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WAT ZATEN WE ER DICHTBIJ...
Beste Carnavalisten,
Wat zaten we er dichtbij!
Wanneer jullie mijn voorwoordjes van de afgelopen
(pronkzitting-)edities van de 11sevier achter elkaar
lezen, hebben jullie vast de rode draad al ontdekt:
het beperkte aantal bouwlocaties. Bijna, ja echt
bijna, hadden we het voor dit jaar opgelost omdat
we in overleg met een aantal betrokkenen een
enorme hal konden gaan gebruiken.
Totdat .... in de week voor de pronkzitting bleek dat
we de risico’s niet konden verzekeren: Vet Balen
heet dat in het huidige jargon. Naast onze eigen teleurstelling, we verheugden ons al op de positieve
flow die dit teweeg zou brengen, moesten we vijf
groepen teleurstellen. En dat voel je, want we zaten
er zo dichtbij!
Omdat ik weet dat alle goede dingen langzaam
komen, zoeken we met de opgedane contacten en
kennis inmiddels alweer verder naar andere mogelijkheden en we gaan er komen: linksom of
rechtsom!
In de kerstperiode, wanneer ik dit voorwoord
schrijf, krijgt de 11sevier ook weer vorm. De redactie is er al langer met veel enthousiasme en
inzet mee aan de slag, jullie kunnen het eindresultaat nu lezen. Een geweldig resultaat, mede dankzij
de vele sponsoren die onze vereniging, vaak al jarenlang, een warm hart toedragen.
Tenslotte blik ik nog graag met jullie terug op het
pronkzittingweekend. We hebben afscheid genomen
van Prins Tonny 1e en Prinses Lyndsay 1e die onze
vereniging op een fantastische manier hebben uitgedragen. Met Prins Niek 1e en Prins Robke 1e
gaan we weer een mooi Carnavalsjaar
tegemoet, wij hebben er zin in en ik
tel de weken tot aan het Carnaval,
we zitten er dichtbij!
Ik wens jullie allemaal een
fantastisch Carnavalsfeest!
André Polman
Voorzitter
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E JEUGD SPREEKT ...
Hallo, wij zijn de Glittergirls!

Onze groep bestaat uit een stel gezellige meiden, waarvan
sommigen al vanaf hun kleutertijd meelopen met de Carnavalsoptocht. In 2008 liepen we voor het eerst mee als prinsesjes met lakeien en een pompoenkoets getrokken door
witte paarden. Daarna werden onze witte fleece-vesten aangeschaft,
deze hebben we sinds die tijd gedragen. In 2009 met een bikinitopje
erop, als Ariël de zeemeermin. Vervolgens met een elfenjurkje erover
want in het jubileumjaar van De 11jes, liepen we mee als echte
11jes en wonnen we de eerste prijs! In 2011 waren we feesttaarten
en vorig jaar liepen we mee als kado’s. In onze pakken en wagentjes
verwerken we ook altijd glitters, we houden van een sprankelend
Carnaval! Tijdens de optocht mogen we in Didam pauzeren bij de
oma van Laurine en Jorieke. Daar krijgen we een broodje knakworst
en wat te drinken. Na afloop eten we gezellig samen friet bij de
familie Rosendahl. Dit jaar gaan we met de hele groep “uit eten”.
Onze ouders helpen
met onze kostuums
en soms ook met
een wagen; zo hadden we naast de pompoenkoets al eens een
grote schelp, een nog groter kado en een elfentuintje met daar
in onze beroemde Ria verkleed als 11je. We knutselen zelf ook
ieder jaar met veel plezier. Vorig jaar hebben we heel veel
kleine kadootjes gemaakt en tijdens de optocht uitgedeeld aan
de mensen langs de kant van de weg. Dit was erg leuk om te
doen.
Met een paar nieuwe glittergirls erbij wordt het weer supergezellig. We zijn al klaar voor Carnaval 2013 en hebben er zin in.
We wensen iedereen veel plezier toe!

kim  dianthe  elise  merle
demi  julianne  jorieke
dione  carmen  sienna  desi

GLITTERGIRLS
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Thuiszorg moet goed georganiseerd worden

“PROFESSIONEEL EN BETROKKEN”
“Zorg zoals u die wenst met een vaste zorgverlener”
 Verpleging
 Professionele Dagbesteding
 Persoonlijke verzorging  Uitleen hulpmiddelen
 Terminale begeleiding
 Aanmeten therapeutische
 Palliatieve zorg
elastische kousen
 Nachtzorg
 Persoonlijke alarmering
 Gehandicapten zorg
 Vitaal Thuiszorg Kids
 Individuele- en groepsbegeleiding

>PQaPQU0:6/2ANLJLY[PÄJLLYK

met al uw vragen en wensen over de thuiszorg en diensten van Vitaal Thuiszorg
kunt u terecht op onze vestiging of op onze website:
Vitaal Thuiszorg | Aalsbergen 11 | 6942 SE Didam | 0316-220073 | info@vitaalthuiszorg.nl
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Het “Dieks” gevoel...

ROUTEoptocht2013

Het wordt zo snel gezegd. Het Dieks gevoel, het Diekse
Carnaval of dat is echt Dieks. Wat is nou echt Dieks?
Als je aan Diek denkt, denk je snel aan het dorp,
de kerk, het bos, de huizen.
Hoe vervelend ik het ook vind om te schrijven.
Ik vind dat er teveel oude plekjes en gebouwen verloren
zijn gegaan. Verdwenen of ons te makkelijk hebben laten
afnemen. Er zijn weinig gebouwen met een “verhaal”.
En dat voelt weleens als een gemis. Honderden mensen
trekken zondags naar de bossen in de regio terwijl ons
bos toch prachtig is. We vinden het heerlijk om gezellig
met vrienden ergens op een terrasje te zitten, toch zelden in Diek. Ik denk dat er wel een taak ligt om hetgeen
wat we nog hebben eens positief uit te buiten.
Nee, het Diekse gevoel vind je vooral bij de mensen, de
groepen en belangrijker nog, bij de verenigingen. Daar
ligt de kracht van dit kleine dorpje. Waar kun je ze zien?
Als het feest is, heeft iedere Diekse inwoner feest. Je kan
overal aanschuiven. Ook al heb je iets doms gedaan,
een knipoog, zand erover. Als je iets vreselijks mee of
doormaakt, iedereen kent je verhaal en houdt daar rekening mee. Als er mensen van een vereniging stoppen, de
inspiratie op is, staan er weer nieuwe vrijwilligers op.
Een Diekse is bescheiden, maar als het nodig is staan ze
op. Als het gebeuren moet, dan gebeurt het ook. Iedereen mag naast het lijntje lopen, maar raak je te ver van
het padje dan word je weer door je omgeving op de
juiste weg gezet. De Diekse is best kritisch, maar heeft
wel respect voor de ander die het moet doen.
Met dat gevoel kijk ik weer uit naar Carnaval.
Samen een daverend feest maken. Een mooie optocht en
ons weer trots presenteren in de regio.
Het “Dieks gevoel” wakkert weer aan.
Een trotse President,
Johan
Jacobs

Vanaf parkeerplaats “Partycentrum
BOSZICHT” naar de Meikamerlaan Bosstraat – Pontilaan - Antoniusstraat Liemersweg in richting Pater Smitsstraat
einde linksaf
Beekseweg - rotonde rechtsaf naar de
Bievankweg - vervolgens linksaf de
Wilhelminastraat in om de rotonde rechtsaf
richting de Willibrordusweg te nemen Rozenstraat einde linksaf - Lupinestraat.
Hier zal onze optocht aansluiten bij de optocht
van de Vrolijke Drammers om gezamenlijk
door de straten van Didam te trekken.
Via de Lupinestraat naar de Kerkstraat Lockhorststraat, aan het einde links via de
Hoofdstraat rechts de Willibrordusweg in.
Vervolgens rechtsaf Wilhelminastraat in via de
Raadhuisstraat naar het gemeentehuis.
De terugtocht loopt na het gemeentehuis via
Raadhuisstraat - Kerkstraat alwaar de wagens
door dienen te rijden tot het einde van de
Lockhorststraat.
De terugtocht gaat via de Hoofdstraat Willibrordusweg - Wilhelminastraat Bievankweg - Beekseweg - Pater Smitsstraat
alwaar de ontbinding bij café “Tante Dies” zal
plaatsvinden (wijzigingen voorbehouden).
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incasso
juridischadvies
conflictoplossing
debiteurenbeheer

