Marcel dan rond het middaguur weer terug, maar 
9 van de 10 keer loopt de zondag niet zoals zij denkt en verschijnt hij 
pas weer als er gegeten moet worden. (Want dat laat hij niet graag 
aan zich voorbij gaan). Toen Marcel voorstelde om het huis naast 
Sprinkhanen te kopen zag zij haar kansen schoon. Met de architect 
heeft zij doorgesproken de nieuwe ramen zo te plaatsen dat ze én op 
het veld kan kijken, én in de kantine kan kijken. Als Marcel dan toch 
iets te lang in de kantine blijft zitten flikkert ze een paar keer met de 
lamp en dat is voor hem het teken dat hij thuis moet komen.
Een win-win-win situatie. Een mooier groter huis, nog altijd wonend 
binnen de landsgrenzen van het altijd mooie Nieuw Dijk, en sinds kort 
hele fijne lange zondagen om iets met het gezin te ondernemen.  
Het geluk straalt van haar gezicht.

 
“Ik vraag  

me af hoe het 
kan dat  

mannen hele 
continenten 

hebben  
ontdekt,  

terwijl die  
van mij nog 
niet eens de 
eieren in de 
koelkast kan 

vinden”. 
 

Aldus Shanna Reulink
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HippeKoeien
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娀 愀 琀 攀 爀 搀 愀 最  ㈀  匀 攀 瀀 琀 攀 洀 戀 攀 爀
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WEETJESenzo

DE HEIDEBOYS VERWELKOMEN TWEE NIEUWE LEDEN!
De Heideboys zijn natuurlijk een grote, warme groep vrienden die al jaren nauw met elkaar verbonden zijn. 
Het begon ooit met de jongens, waar vanzelf de nodige dames bij kwamen en vervolgens werd de groep uitge-
breid met hun kinderen. Maar wat blijkt ... ze vinden de groep nog niet groot genoeg! “Er kan altijd meer bij” 
vertelt woordvoerder Remi Koster. Tijdens de laatste Heideboysdag zijn dan ook twee nieuwe leden geïntro-
duceerd. Gerrie en Chris zijn dan ook warm opgenomen in de groep. Vooral oudgedienden Anton Derksen, 
Marco Roording en Margot Raben zijn uitzinnig van vreugde over deze uitbreiding!

N
       IEUWE 
 CARRIÈRE  
 VOOR     
 JODY!

      Jody Duis gaat het in  
       2017 over een hele  
       andere boeg gooien.  
       Jody is natuurlijk een 
zeer bekwaam kapster, maar heeft ook een stem 
als een nachtegaaltje. Jody heeft zeer goede 
zangkwaliteiten en heeft besloten om haar zang-
carrière een nieuwe   
boost te geven. Was ze 
tot nu toe alleen te horen  
op Pronkzittingen en  
Schuttersfeesten, zal ze 
de komende jaren veel
gaan schitteren op de 
professionele bühne. 
“Ik denk echt dat ik het
in me heb” aldus Jody. 
“Naast mijn goede zang-
kwaliteiten, mag ik na-
tuurlijk ook niet klagen over mijn looks en dat is 
ook heel belangrijk. Je moet jezelf daarin onder-
scheiden. Uiteindelijk hoop ik net zo groot, suc-
cesvol en kenmerkend te worden als mijn grote 
idool Lee Towers” Wij denken dat de eerste stap 
in de goede richting reeds is gezet!