Postbus60058
Zijpendaalseweg47
T. 026-3552111
E. info@avk-arnhem.nl

6800JBArnhem
6814CCArnhem
F. 026-3552110
I. www.avk-arnhem.nl
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Goed wonen met Laris
Prettig wonen. In een woning die bij u past. In een buurt waarin u zich thuis
voelt. Bij Laris begrijpen wij deze wens. Uw wens. Daarom vragen wij altijd
wat ú wilt. Laris biedt u net dat beetje meer, zodat u met plezier kunt wonen.
Dat is Laris, meer dan gewoon wonen. Nu en in de toekomst.
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Bijzonder exclusief
Met Doetinchem Parket maakt u van iedere
parketvloer iets bijzonders en exclusiefs.
Zowel in de projecten en particulieren markt

Showroom
Terborgseweg 108
7005 BC Doetinchem
Telefoon
(0314) 32 42 00
E-mail
info@doetinchemparket.nl

zijn we de specialist. Zo wordt iedere vloer
een waar kunstwerk.

Wij hebben ook vloerenstudio’s
in Soesterberg, Waalwijk, Alkmaar en
Harderwijk. Zie onze website.

www.doetinchemparket.nl
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Noodweer
“een
homogene
groep van
doorgewinterde
specialisten”

Noodweer werd opgericht
op 11-11-1985 bij Pauletti in
de kroeg. Een bouwplaats
was snel geregeld en de
naam ook, met dank aan
Jan van de Knots en
Giert Eggen. Al met al is
Noodweer een stabiele,
hechte groep die nog jaren
te bewonderen zal zijn in de
optocht. De leden van
Noodweer vertellen ...

Danny & Eugenie - Alex & Marieke
Rudy - Theo & Lianne - Alex
Theo & Sabine - Hans & Nicole
Camillo & Bianca - Erwin & Lisette
Erik & Patricia - Toon & Annie
Johnny & Stanny
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Dit jaar in 11sevier: Noodweer! Ze zijn nog niet aan het bouwen
dus een werkbezoek zit er dit jaar helaas niet in. Een afspraak
met een delegatie is echter snel gemaakt. Maar op de avond van
de afspraak vriest het en is de delegatie snel gehalveerd. Camillo
moest namelijk op de strooiwagen en daarom is alleen Hans
Meijer “Noodweerlid van ‘t 1e uur” aanwezig voor het overzicht.
De exacte oprichtingsdatum van Noodweer staat Hans nog goed bij. Het
was op 11-11-1985 bij Pauletti in de kroeg. Een afvaardiging van zaalvoetbalclub “De Playboys” hadden bij Giert Eggen alias “Pauletti”, een vergadering belegd voor het oprichten van een Carnavalsclub. De bouwplaats
was snel geregeld, nl. de disco van Pauletti. De naam was een groter probleem. Op deze avond stormde het nogal en plotseling kwam de complete kunststof terrasverlichting van Jan van de Knots voorbij waaien. Giert
die met een sjekkie op zijn lip op het biljart zat, zei: “Wat een Noodweer”. Deze naam werd in dank aangenomen.
Er is veel verloop geweest met het aantal leden door de jaren heen. Velen
zijn gekomen en gegaan. Er zijn nu nog 3 leden van het 1e uur, te weten:
Johnny Visser en Hans en Theo Meijer. Momenteel bestaat de groep uit 12
vaste mannelijke leden, het aantal vrouwelijke leden dat wisselt nogal.
Noodweer is nu een homogene groep van doorgewinterde specialisten die
elkaar naadloos aanvullen in het projectmatig bouwen van ‘n top Carnavalswagen. De volgende disciplines zijn hierbij aanwezig: opperhoofd
Danny, Lex draaiwerkexpert, Ruud slieptolkoning yeah yeah, Theed
Meijer gaas/verfkenner, Theed van de fop mixdrankprofessor, Olex caterings- führer, Hans loerspecialist, Camillo muziekoloog, Erwin sms-koning,
Erik logistiekoloog, Johnny piepeloog, Toon Castrop hoofd opslag, chauffeur en tevens bewaker van de SRV wagen. Tegenwoordig is Noodweer
een stabiele ploeg waar qua ledental weinig mutaties meer plaatsvinden.
Door de jaren heen. De 1e wagen werd in 1986 gebouwd in de discotheek van Pauletti met als onderwerp ”Oh oh Den Haag”. Het 2e jaar werd
ook gebouwd bij Pauletti. Er werd een hut bij aan de disco gebouwd en
het succes kon niet uitblijven. Met ALF werd voor het eerst een 1e plaats
gehaald en Karspel, maar vooral Porresprong werden definitief van de
troon gestoten en de jaren van harde concurrentie met de Heideboys waren begonnen. De hut (met bar) bouwen duurde al 6 weken. De hut werd
gemaakt van pallets en karton als isolatie. Het werd afgedekt met het
toen nog aanwezige grote, aan een stuk later uitgeleende en nooit
meer terug gekregen, beruchte “blauwe zeil”.
De belangrijkste hoek in de hut was hierin wel “Piets (Gal) pikante vette
frituurhoek”. Om de druk op de Heideboys op te voeren werd aan de buitenkant op ‘t blauwe zeil met grote letters “opbeurende” teksten geschilderd voor de Heideboys. Deze teksten waren goed leesbaar vanaf de brug
zodat iedereen en vooral alle Heideboys dit bij de entree van Ni’j Diek
goed konden lezen. Toen de Heideboys tijdens de bouwperiode een keer
een weekendje naar Winterberg waren, werd een bezoekje gebracht aan
het bouwadres van de Heideboys bij Bertus Lanters aan de Geulencampweg. Hier werd het slot van de schuur afgeknipt en vervangen door een
identiek exemplaar met ander binnenwerk. De afloop is niet bekend.
Nadat Pauletti overgenomen was door Lex Baakman, was Noodweer erg
blij dat ze op dezelfde locatie mochten bouwen. Het genoegen bleek later
niet geheel wederzijds. Lex was op een avond een dik touw voor de trap-