ORGANISATIE NIJMEEGSE 4-DAAGSE AANGEKLAAGD 
Bij de organisatie van de Nijmeegse 4-daagse zijn een 
4-tal anonieme meldingen binnengekomen voor een 
verbod van dit wereldberoemde evenement. Volgens  
het 4-tal (volgens betrouwbare bron 11sevier Patricia B./Li-
anne B./Wilma B./Els D.) dient het evenement een sportief 
en gezond gebeuren te zijn, maar het wekt volgens 
hen echter een alcoholverslaving bij de deelnemers op. 
Inmiddels heeft het 4-tal de AA stichting in de hand ge-
nomen en werken zij nauw samen de 4-daagse te laten 
verbieden. Hoewel de AA stichting in eerste instantie 
sceptisch was, het evenement levert hen uiteindelijk 
meer klandizie op, realiseren ze zich ook dat de 4-daag-
se niet de juiste mentaliteit opwekt bij de deelnemers. 
Ook bekijken zij samen of ze nog meer wandelevene-
menten kunnen verbieden.
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Auto Martens 
Zevenaar

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

 

 
Leigraaf 1    7037DV Beek    0316-247645    Info@marmix.nl    www.marmix.nl 
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Pastoor te Rielestraat 26a
7047 AL Braamt

06 51467359

WWW.BEAUTYBYLINDS.NL

Beauty- en Kapsalon

Automatisering - Hosting

VoIP - Cloud

CNS-IT v.o.f. 
Informaticaweg 7 T: +31 (0)314 200 112 E: cns@cns-it.nl
7007 CP  Doetinchem F: +31 (0)314 200 111 I:  www.cns-it.nl
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W: www.rijschooldidam.nlW: www.rijschooldidam.nl
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EXERTS IN SCHADEREPARATIES EN RENOVATIES 
VAN ALUMINIUM KOZIJNEN EN GEVELS 

 
 

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

6942 HJ Didam
06-13628382

www.trimsalon4Feet.nl
chantal@trimsalon4Feet.nl

Gediplomeerd
Lid ABHB

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

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

www.bhw-bv.nl • info@bhw-bv.nl

bouwen zit in h
et bloed

nieuwbouw • verbouw
renovatie • onderhoud

“kwaliteit als vanouds”

Adv 120x80 mm fc_Bouwb H Welling adv 120x80mm fc  20-12-12  12:13  Pagina 1

Het Eethuys  Didam 
Hoofdstraat 2 

6942 AT  DIDAM 
Tel. 0316 - 769046 

 
 
 
  
 

“Onbeperkt Tapas” 
Heerlijk onbeperkt genieten van vele kleine gerechtjes  

voor een vaste prijs  
elke woensdag en donderdag € 25,00 p.p. 

vrijdag /zaterdag / zondag €26,95 p.p. 
 

- A la Carte gerechten 
- Wisselend 3 gangen menu 

- Verschillende all-in arrangementen voor groepen. 
 

 ‘t Eethuys Leukste restaurant van Montferland 2014&2015 

EGGING
Administratiekantoor

administratie - fiscaal - advies

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

Marcel Egging
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Men neme: 17 Carnavalis-
ten, 9 vrouwen, 3 baby’s,  
2 profiteurs en een president. 
We gooien dit alles in een 
blender en laten het goed 
ronddraaien en rijpen.  
Deze ingrediënten maken 
precies het goede recept  
voor een enthousiaste 
Carnavalsgroep die zichzelf 
Boejes heeft genoemd.

Het is op een doordeweekse vrijdagavond 
als ik heb afgesproken met enkele leden 
van Carnavalsgroep Boejes op hun 
bouwplaats aan de Tolweg in Nieuw-Dijk. 
Bij aankomst valt het me op hoe schoon 
en opgeruimd alles is op het terrein. 
Lichtelijk verbaasd hierover stap ik naar 
binnen waar twee leden nog druk aan het 
vegen zijn. ‘We zijn zo klaar hoor’ zegt 
Jorik, ‘loop maar vast naar Bas aan de 
bar’. Aan de bar wordt me duidelijk 
gemaakt door Bas wat er aan de hand 
is. Sinds een jaar is dit niet zomaar meer 
hun bouwplaats, maar ook de 
presidentiële residentie van Coen. En 
Coen houdt van orde, regelmaat en 
netheid. Dus wordt alles netjes 
bijgehouden op en rond het terrein 
voordat de President ten tonele verschijnt. 
Het is vrijdagavond en dus is de kans 
groot dat ik de President himself nog ga 
ontmoeten.

‘Tja’ zegt Bas ‘niks aan te doen, maar gelukkig heb 
ik bardienst vanavond. Wil je wat drinken? Als ik je 
wat mag aanbevelen, dan is dat mijn nieuwe favo-
riete drankje: de tarwesmoothie. Sinds een maandje 
ben ik op de gezonde tour en noem ik een ouderwets 
biertje een tarwesmoothie. Ik val er niks van af maar 
als mijn moeder vraagt hoeveel ik heb gedronken en 
ik zeg 10 tarwesmoothies klinkt dat een stuk 
gezonder.”

Na de eerste paar slokken van dit nieuwe 
gezondheidsfenomeen komt de schoonmaakploeg 
aan de bar en kunnen we aan het interview 
beginnen.

De Boejes, een leuke en aparte naam, waar komt 
het eigenlijk vandaan?
De groep is ontstaan vanuit de oude Raad van 11 op 
de Antoniusschool. We zijn alle jaren bij elkaar geble-
ven en heeft een aantal nieuwe leden erbij gekregen. 
De naam Boejes komt uit het oude Grieks. Boe-Jes, 
is de zoon van Zeus en Leto. Het is de God van de 
Drank, Borrels en Gezelligheid. 
 
Dat klinkt inderdaad gezellig, zou zeggen doe er nog 
maar één in. Die tarwesmoothie smaakt best goed.

Zijn er nog aspiraties voor het behalen van een  
1e prijs?
Voor ons is het ook elk jaar weer een hele verrassing 
wat er uit de schuur komt rollen. Trouwens tweede 
worden bevalt ons ook wel, de prijzenkast begint 
mooi vol te raken. En wat ons eigenlijk het meest 
waard is, is een super mooie receptie en een 
prachtig feest elke keer weer op de wagen.

Als we in een glazen bol konden kijken, waar 
staan jullie dan over 10 jaar?
Dan hopen we nog steeds op dezelfde plek te mogen 
bouwen en gezellig in ons cafeetje te kunnen zitten. 
En we hopen dat iedereen in goede gezondheid is.

Boejes
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Wij wensen iedereen een heel mooi, leuk en 
gezellig Carnavalsjaar toe! We zien jullie graag 

op onze receptie

Is er afgelopen Carnavalsjaar iets genants gebeurd wat liever vergeten wordt, maar wat 
natuurlijk ontzettend leuk is om terug te lezen in de 11sevier? 
We hadden een keer een beetje te hoge wagen gebouwd en kregen hierdoor een stijve nek van het 
omhoog kijken of alles wel goed ging. Met als gevolg dat we al om 8.00 uur in de morgen op weg 
moesten naar de Halfvastenoptocht in Angerlo, zodat we alles op tijd en heel daar kregen. Het was 
ontzettend gezellig hoor, koffie, broodjes en natuurlijk de nodige borrels op de wagen. Ze waren nog 
niet echt op onze komst berekend want de eerste bestelling werd bevroren gehaktballen bij de kraam 
in Angerlo en natuurlijk heel belangrijk: eerste rangs Dixie’s tot onze beschikking, waar de hele groep 
dankbaar gebruik van maakte. What goes in, must come out zeggen ze vaak, nou probeer jij maar 
eens een bevroren gehaktbal uit te poepen! Gelukkig waren we lekker vroeg dus tegen de tijd dat de 
optocht begon was iedereen zijn bal wel kwijt.