leuning kwijt, het dikke touw bleek al verwerkt te zijn in de
Carnavalswagen. Ook ging tijdens het biljarten het licht op
het biljart vaak uit omdat Noodweer aan het lassen was. In
die periode werden ook veel onderdelen van de wagen door
1 persoon gemaakt. Als op de ene avond iets door persoon
“a” gemaakt werd, dan werd het op de volgende avond door
persoon “b” aangepast of afgebroken. Zo werd van een
prachtige uil een avond later een platte meeuw gemaakt,
door er een stuk tussenuit te slijpen. Ook werd een Gullitkop
in 1 avond gemaakt, de volgende avond werd deze door een
ander persoon op de brandstapel gegooid. Gelukkig is er na
die tijd in de communicatie veel veranderd en wordt er projectmatig gewerkt. Nadat de topjaren achter de rug waren
en Noodweer niet meer wilde lopen tijdens de optocht, werd er medio jaren 90 een SRV wagen gekocht. Volgens Hans
is het de beste aankoop aller tijden. Met deze SRV wagens werden ook vrijgezellenavonden gereden. Na deze periode
deden ze niet meer mee voor de echte prijzen, maar was vooral gezelligheid het sleutelwoord. Frappant was dat ook de
Heideboys 2 jaren later een SRV kochten. Dit was voor Noodweer een mooi moment om een wagen te bouwen met als
onderwerp: “Na-apen is zo kinderachtig”. Met deze wagen is ook deelgenomen aan de optocht in Zeeland. Er werd gewoon over de autobaan naar Zeeland toe gereden. Een belangrijk kenmerkend onderdeel van Noodweer was ook een
confettikanon op perslucht. Hier werd echter niet altijd alleen met confetti geschoten. Mede door dit soort acties is er
sinds een aantal jaren een verbod op confetti en kanonnen. Al met al doet Noodweer al vanaf 1986 onafgebroken mee
met de optocht, dit jaar dus voor de 28e keer. Verder heeft Noodweer ook aan alle optochten in Angerlo meegedaan. De
bestuursleden van CV “De 11jes” zijn dan altijd welkom om als gasten mee te gaan. Dat wordt door de (ex)bestuursleden dan ook erg gewaardeerd.
Bouwplekken In 1990 kon niet meer bij Pauletti/Cheers gebouwd worden. Toenmalig voorzitter Bennie Bruns en Adje
konden niet verkroppen dat Noodweer als smaakmakers niet mee zouden doen aan de optocht en stelden direct alles
wat ze hadden aan beschikbare schuren ter beschikking. Tot op heden is er daardoor tussen Bennie/Adje en Noodweer
onderling nog steeds een erg emotionele band. Hierna is er nog een aantal jaren bij Harrie Aalberts gebouwd en de laatste 15 jaar tot volle tevredenheid van beide partijen bij Toon Ca(t)strop (of eronder) in Greffelkamp.
Hofleverancier Prinsen Noodweer heeft ook een 4-tal prinsen voortgebracht. Piet Gal was in 1992 het eerst aan de
beurt. Na de Carnaval was het prinsenpak (wat nog 5 jaar mee had gemoeten) afgeschreven. 2 Jaar later was het de
beurt aan Erik Brussen, en staat in zijn periode vooral bekend als de Prins van de “verkeerde” pizza. In 1998 Hans
Meijer. Op Carnavalsmaandag werd Hans door zijn Nicole ten huwelijk gevraagd. Als laatste was Alex Godschalk alias
“Olex” in 2001 aan de beurt. “Olex” ontmoette tijdens de verrassingstocht in Kleef zijn tijdelijke liefde voor het leven.
Prijzen Noodweer heeft in Nieuw-Dijk de triple gewonnen, nl. 1987, 1988 en 1989. Ook in Beek werd 3x een 1e plaats
gehaald. In 1989 is Noodweer zelfs met de fantastische wagen van “De Fabeltjeskrant” naar Zeeland geweest.
Tegenslagen dat is volgens Hans iets voor watjes. Noodweer heeft 15 jaar zonder problemen meegedaan met bijv.
gladde banden. Nadat deze vervangen waren door nieuwe banden, werden die binnen een paar jaar lek gereden in
zowel Angerlo, Beek als ook in Didam. Niet echt tegenslagen, maar domme pech dus. Verder is er afgelopen jaar voorafgaande aan de Halfvastenoptocht in Angerlo iets fout gegaan. De gemeente was vergeten Toon Castrop in te lichten
dat de straatverlichting in de Wilheminastraat na de Carnavalsoptocht weer teruggeplaatst was……….

De huisregel op de Carnavalswagen is voor alle
Noodweerleden meer dan heilig: “De Gast is koning”
Muziek Niet echt algemeen bekend is de breed georiënteerde muzikale interesse van Noodweer, van Ramstein tot
Abba. De meest gedraaide populaire Caranavalskrakers sinds 1986 op de Carnavalswagens zijn:
1.
Lou, d’r leg een lijster in de la, van Adele Bloemendaal
2.
Bloemetjesgordijn, van de 2 Pinten
3.
Den Uil zit in de olie, van Boer Koekoek
4.
Het is hier binnen beter dan buiten (in de SRV wagen), van de Deurzakkers
5.
Kamerbreed tapijt, van Barry Hughes
Plannen voor de toekomst Momenteel wordt de deur van de schuur vergroot zodat grotere creaties gebouwd kunnen gaan worden. Dit kan alleen maar tot een goed einde gebracht worden als potentieel nieuw lid Clemens Huntink
helpt. De bouwplek voor de komende jaren is dan weer gegarandeerd. Wat niet echt opvalt maar toch langzaam gebeurt
is dat Noodweer onopgemerkt weer richting Top 5 klassering gaat. Dit is voor de leden een enorme stimulans om de komende jaren er volop tegenaan te blijven gaan. Noodweer is ook een trendsetter qua “Ecoboog” met het Schuttersfeest.
Deze boog staat zowel nationaal als internationaal volop in de aandacht. Al met al is Noodweer een stabiele,
hechte groep die nog jaren te bewonderen zal zijn in de optocht. De ingebouwde hut is altijd een gezellige pleisterplaats
voor een borreltje en een hapje, alhoewel het betreden van de SRV-wagen op eigen risico is, voegt Hans hieraan toe.
Noodweer wenst iedereen een geweldig en gezond Carnavalsjaar 2013 toe.
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Utiliteitsbouw

kwaliteit in bouw

Woningbouw

Verbouwen

Renovatie

Machinale
Houtbewerking

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

WEETJESenzo

ALSE KERSTBINGO BIJ SPRINKHANEN?

Het beloofde een geweldige avond te worden. De kantine zat lekker vol en
de familie Polman (Kip) was niet voltallig aanwezig. Hierdoor zouden er veel
prijzen overblijven voor ons; ‘de rest van de kantine’. Nadat bingomasters
Sjaak (Koster) en Martin (Berendsen) de avond geopend hadden begon het.
De 2 troostprijzen waren in de 1e ronde voor Jaap Koster en een stiefdochter
van Sjaak. Geheel onverwachts ging Linda Koster er met de hoofdprijs vandoor.
De volgende rondes waren net zo spannend. Een aantal troostprijzen werden
weer netjes over de aanwezigen verdeeld. Toen het er weer op aan kwam, vielen
o.a. Bertus Gieling (organisatie) Werner Bodd (penningmeester), Frans Buiting
(vader van secretaris Frank) en Bart Bodd (vader van Werner) goed in de prijzen. Dit
tot frustratie van alles en iedereen die aan de bar zaten. In de pauze kwam voorzitter
Frans van Vugt nog even aanwippen om een gokje te wagen. Na de pauze ging het vrolijk verder. Bertus Gieling (organisatie), Marietje van Jan (moeder van
Theo Berendsen van de organisatie) en wederom Linda Koster gingen met mooie prijzen aan de haal. In de tussentijd durfde Pim Derksen
zijn (niet) verdiende prijs niet op te halen. Aan de bar werd men al erg
wanhopig. Nr. 43 werd al weggestreept door Shanna en Jody, terwijl
dit nr. nog niet omgeroepen was door het digitale systeem van Sjaak
en Martin. Dit zorgde voor een valse bingo van Shanna. Gelukkig dat
Shanna erg goed zingen kan. Nadat Jaap Koster nog een Oriflame-pakket als troostprijs, en Theo Berendsen een leuke hoofdprijs opgehaald hadden, was het tijd voor de extra finaleronde. Na deze ronde werd
aan voorzitter Frans van Vugt gevraagd of dit alles niet erg verdacht was. Frans fronste zijn wenkbrauwen
en vroeg: Hoezo? Waarna hij op zijn gewonnen fiets (de hoofdprijs van de extra finaleronde) naar huis

DE HOFDAMES
We vonden het een grote
eer dat De 11jes ons
vroegen om hofdames te
worden. Het was allemaal nieuw, dus we wisten nog niet goed wat
ons te wachten stond.
Maar gelukkig zijn het
allemaal leuke dingen!
Onder andere mee naar
het verbroederingsfeest,
met de Narve op pad.
Oftewel feesten, drinken,
dom lullen etc. etc. Ge
lukkig past dat wel aardig
in ons straatje. Natuurlijk
zit er ook een andere kant
aan; dat we elke avond op tijd in de zaal moesten zijn.
En aangezien we normaal gezellig bij Tante Dies aan de
bar zitten en ons niet druk hoeven te maken viel dit wel
een beetje tegen. Maar gelukkig kennen ze in Diek het
Diekse kwartiertje (wat bij ons een half uurtje is).Vlak
na de Carnaval werden we gevraagd of we het nog een
jaar wilden doen. We hebben er niet lang over na hoeven
denken. Wij gaan er nog een jaar tegenaan en hebben er
zin in! We hopen dat de toekomstige hofdames het net zo
leuk gaan vinden als wij!
Proost en op naar Carnaval 2013!
Shanna en Jody