Jullie hebben nog geen Prins gehad, wie zou er Prins moeten worden binnen jullie groep?
Wie dat moet worden weten we niet, wel kunnen wij de volgende kwaliteiten bieden voor een goede 
Prins:
   • Super knap   • Bovenal gegarandeerd een mooie  
   • Zeer intelligent                 Prinsenwagen 
   • Vrouwenmagnaat • Meestal in de late uurtjes aanwezig
   • Zuivere stem    • Lust graag een borreltje
   • Een dierenvriend  • Eigen huis en bedrijfsauto
   • Houdt van reizen, • Vol slank maar toch afgetraind
     vooral verplicht reizen

Willen jullie nog iets kwijt aan de lezers als afsluiter?
Beste lezer, wist u dat:
   • Na de jaarlijkse receptie we een fietsenhandel kunnen beginnen.
   • Het café vrijdagavond voor Carnaval omgebouwd wordt tot kapsalon zodat iedereen er netjes   
     bij loopt met Carnaval?
   • Jeroen Derksen na de receptie altijd mee opruimt..... of niet Esmée?
   • Dat de helft van de groep nog in Sinterklaas gelooft en dit altijd graag wil vieren.
   • We een echte spelletjes groep zijn: biljarten, darten, pokeren, kaarten, dobbelen, valsspelen.
   • We naast Carnavalswagen bouwen ook samen vissen, carbid schieten, schuttersboog 
     bouwen (samen met de Bunkers) Sinterklaas vieren, elke vrijdag het hele jaar door in ons 
     cafeetje zitten, jaarlijks Boejesdag organiseren en diverse festivals met de groep bezoeken?
   • We elkaar lekker af kunnen zeiken maar elkaar ook de waarheid durven zeggen.
   • We na een paar drankjes een aantal geweldig zangers en artiesten in ons midden hebben   
     (denken ze).
   • We trots zijn dat we de President leveren aan De 11jes.
   • We diverse ondernemers in ons midden hebben.
   • We een glasbak naast de schuur wensen.
   • We elkaar door en door kennen.
   • Vrienden voor het leven zijn.
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A. VAN RAAIJ
STAALCONSTRUCTIES B.V.

Bieslook 9-13 6942 SG Didam

Tel. 0316-221311

Fax 0316-228229

a.raaij@planet.nl

vRaay visite vRaay-Beursken:Opmaak 1 16-01-2012 15:42
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StraatsmaL
Rij(be)wijs!

Harold Straatsma
06 51365571

info@autorijschoolstraatsma.nl 
www.autorijschoolstraatsma.nl

Bel  voor een GRATIS proefles!
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Amperestraat 3, 6902 PG Zevenaar

Keukens | Tegels | Badkamers | Bouwmaterialen | Hout&Plaat

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

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

Elke stijl, elke wens.

www.hci.nl
  

 

 

Servicestation 

Servicestation 

Servicestation 



   

 

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 

11sevier | 86

 

 
 

www.avdd.com 

0800-6666999 
 
 
 
 

Onderdeel van The Wiendels Group 
www.twg.nu 
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WINNAARS BEKEND  
“OP ZOEK NAAR DE NIEUWE JAN & ANNIE”
Tijdens de finale bij Steak’m van de SBS show “OP 
ZOEK NAAR DE NIEUWE JAN & ANNIE” werd het 
nieuwe opvolgende duo vol trots gepresenteerd aan het 
publiek en de pers. Vol overgave wonnen zij de finale 
van de andere duo’s. De verliezende duo’s waren ove-
rigens niet te spreken over het publiek welke volgens 
hen bevooroordeeld was en zij vermoeden dan ook dat 
de publieksstemming niet geheel eerlijk is verlopen. 
SBS wil op deze geruchten echter niet ingaan.  
“Jan & Annie zijn bijzonder blij met hun nieuwe 
opvolgers en hebben alle vertrouwen in hen” aldus 
de woordvoerder van SBS. Het winnende duo is echt 
euforisch over hun overwinning en zijn klaar voor hun 
nieuwe muzikale toekomst. “En nu maar hopen dat 
mijn moeder bij onze optredens wel wakker kan blij-
ven” vertelt de trotse nieuwe zangeres.

UITSLAG SPRINKHANEN-’T PEESKE ONTERECHT
De laatste wedstrijd voor de winterstop van het eer-
ste elftal van De Sprinkhanen werd met 4-1 gewon-
nen van ‘t Peeske. Dit gebeurde thuis op de Meika-
mer! ‘t Peeske is het echter niet eens met de uitslag 
en bovendien is trainer Eric Arentsen woedend op de 
scheidsrechter. Arentsen vindt dat de arbiter 90 mi-
nuten te lang liet doorspelen bij de wedstrijd Sprink-
hanen-’t Peeske. ‘t Peeske verloor zoals gezegd met 
4 doelpunten tegen in de laatste 90 minuten. “Dit 
is al de zoveelste keer dat de scheids net zo lang laat 
doorspelen tot we op een ruime achterstand komen.” 
Ook Sprinkhanentrainer Frank Burgers werd om 
commentaar gevraagd “Arentsen moet niet piepen, 
aan één minuut hadden we ook genoeg gehad”.

Vroeger toen de kinderen van Ron, Berry en Marjo 
bij ons kwamen wilden ze nog graag een snoepje 
van opa hebben ... tegenwoordig willen ze alleen 

nog maar de wifi code!

aldus Henk Engelen

INGO STINISSEN GESLOOPT! 
Tijdens het hardlopen in het Meikamerbos viel het oog 
van Vincent Vierwind onlangs op een oude man. Nog-
maals omkijkend en haast struikelend over een boom-
stam, zag Vincent tot zijn grote schrik dat de oude 
man niemand minder dan Ingo Stinissen was. Daar de 
geloofwaardigheid van Vincent nog wel eens te wensen 
over laat, heeft hij echter direct een foto gemaakt zo-
dat hij niet weer een sterk verhaal zou rond vertellen... 
een bekend Vierwindkwaaltje! Maar ook de redactie 
van 11sevier is erg geschrokken door dit beeldmateriaal 
en heeft direct contact gezocht met Ingo. “Het leven 
van een buschauffeur is niet zo makkelijk als je zou 
denken” is het commentaar van Ingo. “Het is een heel 
zwaar beroep en dat heeft mij wel een aantal jaartjes 
ouder gemaakt. Het leven als postbode was zo slecht 
nog niet; beetje rondfietsen, beetje praten, af en toe 
een frikandelletje of kroketje bij Roy halen, daar bleef 
ik jong bij. Tegenwoordig zit ik veel, heb met lastige 
passagiers te maken, maar het ergste van alles is dat 
ik me tijdens mijn werk constant moet concentreren 
en de kop erbij moet houden ... dat is toch wel zo 
vermoeiend. Voor je het weet sta je bij een verkeerde 
halte! Ik vraag me dan ook af ik het ga volhouden tot 
mijn 67e!” 

GINOUSINE VERKOCHT! 
Na de abdicatie van Prins Denny 1e, werd ook de 
Ginousine helaas overbodig. Maar Denny zou Denny 
niet zijn als hij deze prachtige wagen niet nog een 2e 
eigenaar zou gunnen. Om er toch nog een paar centen 
voor te vangen, heeft Denny een promotieteam weten 
te strikken om zijn Ginousine te verkopen. En het heeft 
gewerkt! Zijn langste vriend is binnenkort terug te zien 
in de rally van Budapest. Of het succes aan het promo-
tieteam ligt wil Denny graag in het midden laten!
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Wilhelminastraat 39
6942 BJ Didam

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

info@momjoostenmakelaars.nl
www.momjoostenmakelaars.nl

     @MomJoosteninfo
www.momjoostenmakelaars.nl

     @MomJoosteninfo     @MomJoosteninfo
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WEETJESenzo
                  DA VRIT GIN BROOD 
Volgens zeer betrouwbare bronnen, ergert onze kersverse nieuwe Bur-
gemeester uit Alkmaar zich nu al rot aan het Diemse dialect. Zo heeft hij 
Locoburgemeester Tanja Loeff de opdracht gegeven ervoor te zorgen dat 
tijdens de afwezigheid van zijn tweeweekse vakantie iedereen Algemeen 
Beschaafd Nederlands gaat spreken. (De inburgeringsreceptie hakte er na-
melijk nogal in en vakantie was al hard nodig!) Volgens eigen zeggen zou hij 
daar veel ‘baat’ bij hebben! Maar Tanja dacht bij zichzelf ‘Da vrit grin brood’. 
Bij terugkomst van zijn vakantie werd Tanja dan ook direct op het matje ge-
roepen en werd haar gevraagd hoe het gegaan was. Tanja’s antwoord: “Nou 
meneer de Baat, wij hebben geen homofiel geëxporteerd!” De burgervader 
bleef echter door dit antwoord in het ongewisse en vroeg Tanja vriendelijk  
zichzelf nader te verklaren, waarop Tanja zei: “Now Peter, da’s ABN voor
wi-j hemme gin flikker uutgevoerd!”