“Het kan vriezen,
het kan dooien,
maar als je op je
bek gaat ... ben ik
te laat met strooien”
aldus
Lowie van Raaij

BRIEF VAN S
B
LOTTE JACO
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PROGRAMMA
elijk een passe partout te kopen.
PASSE PARTOUT .... Ook dit jaar is het weer mog
voor deze kaart is € 20,00 per persoon.
Dit kan op zondagavond bij binnenkomst. De prijs
drie avonden!
De passe partout is persoonlijk en geldig voor

ZATERDAG 2 FEBRUARI

VRIJDAG 8 FEBRUARI

19.00 uur Kerkdienst
09.11 uur Rondgang
Viering in de kerk
Rondgang door het dorp
van Nieuw-Dijk.
samen met de AntoniusDe viering staat in het
school
teken van het komend
18.30 uur Sleuteloverhandiging
Carnaval. Het bestuur,
Jeugdprins Niek 1e
de voltallige Raad van 11
zal de sleutel in onten de jeugd Raad van 11
vangst nemen van ons
met Prins Robke 1e en
11jesdarp en de proclaPrins Niek 1e zullen hierbij
matie voorlezen.
20.00 uur Verbroederingsfeest
aanwezig zijn.
Het traditionele verbroederingsfeest van de gezamenlijke Carnavalsverenigingen. Dit jaar
georganiseerd door
CV de Geinsköp uit
Didam.

ZONDAG 10 FEBRUARI
Tijden optocht onder voorbehoud! Eventuele
aangepaste tijden op www.11jes.nl

10.15 uur Opstellen optocht
tot
Opstellen voor de
11.00 uur optocht op de parkeerplaats bij Boszicht.
11.00 uur Jurering
Om 11.00 uur begint de
jurering op de parkeerplaats.
11.49 uur Vertrek
De optocht vertrekt, na
een korte rondgang door
Nieuw-Dijk, naar Didam
voor het defilé bij het gemeentehuis.
20.11 uur Feest
Gekostumeerd bal
m.m.v. B*Gentle
in Carnavalsresidentie
“Boszicht”
onder leiding van
Prins Robke 1e en
zijn gevolg.
00.30 uur Einde avond

MAANDAG 11 FEBRUARI

ZATERDAG 9 FEBRUARI
11.00 uur

“Wagens kieken”
Op verschillende plaatsen kun je alvast een
kijkje nemen bij Carnavalsgroepen.
20.30 uur NARVE Carnaval
Kroegencarnaval bij
Tante Dies. Dit feest
wordt georganiseerd door
de NARVE. Uitreiking
van de NARVE-medaille
aan de meest verdienstelijke Nieuw-Dijker.
Diverse artiesten geven
acte de présence.

DINSDAG 12 FEBRUARI

11.11 uur Kindercarnaval
Kindercarnaval
m.m.v. DJ Double Fun
11.00 uur Verrassingstocht
in Carnavalsresidentie
e
Prins Robke 1 en zijn
“Boszicht”
adjudanten organiseren
Prins Niek 1e zal
de verrassingstocht.
op deze middag de prijVertrek vanaf Tante Dies.
zen uitreiken van de
Eindtijd 17.00 uur.
Jeugdoptocht en Volwas20.11 uur Feest
senen voor jeugd.
Gekostumeerd bal
19.00
uur
Feest
m.m.v. B*Gentle in
Gekostumeerd bal
Carnavalsresidentie
m.m.v. B*Gentle in Carna“Boszicht” onder leiding
valsresidentie
e
van Prins Robke 1 en
“Boszicht”
e
Prins Niek1 en
onder leiding van
hun gevolg.
Prins Robke 1e en zijn
Deze avond wordt er
gevolg.
extra aandacht besteed
19.44
uur
Prijsuitreiking
aan de jubilerende groeDe prijsuitreiking van de
pen binnen de vereniVolwassenenoptocht
ging! Tevens wordt deze
onder leiding van
avond de Wisseltrofee
Prins Robke 1e en zijn
“door ons” voor best
gevolg.
gekostumeerde uitgereikt.
00.00
uur
Einde
avond
00.30 uur Einde avond
Tijden verrassingstocht onder voorbehoud!
Eventuele aangepaste tijden op www.11jes.nl

Entree € 8,00 p.p. - Tafels zijn niet meer vooraf te reserveren Minimum leeftijd is 16 jaar voor alle avonden!
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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!

Didamseweg 13, 7037 DH Beek
www.partycentrumdedeel.nl
11sevier | 21



Hondenschool Maik
voor honden
U bent op zoek naar een leuke hondenschool waar het welzijn van uw hond en plezier
centraal staan? Dan bent u bij Hondenschool Maik aan het juiste adres!
Wij verzorgen:
 

 

 

 

 


puppycursussen
basiscursussen
combinatiecursussen
individuele cursussen
gedragstherapie

info@hondenschoolmaik.nl
www.hondenschoolmaik.nl

Hondenschool Maik, Heideweg 12, 6942 NT Didam, 06 - 17 38 98 10
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DE
KLEDINGKAST
VAN

Van koelkast naar nachtkast en nu de kledingkast…..
Niet zo’n hele rare gedachte om hiervoor nieuwsgierig te zijn naar de kledingkast
van PAUL WIENDELS, alias de Schlösserkoning.

De redactie heeft een foto van zijn kledingkast mogen maken. Erg verrast waren wij over de enorme
ruimte van zijn inloopkast in zijn huis aan de Meikamerlaan. Zeg nou zelf? Die ruimte zie je er van de
buitenkant niet vanaf … Paul heeft alles in alle kleuren en maten. Vijftig tinten grijs, vijftig tinten donkerder ... geen probleem. Joke geeft aan dat Paul wel echt een overhemden tik heeft. Zijn bovenverdieping heeft hij hiervoor laten verbouwen, wel met het gevolg dat hij zelf nauwelijks nog bij de bovenste
schap kan komen. Om zijn overhemden tik uit te kunnen breiden heeft hij in Doetinchem zijn grotere
inloopkast, genaamd Schlösser Mode. Schlösser Mode biedt u een
verrassend aanbod aan kleding van casual tot trendy en van
trendy tot zakelijk. Nou dit is te zien in de relaties die Paul op zijn
website beschrijft: BESTUURSKLEDING CV DE 11JES … Dat Paul
maatwerk kan leveren dat is dan wel duidelijk. Want wie het
bestuur van De 11jes aan kan kleden, moet wel van hele goede
huize komen… ‘Grote mannen, kleine mannen, dikke mannen
dunne mannen’, oh nee ... dat is van een andere kledingmagnaat.
Het bestuur van De 11jes heeft haar keuze dus gemaakt, maar
hoe zit dat met DES? Je gaat ons toch niet vertellen dat die
‘apepakjes’ ook hier vandaan komen Paul? Daar laat deze trouwe
trompetter zich niet over uit.
trompetter zich niet over uit!
Wat is er nu zo bijzonder aan het werk van Paul?
‘Mijn werk is zeer gevarieerd. Zo heb ik klanten met een gebrek
aan nek. Heel bijzonder daar een zwart maatpak voor te mogen leveren. Dit vergt behoorlijk wat kunst
en vliegwerk. Over het algemeen is mijn doelgroep: heren 45+, erg leuk dat ik afgelopen jaar ook regelmatig een jonger persoon aan heb mogen kleden voor privé, vanuit Carnavalsvereniging De 11jes!’
‘Jhonny Amting, van zijn eeuwige flodder t-shirts verlossen, een uitdaging op zich! Wel écht maatwerk
overigens….. Wat ook erg leuk is dat veel van mijn klanten behoorlijk in de groei zijn, ondanks hun
leeftijd. Groei in de breedte vooral. Dit spekt goed mijn kas.’
Wat is Pauls grootste uitdaging?
‘Dat is dan toch zeker wel Chris Scheffer uit Diem. Dat geruite colbertjasje is zeker niet meer van deze
tijd. Vroeger toen hij nog bankzaken deed, kwam hij hier geregeld over de vloer, maar ik heb hem de
laatste paar jaren niet meer gezien, wel geroken.’
Hoe denkt Paul over het opzetten van een lingerielijn?
‘Ik ben erg trots hier de primeur weg te mogen geven van mijn nieuw te
verkopen lingerielijn voor heren. Helemaal passend voor bovengenoemde
personen, maar ook zeker voor de jeugd! Bandbreedte speelt geen rol meer,
de billen passen toch wel! Geen last van knellende randjes. De naam in de band
is te personaliseren. Ziet u het al voor zich de ‘Luuk Derksen’ of ‘Chiel Derksen’ lijn.
Of je broek dan op je knieën, heupen, of enkels hangt, maakt dan niet meer uit.
Wat Paul nog erg leuk vond om te vermelden is dat zij ook
hun eigen mannequins hebben. Het bijzondere is dat dit normaliter geen doorsnee mannen zijn. Het zijn toch altijd bepaalde types.
Bijzonder is dat mijn mannequins allen uit Nieuw-Dijk
komen!!! Of dit iets over Nieuw-Dijk zegt of over deze mannen laat hij in het midden. Op onderstaande foto ontbreekt
echter één Nieuw-Dijkse mannequin; R.D. Hij is echter bang
dat zijn geloofwaardigheid als kozijnenverkoper in het geding
komt, door deze iets minder mannelijke trekjes te
presenteren……
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WEETJESenzo
Nadorst komt na dorst ...
of NA DorSt Komt NADorSt?