ROBIN P. GOES INTERNATIONAL
Zo ondertussen is Robin P. al aardig wegwijs geworden op Facebook en 
Tinder, op zoek naar zijn ware liefde. Lokaal heeft hij het wel een beetje 
gehad, hij zoekt zijn lover nu over de grens. Het speuren gaat hem goed 
af, en de selectie op naam is voor Robin super belangrijk. Vol humor, zoals 
wij hem kennen, reageert hij dan ook vrolijk op de profielen van de da-
mes. Wij vragen ons af of hij de juiste match gaat maken... 

LEONIE TIEMESSEN  
HOOPT DAT ER DIT SEIZOEN  
NIET WÉÉR EEN SABOTEUR  
TUSSEN ZIT!!
“Als weer zo’n klojo alles gaat verzieken, dan kap ik met kijken”  
aldus Leonie Tiemessen die tot nu toe nog een grote fan is van  
“Wie is de Mol’. Leonie heeft er namelijk genoeg van. “In de afge- 
lopen seizoenen zat er onder de deelnemers telkens een grapjas die het verpestte voor de rest. 
Elke keer is er wel weer één of andere flauwerik die alles gaat verzieken voor de andere deelne-
mers en dat is niet fair en voor ons kijkers al helemaal niet leuk. De ene keer is het Kees Tol die 
geld achterover drukt, dan is het weer Klaas van Kruistum die zit te klooien met portofoons. Het 
getuigt gewoon van heel weinig respect. Ze sturen die lui naar een mooi land, hoeven alleen maar 
leuke spelletjes te doen en dan is er altijd weer zo’n lolbroek die zo nodig grappig moet zijn en 
het verneukt voor de rest. Als kijker vraag je jezelf dan toch ook af: Waar zit ik nu eigenlijk naar te 
kijken? Het ergste van alles vind ik nog dat die lolbroeken alles stiekem doen. Laat ze dan in ieder 
geval zo eerlijk zijn om alles op te biechten. Achteraf doen die lui ook nog zo triomfantelijk, dan ben 
je volgens mij gewoon een lul en die klojo’s denken volgens mij ook nog dat het hele programma 
om hen draait.” Leonie draait er niet omheen en heeft ook laten weten dat ze het nog één seizoen 
gaat proberen en anders gaat overschakelen naar een ander TV-programma zoals Expeditie  
Robinson waar het er wel eerlijk aan toe gaat.
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Natuurlijk worden we af en toe bijgestaan door 
onze ouders. Richard is de laatste jaren goed 
in het broaje met het lasapparaat en broaje 
met de skottelbraai.

Ook hebben we 2 chauffeur-ouders nodig 
omdat de wagen het onderstel van een SRV 
wagen is. Een aantal ouders weten nu ook dat 
het verstandig is om kaal hout eerst te sauzen 
en dan pas te beplakken omdat anders het 
papier niet echt op de wagen blijft zitten.
Eén ouder die verder niet zo veel kan is weer 
erg handig in het maken en plakken van de 
letters.

 
Wij hopen nog jarenlang mee te doen. 
Over een paar jaar willen we met de 
groep meedoen met de categorie Vol-
wassen Voertuigen en hopen hier hoge 
ogen te gaan gooien.

We zijn klaar voor Carnaval 2017 en 
hebben er zin in.
We wensen iedereen veel plezier 
toe!