Kamehorecaatjes onder elkaar
“Ha Frank, alles goed? Wat een mooie haardracht.
Hoe kom ie doar dan aan?” “Hans, ik nam plaats in
de stoel van de kapper en toen gebeurde het volgende;
"En, hoe wilt u geknipt worden?" zei de kapper. Ik zei:
“Nou, links de haren over mijn oor laten en rechts
ongeveer een centimeter boven het oor wegscheren.
Verder moeten er bovenop willekeurig flinke happen
worden weggeknipt. Alleen rechts uitdunnen, achter
scheef wegknippen en als laatste een stukje uit mijn
oor knippen.” "Maar Frank, dat is toch geen porem
en in het oor knippen doet pijn." "Weet ik, maar zo
ben ik de vorige keer ook geknipt."

W

Comeback
eer galoze ABBA-zangeres

Nieuw-Dijk - De bijna 40-jarige Stanny Baakman
van de wereldberoemde popgroep ABBA brengt
samen met de producer van Bolero een nieuwe
plaat uit.
De Zweedse Stanny nam acht jaar geleden een coveralbum op, maar het is bijna 15 jaar geleden dat ze een
eigen soloplaat met eigen werk uitbracht. Voor de nieuwe
plaat gaat de zangeres samenwerken met de producer/componist van Bolero, zo meldt Montferland Journaal. Na ABBA probeert Stanny een succesvolle
solocarrière van de grond te krijgen. Ze trekt zich niet langer terug uit de publiciteit, tijdens
de laatste Diemse kermis in de Plok was the sky the limit. Na het coveralbum van acht jaar
geleden, wordt ze nu en dan op het podium gesignaleerd. Er is ondertussen sprake van een
ware samenwerking tussen beiden; De bandleider van Bolero, Edgar, zei tijdens de generale
repetitie tegen leadzangers Stanny; “En denk eraan hè, je valt op het intro in op de 3e zestiende van maat 5, na het tweede couplet geen tussenspel, na het derde maar 1 maat in
plaats van 4, dan de tamboerijnsolo in 5/4 maat met vertraging aan het einde. Dan het 4e couplet niet, maar meteen door naar het laatste refrein”. “Ja maar dat kan ik toch nooit onthouden”, stamelt Stanny. “Maar zo heb je het de laatste repetitie toch ook zelf gezongen?”
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Service, prijs en kwaliteit maken het verschil!

AV
VDD is een zeer ervaren beveiligingsbedrijf met gecertificeerde
beveiligers die aan de strengste criteria voldoen.
Door onze flexibiliteit en grote wagenpark kunnen we onze vakkund
beveiligers 24 uur per dag, 7 dagen in de week door heel Nederland inzett
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UITSLAGoptocht2012
Jeugdvoertuigen 1. De Deurtreiers 2. C.G. Fataal 3. De 7 Diemse Nerds 4. Confettie 5. C.G. Optimaal
6. C.G. De Zwanzen 7. C.G. 8terbakz 8. JARVE 9. Het Clubje 10. V.G. De Prutsers

Jeugdloopgroepen 1. Glittergirls 2. Hartendiefjes 3. De Ozzies 4. De Broekies en
Kornuiten Volwassenen voor kinderen 1. De Diekse Deurdouwers 2. De New Kids 3. Brothers en Sisters 4. De Bikkels
5.

De Orka’s 6. De Heideboys 7. Heikneuters

Buurtverenigingen 1. Koningsweg 2. Schorrie-

morrie Volwassenen Loopgroepen 1. De Toete 2. Alternativoos 3. C.G. De Skitties 4. De “Vrolijke Slörpers”
voertuigen 1. De Kachelhöltjes 2. Vlierefluiters 3. De
Dröpkes 4. Noppes 5. Alpienjo’s 6. Boejes 7. C.G. Idiaal 8. Noodweer 9. C.G. De Bunkers 10. C.G. De Paplippen 11. C.G. Simpel 12. V.G. De Duvels 13. De Muppets 14.
Combinatie Tweetties Zzooii 15. Zooitje ongeregeld 16. C.G. Knettergek - C.G. Combi
- C.G. Roekeloos - De Böllekes - De Bössels - De Deurbieters - De Dreadjes- De
Raddraaiers - Mooi At Zo Kan - Naamloos Aanmoedigingsprijs Jeugd: De Deurtreiers
5.

Dramatisch 6. Chaos Volwassenen

Aanmoedigingsprijs Volwassenen: C.G. De Paplippen
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N.A.R.V.E.
kroegencarnaval
9 FEBRUARI

MET DE
BEKENDMAKING
VAN DE MEEST
VERDIENSTELIJKE
NIEUW-DIJKER
2012

diverse
live
artiesten
20.11 uur

TANTE DIES
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€ 13.395

€ 9.995

DE LAAGSTE DIESEL VANAF-PRIJZEN VIND JE NU BIJ FIAT

€ 14.695

DUCATO DIESEL

APELDOORN: PARAMARIBOWEG 76, TEL. 055 - 5997250. DOETINCHEM: ROERSTRAAT 1, TEL. 0314 - 347111.
LOCHEM: KWINKWEERD 15, TEL. 0573 - 297100. OLDENZAAL: KELVINSTRAAT 4, TEL. 0541 - 522080.
WINTERSWIJK: LORENTZSTRAAT 2, TEL. 0543- 551255.

*ACTIE GELDIG TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2011. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN. VANAFPRĲZEN EXCL. BTW, EXCL. KOSTEN RĲKLAAR
MAKEN EN VERWĲDERINGSBĲDRAGE. DE AFGEBEELDE AUTO'S KUNNEN AFWĲKEN VAN DE DAADWERKELĲKE UITVOERING.

WE HOUDEN HET LIEVER BIJ DE FEITEN.