CV de “Heikneuters”

De
Heikneuters

Onze groep bestaat uit 7 jongens, Jop, Keo-
ma, Tom, Bart, Yorren, Jurre en Jeremy. 
We doen al 5 jaar mee met de optocht in 
Nieuw-Dijk. De eerste creatie was “wij lopen 
voor joker”. Na het eerste jaar zijn we als 
groep vrij compleet gebleven. 

Voor de naam “Heikneuters” hebben we 
gekozen omdat de eerste wagen op de Hei 
gebouwd is aan de Koningsweg bij de familie 
Wolters.

In 2013 hebben we de 2e plaats behaald bij 
de categorie Jeugd voertuigen  met onder-
werp “Wi’j hoken an”. 
In 2015 is bij de categorie Volwassenen voor 
kinderen de 1e plaats behaald met onderwerp 
“Carnaval is Oergezellig”. In dit jaar is ook 
beslag gelegd op de 1e plaats bij de jeugd bij 
“De Dosvlegels”.

De laatste jaren komt de concurrentie van 
de Heideboys. Echter tot nu toe zijn wij als 
Heikneuters altijd voor de Heideboys geëin-
digd.

Vanaf het eerste jaar hebben we naast de 
optocht in Nieuw-Dijk ook altijd deelgenomen 
in Beek en de Halfvastenoptocht in Angerlo. 
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Frisdranken Bieren Wijnen Alcoholische dranken
Cola Veltins Droge witte wijn Coco nuth beach
Sinas Veltins Malt Zoete witte wijn Jonge Bessen
Cassis Rosé wijn Apfelcrone

Seven-up Rode wijn Rebellion Rum
Sourcy Blauw Passion fruit
Sourcy Rood African Delight
Enegry-drink   Wodka Rood

Cola-light  Wodka Blauw
Ice-Tea  Wodka Paars

Bitterlemon   Malibu
Tonic  3x warme bittergarnituur Bessen

Rivella  Apfelcorn
Jus d’Orange Bacardi

Appelsap  Passoa
Safari

Jagermeister
  Citroenbrandewijn

Jenever
Boswandeling 

Dit arrangement is inclusief
• Koffie / Thee met lekkernij

• Nootjes & zoutjes
• 2x koude bittergarnituur
•

• Broodjes frikandel,

kroket, kaassouflé,  Loempia
• en een lekker zakje patat

* Onder de 18 jaar schenken wij geen alcohol.
Arrangementen zijn vanaf 50 personen.

U vindt ons aan de

Grotestraat 1a, 7031 AE  Wehl 

Tel. 0314 - 680909 • Mob. 06 - 18 80 81 33

www.cafebonbini.nl

Arrangement 
EXTRA EXTRA LARGE

24,00
per persoon
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4ALL
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Services