TOT € 520 VOORDEEL OP HET COMPLETE COMFORT PACK INCL. AIRCO, RADIO/CD-SPELER EN BLUETOOTH.*

TOT 1.000 KG LAADVERMOGEN ALLEEN MET DE NIEUWE DOBLÒ CARGO · 1.000 KILOMETER OP ÉÉN TANK ALLEEN MET DE
FIORINO · 45.000 KILOMETER ZONDER ONDERHOUD ALLEEN MET DE DUCATO · DOBLÒ CARGO, VAN OF THE YEAR 2011
WWW.FIATPROFESSIONAL.NL

SCUDO DIESEL

DOBLÒ CARGO DIESEL

DIESEL

NIEUWE
FIORINO 75 PK

VOOR EEN
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KWESTIE
VAN
KIEZEN

met ...
s
r
e
m
a
L
i
w
De

Dilemma’s …Scherp …Verrassend …

Als de voorzitter van de Raad van 11 besluit om af te treden, volgt Dewi deze
functie met veel plezier op. Dewi is gelukkig getrouwd met Romancia (Mans)
en is vader van een dochter Alysia en een zoon Julian. Dewi is aan komen waaien in Nieuw-Dijk vanuit ’t Loo,
werkt graag met zijn handen en is ‘autoplastisch-chirurg’ van beroep. Wij kennen Dewi als broer van de meest
bekende dirigente Maike Hieltjes en als iemand die het iedereen naar zijn zin wil maken. Wij leggen juist deze
dilemma’s aan Dewi voor, omdat wij bij voorbaat al weten dat het hem zwaar zal vallen…




















Kort koppie “Ik ben mijn wilde haren kwijt”
Lepeltje lepeltje
Ik maak vooral een hoop herrie
Mijn vrouw heeft thuis de broek aan
Ik weet wat ik wil
Ik kan steeds beter ‘nee’ zeggen
Na een vergadering op tijd naar huis
Een ruzie uitpraten
Ik heb mijn dromen waar gemaakt
Hoe platter hoe beter
Borsten
‘t Loo of
Altijd zeker van mijn zaak
Ik sla een inbreker in elkaar
Wij letten liever op de centjes
Ik wil altijd aardig zijn
Reglementen
Altijd vrolijk
Forever young
Ik wil altijd alles goed doen
Uitgebreide notulen
IJdel
Dieckse Heeren “vooral het personeel”
Carnaval
Diekse mensen zijn hartelijk
Optocht in Beek
Luisteren naar muziek
Jos hier hoefde Dewi niet lang over
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Terug naar de paardestaart
Ik hou van mijn vrijheid
Het gaat nergens over “ligt eraan of ik nuchter ben”
Ik heb het voor het zeggen “als puntje bij paaltje komt”
Ik ben zo wispelturig als wat
Ik kan nooit ‘nee’ zeggen
Blijven hangen en een afzakkertje Mans: “Ik bemoei me er niet mee”
Boos weglopen
Het blijft vaak bij dromen
Er zijn grenzen
Billen
Nieuw-Dijk
Ik kan behoorlijk twijfelen
Ik bel meteen de politie “een held op sokken”
Geld moet rollen of
Ik wil aardig gevonden worden
Iemand op zijn woord geloven
Ik ben dikwijls chagrijnig
Laat die rimpels maar komen “en de grijze haren, hè Mans”
Ik lever ook weleens half werk
Gecensureerd half A4-tje
Heel ijdel
Boszicht
Schuttersfeest
Diekse mensen zijn hard
Verrassingstocht
Dansen op de dansvloer
Maike

na te denken






Een afzakkertje bij Dies
Prinsenwagen bouwen
Alleen je gang kunnen gaan
Naar een 4-sterren restaurant
Licht en geluid
Zaterdags naar de Sprinkhanen
met je zoon (Shit..die tijd gaat ook nog

of
of
of
of
of
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Verstand gebruiken en naar huis
 De wagen van Noppes bouwen
Samenwerken met Bastiaan
 Aanschuiven bij Mans thuis
Bij de Raad van Elf op de troon
Zelf Carnavalswagen bouwen

komen dat ik écht moet kiezen…)




Smallestraat
Lekker thuis blijven
Voor het zingen de kerk uit
Alleen op stap
Een rondje hardlopen

of
of
of
of
of

Ook naar de Jos Hieltjeslaan
Heerlijk op vakantie
 Nooit naar de kerk
 Samen met Mans (wel net zo gezellig, maar in de praktijk vaak alleen..)
 Van de diepvries naar de frituurpan
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WEETJESenzo
diekSe minSen en bekende uutSpraken
‘Say hello to my little friend.’
1983, Scarface
in

THE MOVIES

Personage: Michel Kruijer

i’m tony montana. you fuck with me.
you fuckin with the beSt!
1983, Scarface
Personage: Tonny Jansen
life iS like a box of chocolateS.
you’ll never know what you gonna get.
1994, Forest Gump
Personage: Remco Derksen

V

VV VV

Om u
houden.
dan:
voor
Tijdens zijn
lid op
name van het
vreemde wijze
volgt het volledige

niet
De

langer in spanning te
titel betekent niets anders
Vervelende verrassing
Vincent Vierwind!!
Skivakantie werd dit NARVEde hoogte gesteld. Een optelefoongesprek kwam op
binnen bij de redactie. Hier
gesprek.

Vincent: “Vincent”
Roderick: “Roderick”
Vincent: “Wat is er?”
Roderick: “Wat doe je met de Carnaval, nog met NARVE
mee?”
Vincent: “Tja, lastig, hoezo?”
Roderick: “We hebben al een nieuwe”
Vincent: “En?”
Roderick: “Roy van Vugt”
Vincent: “Is een goeie”
Roderick: “Dachten wij ook”
Vincent: “Wie wordt de meest verdienstelijke
Nieuw-Dijker?”
Roderick: “Dat gaat jou nu niets meer aan”
Vincent: “Roderick”
Roderick: “Vincent”
TUUT TUUT TUUT TUUT .........................

Het bestuur van De 11jes reageerde enthousiast over
deze ontwikkeling. André Polman: “We hebben hem
alle vrijheid gegeven, maar gezien de grote ambities
van de vereniging lijkt me dit het beste voor iedereen.”

i See dead people
1999, The Sixth Sense
Personage: Fons Derksen
well, here’S another nice meSS you’ve
gotten me into!
Laurel & Hardy
Personages: Dennis B. en Koen K.
houSton, we have a problem
1995, Apollo 13
Personage: Dorus Jansen
i’ll make you an offer you can’t refuSe
The Godfather series
Personage: Pastor Aarsen
heeere’S Johnny!
1980, The Shining
Personage: Jhonny Amting
i’m the king of the world!
1997, Titanic
Personage: Robin Peters
i’m bond, JameS bond
James Bond films
Personages: Kouwe Arie – Aron Rutjes
i’ll be back
Terminator series
Personage: Erik Brussen
me So horny. me love you a long time
1987, Full metal jacket
Personage: Willy Wiendels
do you feel lucky, punk?
1971, Dirty Harry
Personage: Harry Peters
franky goeS to hollywood
verwacht in 2015
Personage: Frank Stinissen
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PRINS NIEK 1E
EVEN
VOORSTELLEN

De vorige jaren zag ik andere Prinsen en Prinsessen staan op de kop van
de Carnavalswagen en ook op school natuurlijk. Dat vond ik zo gaaf. Ik
hoopte maar dat ik dat ook ooit zou meemaken en nu zit ik gewoon een
stukje te schrijven voor de 11sevier omdat ik Prins ben geworden.

Ik ben Niek Egging,
ik ben 11 jaar en
woon in Nieuw-Dijk Die vrijdag op school toen we lootjes moesten trekken was ik echt keien zit natuurlijk in
zenuwachtig, want ik was bang dat ik er niet bij zou zitten. Maar toen ik
groep 8 van de
mijn naam op het bord zag staan waren alle zenuwen weg. Toen Vikas en
Antoniusschool.
Een hobby van mij is
voetbal (natuurlijk
bij Sprinkhanen) ik
zit in de D1. Ik ben
ook een trouwe fan
van de Graafschap.
Elke thuiswedstrijd
zit ik op de tribune
samen met Vikas
(mijn adjudant) en
de vaders. Ik kijk er
altijd naar uit om
weer naar de Graafschap te gaan.
Mijn ouders zijn
Marcel en Marjo
Egging, ik heb ook
nog twee zusjes;
eentje van 8 en zij
heet Lise en nog een
kleiner zusje van 4
jaar oud, zij heet
Anne. Lise loopt dit
jaar voor het eerst
mee. Ik zelf loop nu
al weer voor de 4e
keer mee met de
optocht met de
Carnavalsgroep
de Diekse
Deurdouwers.

Kay (mijn adjudanten) ook op het bord kwamen dacht ik wel dat ik misschien ook wel Prins kon worden, dat zou toch wel echt mooi zijn.

Dus na school sjeesde ik snel naar huis om te wachten of ze misschien
wel zouden bellen. En ja hoor, om kwart voor 4 ging de telefoon ... het
was Sandra Jacobs om te vertellen dat ik de Prins was. Ik was natuurlijk
heel erg blij en dus belde ik snel Vikas en Kay op om te vertellen dat ze adjudant waren.
De dag daarna moesten we voetballen en toen ging het een beetje mis,
want iedereen dacht al wel dat ik de Prins was. Dat was wel iets minder
leuk, maar ik heb geprobeerd om ze te laten denken dat iemand anders
Prins of Prinses was en toen wisten ze het niet meer zeker. Ze bleven wel
denken dat ik de Prins was, daar had ik het wel moeilijk mee. Vooral toen
opa ook nog dood ging toen, zag ik het even niet meer zitten.
Maar na de pronkzitting had ik er weer heel veel zin in. En nu zit ik met
smart te wachten op de Carnaval.
We gaan ervoor, want ......

Met Prins Niek
is het feest
in Ni-j Diek!
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CV
Doopnamen
ROB HENDRIKUS JOHANNES
Geboortedatum
12 SEPTEMBER 1979
Geboorteplaats
DOETINCHEM
Opleiding
LTS
Beroep
SERVICEMONTEUR (METSELAAR)

En dan moet je als Carnavalsvereniging weer op zoek
naar een nieuwe Prins .... wie is leuk genoeg, wie kan
er lekker van z’n woorden afkomen, van welke Carnavalsgroep moet de Prins afkomstig zijn, nemen we een
‘oude’ of een ‘jonge’ Prins? Zomaar een paar puntjes
waar je aan moet denken bij het kiezen van Prins Carnaval. CV De 11jes denkt toch ook dit jaar weer de
juiste keuze te hebben gemaakt. Niemand minder dan
Prins Rob, alias Prins Robke, zal de scepter zwaaien tijdens Carnaval 2013. Dat hij goed van zijn woorden af
kan komen heeft iedereen tijdens de pronkzitting al
kunnen ervaren, dat moet dus geen probleem meer
zijn! En net als zijn voorgangers wil ook Prins Robke 1e
graag het één en ander kwijt in de 11sevier. Het woord
is aan ....
Zo ... en dan kan je wel tegen Lowie ja zeggen! 's avonds met de pronkzitting dat pak aantrekken en bier gaan drinken, maar er zitten ook verplichtingen aan. Zoals een stukje schrijven voor in dit blad. En nou kan ik best een
stukje schrijven, ook al heb ik een beetje last van dislectie. En dislectie betekent niet dat ik niet kan lezen of schrijven, maar de mensen die daar last van
hebben, hebben moeite met het maken van lange .....................

Burgerlijke staat
SAMENWONEND MET SHANNA
Hobby’s
VOETBAL
DARTEN
KICKBOKSEN

“MAAR ER ZITTEN OOK

VERPLICHTINGEN
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AAN!”

NOU HEB IK MIJN

PROCLAMATIE
NOGAL

HOOG
VAN DE
TOREN
GEBLAZEN ...

Dan begint het Carnaval eigenlijk al op de avond van de pronkzitting. De pronkzitting zelf, maar ook daarna.
De afterparty bij ons thuis. Alles was eigenlijk goed geregeld, de tap met lekker koud bier (als ik er water in gedaan had), de muziek (als ik de boxen niet opgeblazen had) en de locatie (maar goed dat ik daar niks aan kon verkloten). Maar gelukkig waren onze vrienden er, die daar meteen op in sprongen. Koud bier werd geregeld en ook de
muziek werd opgehaald. Ook onze buren zijn de hele avond druk geweest om alles goed te laten verlopen. Dat was
helemaal top. En wat ik er nog van weet ... was het aardig druk en gezellig. De volgende dag kwam ik beneden en
toen wist ik het zeker het was VIES gezellig. Bedankt daarvoor!
Van de jeugdpronkzitting heb ik ook genoten. Ik weet zeker dat we met Jeugdprins Niek, Vikas en Kay een
mooi Carnavalsjaar tegemoet gaan. Wat wil je met allemaal superboeren aan het roer! Tja ... en nou heb ik met mijn
proclamatie nogal hoog van de toren geblazen. Al klopt het natuurlijk volkomen dat ik het brein en drijvende kracht
ben achter onze groep Naamloos. Maar ik ben zo druk de laatste tijd, ook met de constructieberekeningen van ons
hok, waar de wagen gebouwd moet worden. Ik ben ook nog bezig met een boek, maar ook voor lezen geen tijd. Dus
als de Prinsenwagen tegenvalt weten jullie waarom! Ik hoop dat de andere groepen meer tijd hebben. Natuurlijk wil ik
links en rechts nog best wel advies geven, maar een grote wagen bouwen zit er niet meer in (sorry).
Ik en mijn adjudanten, Dikke en Koen
hebben er zin in komend jaar. We hebben besloten om dit jaar niet zoveel tijd
in de wagen te steken, maar ons meer
bezig te houden met de voorbereidingen. Onder andere troep om van de
wagen af te gooien, en natuurlijk de
verrassingstocht. We maken er een
mooie dag van.
Tot slot wensen wij iedereen een mooi
Carnavalsjaar toe! Aan ons zal het niet
liggen.

Ps. Voordat ik het vergeet ... voor de
heren Johan B. en Frank S.: Weet niet
wie m'n knuppel heeft maar bij deze:
ik hoef dat lastige ding niet terug met
Carnaval. Als jullie hem bij jullie houden
regel ik dat kratje bier wel! bvd.

LEKKER LACHEN MET PRINS ROBKE,
KRAAI EN PROPKE!
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INS-&outfits

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

Kleding maakt
de man .....
Keurig jasje, met mooie
reverskraag. Hier valt
niets op aan te merken.
De kleurstelling is erg
Carnavalistisch. Of hij
het daar zelf ook zo
mee eens is? De bril en
polo zijn wat statisch,
dat kost punten.

Lekker pluche
Deze ‘zuute’ dames, zijn
anders nooit zo ‘zuut’. Ze
hebben hun karakter door
deze kleding dan wel weten
te verbloemen, maar of ze
met deze kleding hoge
ogen gooien? Nee, deze
outfit is toch echt passé
dames.
In de blote ...
Nee, dat is het dan net niet!
Maar deze outfit is zeker
gewaagd. Deze mooie
boxershort scoort hoge
punten. Het 3D effect is
helemaal van deze tijd!
Samen met de kinky
bretels kan dit niet
anders dan hoog scoren.

Gezelligheid kent
geen tijd!
Dat is wel duidelijk met
dit stoere klokje vol in
beeld. Echter is deze
outfit wel UIT de tijd.
De politie outfit is zo
populair niet meer.
Ook lijkt de riem ietwat
te strak te zitten. Wellicht stamt het uit zijn
jongere jaren…
De jeugd heeft de
toekomst
Een veel gehoorde
uitspraak binnen De
11jes. Deze jongeman
pakt dat heel serieus
aan. Nette bolhoed,
strakke strik, gewoon
super! Hier kunnen
velen NARVEN een
voorbeeld aan nemen.
Met Spaanse groet
Prachtige Spaanse dame.
Lipjes getuit, bloem in het
haar. Alles past helemaal
in het plaatje! Dit scoort
hoog! Mama haalt daarentegen het gemiddelde
enigszins naar beneden.
Het idee is goed, maar
waar zijn die rode vlechten? Te gewaagd?

Gestrikt?
In de optocht zag deze dame
er nog verpakter uit als een
waar cadeau. Jammer dat alleen de strik is overgebleven.
Of het cadeautje nog helemaal is uitgepakt deze dag is
niet bekend... Kleurstelling
past mooi bij het grijze haar.
Daar lusten de
mannen wel pap van
Heel stijlvol dames. Mooi getailleerde jurk, details genoeg
te vinden. Zouden ze in de financiële problemen zitten,
waardoor ze voor deze grootschalige reclameactie zijn
gegaan? Normaliter mag er
geen reclame worden gemaakt binnen de vereniging,
maar in dit geval gaan we
over de streep. Top!
Bijna oké

Helemaal toppie
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Het gaat de goede kant op

Tja ..................
Liever niet!