Montage
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D’RAMMEDAN

De Drammers zaten al enige tijd met hun han-
den in het haar. Hoe moest het nu verder zonder 
de vertrouwde Residentie; Café Zaal Hendriks? 
De Pronkzitting en Carnaval dienden zich aan 
en de locatie was tot december nog vrij onzeker. 
Gelukkig kwam er op het laatste moment een 
serieuze koper uit de lucht vallen... Kebab daar 
was hij dan. Maar met de verkoop van Café Zaal 
Hendriks aan de nieuwe eigenaren verandert er 
veel in Loil en komt er waarschijnlijk dit Carna-
valsjaar een einde aan de Loilse Trein. De nieuwe 
eigenaren van het horecapand aan de Wehlseweg 
komen uit Zutphen en zijn namelijk van Turkse 
afkomst wat veel inspiratie opdoet! “Ze willen 
graag verder samenwerken met de verenigingen 
en de huidige activiteiten in de zaal voortzetten” 
aldus Edwin van Onna “en ze hebben zich ook 
al goed verdiept in de Loilse cultuur, maar zetten 
wel hun vraagtekens bij het Loilse dialect en de 
Loilse trein.” De nieuwe eigenaren hebben in-
middels aangegeven de Loilse trein achterhaald 
te vinden en dat Loils praten alleen is weggelegd 
voor de ervaren Drammers. Het voltallige bestuur 
van De Vrolijke Drammers heeft dan ook inmid-
dels een cursus Turks gevolgd en hebben allen het 
officiële certificaat ‘Turks leren voor beginners’ 
behaald. “Daarnaast zitten we met de gehele Raad 
van 11, Bestuur en Dansgardes sinds enkele we-
ken op Turkse Volksdansles, vertelt trotste voor-
zitter Geert Korte. “De Loilse trein is natuurlijk 
ook hopeloos ouderwets en we waren echt aan 
vernieuwing toe. We zijn dan ook apetrots op 
onze nieuwe volksdans. Tijdens de Carnaval in 
februari zullen we deze dans dan ook ten tonele 
brengen en hopen dat iedereen met ons mee zal 
dansen” aldus Korte. “Het wordt een optreden om 
niet te missen.” Afsluitend deelde de voorzitter 
nog mee dat de leus van de Prins inmiddels gewij-
zigd is naar:  
‘Tap het bier maar in de kan,  
dan gaan we D’rammedan!’

FRANCIEN STRIKKELING ...  
STYLIST VAN NIEUW-DIJK 
Nieuw-Dijk is tegenwoordig een heuse stylist rijker in 
de persoon van Francien Strikkeling-Keurntjes. Naast 
de verzorging van de bewoners van Oldershove, ver-
zorgt ze nu ook het uiterlijk van menig ander. Natuur-
lijk had Francien al de nodige ervaring in visagie, maar 
ze heeft haar professionaliteit onlangs uitgebreid met 
een stylingscursus bij niemand minder dan de ‘Stylist 
van het Zuiden ... Roy Donders’.

“Roy is echt mijn grote voorbeeld als het aankomt 
op styling en trends” aldus Francien. “Mijn droom 
is dan ook om een eigen lijn te krijgen net als Roy. 
Maar omdat Roy natuurlijk al actief is in huispakken, 
heb ik besloten me te richten op totaal iets anders, 
dat verkoopt dan toch beter! Ik ga dus ook een eigen 
hoofdaccessoireslijn op de markt brengen.” vertelt een 
enthousiaste Francien. Speciaal voor 11sevier mogen 
wij van Francien foto’s van haar eerste drie modellen 
plaatsen. Strikkeling licht toe: “De Zeeuwse look is 
weer terug van weggeweest en zal een hot item

worden deze zomer. 
Bovendien is deze uiter-
mate zonbeschermend. 
Voor de winter is de tra-
ditionele pluimmuts weer  
helemaal in en deze zit  
natuurlijk heel comforta-
bel en lekker warm.
Vooral voor mensen  
met een langwerpig  
hoofd is dit hoofddeksel  
erg geschikt. En het pronkstuk van mijn collectie is 
natuurlijk de regen-cap-look en deze kan eigenlijk het 
hele jaar door gedragen worden. Het voordeel van dit 
hoofddeksel is dat het echt gedragen kan worden door 
ieder type hoofd ... een echte eye-catcher dus!”
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Werken als stagiair of leerling 
autotechniek bij Electrocar BV? 

Neem contact op via telefoonnummer 0316-200095  
of stuur je cv en motivatie naar vacature@electrocar.eu 

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

0316-200095     vacature@electrocar.eu  www.electrocar.eu 



Tolweg 9, DIDAM | 0316-221312

WWW.JUFFROUWTOK.NL

Hoofdgerecht Kip Piri Piri € 9,95
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De 11sevier is een uitgave van  
CV De 11jes met als redactie: 

Johan Jacobs | Erik Derksen |  Robbin Mennings   
Gemma Harmsen | Maaike Dijkhof | Brenda Buiting 

Sanne Menting | Renate Egging | Carmen Damen 
René Kruijer | Dorus Jansen | Marga Geurtzen

11SEVIER