T.P.D.
TONNIE POLMAN
DIENSTVERLENING
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KLEURPLAAT VOOR DE JEUGD
Knip, kleur en versier de kleurplaat en neem deze mee naar
het Kindercarnaval op dinsdag en verdien iets lekkers ...
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Auto Service W&J

:HONRP
APK • Onderhoud en reparatie alle merken • Gespecialiseerd in Mercedes
Didamseweg 25 • 7037 DJ Beek (Gem. Montferland) •
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0316 - 53 11 15 of 06 - 22 66 31 70 • info@autoservicewenj.nl • www.autoservicewenj.nl
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Liefdevolle
opvang van
honden
en
katten
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WEETJESenzo

SEXY Prins

Prins Robke had nooit gedacht dat
hij ooit in een maillot zou rondlopen.
Maar nu hij voor het Prinsenschap is
gegaan, wil hij niet anders meer. De
maillot ziet hij, naast zijn adjudanten
de Kraay en Propke, als steun en
toeverlaat voor de komende Carnavalsdagen. Voorafgaande aan de
Prinsenpresentatie zijn er diverse
maillots gepast. Prins Robke poseert
hier de maillot waar hij voor gekozen
heeft. “Ik voel me supersexy in deze
maillot. Het is gemaakt van 100%
geweven katoen, met extra support
aan het zitvlak en bijbehorende gebied”, aldus Prins Robke.

PUBLIEKSPRIJS 2013!

De publieksprijs in 2012 was een enorm succes. Ruim
200 smsjes kwamen bij De 11jes binnen. Natuurlijk worden de wagens door een deskundige jury beoordeeld, en
hun oordeel is bepalend voor de prijsuitreiking. Toch
waren we nieuwsgierig wat het publiek ervan vind. Zij
kijken weer met andere ogen naar een optocht. Waarvan
raken zij enthousiast? De zeer succesvolle Carnavalsgroep ‘De Diekse Deurdouwers’ die hun prijzenkast al
rijkelijk gevuld heeft, pakte ook de publieksprijs van
2012. Door hun stralende liefde voor Carnaval en met ouders die net even verder gaan dan de gemiddelde ouder
was het dan ook niet verwonderlijk. Door de zeer positieve en leuke reacties heeft De11jes besloten ook dit jaar
weer deze prijs toe te kennen. Er zal ook weer een leuke
prijs te winnen zijn. Verwacht geen weekendje Disneyland, maar leuk genoeg om een smsje aan te wagen.
Mocht je dan niet gewonnen hebben, heb je altijd nog een
leuk programmablaadje in handen om de Diekse deelnemers met hun onderwerpen te volgen.

meidenteam C1 Sprinkhanen
blij met nieuwe aanwinst!
Het sterke Meidenteam C1 van Voetbalvereniging
Sprinkhanen is echt dolenthousiast met haar
nieuwe aanwinst. Niemand minder dan Franca is
de spiksplinternieuwe spits van het meidenteam.
Carine Polman: ‘Franca past helemaal
binnen ons team. Ze is een erg goede
spits, maar daarnaast ook een meid
waar je op kunt bouwen!’

M

ILEKE
WIL
NIET
MEER

Doodsbang is de rasechte artiestenhond van ‘zwoager Vinnie’. Na het succesvolle optreden vreest hij dat hij steeds vaker op de bühne moet staan. Samson
en Gert zijn het grote voorbeeld van Vinnie, menig aflevering zijn voorbijgekomen om de kneepjes van het vak in razend tempo te leren. Vincent wil zelfs
zijn bakkerscarrière er aan geven. Maar het baasje mag dan in één keer zijn
rol hebben bekleed en verrassend uit de hoek zijn gekomen, het kleine, harige
vlinderhondje ziet dit niet zitten. Wel een half uur duurde de act onder de arm
en ‘Gert’ maar lullen. Mileke wil niet meer en geeft graag het stokje door… aan
Jopie en Jolanda. Mileke’s geboortenest, dus wie weet of Jopie volgend jaar
op de bühne staat met dat kleine vlinderding.

“Verliefdheid is als in je broek poepen,
niemand ziet het en alleen jij hebt
dat warme speciale gevoel”
aldus
Ruud Polman
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IN GESPREK ........
De twee leden die onze Carnavalsvereniging in 2010 en 2012 zijn
komen versterken: Manager Planontwikkeling/Eigenaar
Bouwadviesbureau en Ingenieur/student Mechanical Engineering en, Bartje en Roepie Roep Roep Vogel, Orka en
Vlierefluiter, oftewel Vincent Vierwind en Robbin
Mennings. Sinds kort is Robbin lid van de raad
van 11 en lid van de redactie van de 11sevier.
Vincent is sinds 2010 toegetreden als lid van
het bestuur van De 11jes vanuit zijn rol in de
pronkzittingcommissie. We kennen hen
onder andere van de Diekse feestjes en
Sprinkhanen, maar in deze editie van
11sevier komen er nieuwe facts over
deze heren boven tafel.
Dit jaar doen we het anders dan anders. Op
verzoek van Vincent zijn wij dit jaar afgereisd
naar een bijzondere locatie, namelijk Dieks Casino De Blauwe Dolk. Op een zaterdagavond
treffen we onze reporter Robbin voor de ingang
van De Blauwe Dolk. Voor degenen die niet precies weten hoe Robbin eruit ziet: een jongeman
van 21 jaar, rode haren, bruine ogen en volgens
eigen zeggen is hij 10 knotsen hoog (zo rond de
1.80 m. dus).
Robbin stelt voor om naar binnen te gaan en
Vincent op te zoeken. Bij binnenkomst worden
wij ontvangen door gastheer en kwaliteitsmanager Ingo Stinissen. Ingo vertelt dat het vanavond
rustig is. Volgens hem is dit niet erg, het spreidt
immers je winkansen en het is een mooie gelegenheid om uit te gaan. Hij begeleidt ons naar de
lounge waar Vincent al van zijn Appeltje Spa
aan het genieten is.
De reporter vraagt aan Vincent waarom hij
voor deze exclusieve locatie heeft gekozen.
Vincent vertelt: “Ik wil aan de Nieuw-Dijkse
Carnavalisten graag een andere kant van
mijzelf laten zien. Wat velen niet weten, is dat
ik croupier ben geweest bij het Dieks Casino De
Blauwe Dolk. Als specialist van de dobbeltafel heb ik,
samen met collega’s, menig ‘avondje uit’ verzorgd. Ik
ben hier nu een paar jaar mee gestopt, maar het blijft
kriebelen. Ik betrap mezelf er regelmatig op dat ik de
uitspraak ‘Rien ne va plus’ oefen en dat ik het nog
steeds leuk vind om mijn cilinder, kogel en dolly te
poetsen*.” De reporter bedankt Vincent voor deze uitleg en stelt voor om te starten met het interview.

ROBBIN
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Stel je voor…
De reporter vraagt aan Robbin of hij zich voor wil stellen
aan onze lezers. “Ik studeer aan de universiteit Twente
Mechanical Engineering. Daarnaast werk ik als Engineer.
Doordeweeks ben ik in Enschede, maar ik kom elk weekend terug naar Hotel Mennings in ons mooie dorpje
Nieuw-Dijk. Mijn bijnaam is Roepie Roep Roep Vogel, deze
heb ik overgehouden aan het Schuttersfeest. Ik hou van een
paar pudde bier en de borreltjes van Bennie op de zaterdagavond, wat ik dan op de vroege zondagmorgen vervolg met
bankzitten bij het 2e van de Sprinkhanen. Ik ben vrijgezel, ik

kijk graag Pauw&Witteman en ik houd van meisjes zonder smaak.” De reporter
onderbreekt Robbin en vraagt hem wat hij met ‘meisjes zonder smaak’ bedoelt. “Dat is mijn favoriete DJ-duo: DJ Made in June en Podium Tijger Tuna.”

Vervolgens stelt Vincent zich voor. “Ik ben samen met
Mandy en trotse papa van Pam en Ward. Ik ben ‘n
druk bezet man, want naast mijn baan als Manager
Planontwikkeling, mijn eigen bouwadviesbureau, zit ik in diverse commissies/besturen. Ook ik mag graag bij de Sprinkhanen voetballen, m.u.v. trainen (schijnbaar heb
ik dat niet nodig uhum). De Superboeren kijken en skiën
in Oostenrijk zijn ook leuke hobby’s. Voetbal International, Pownews en Pauw&Witteman zijn mijn favoriete
tv-programma’s, al kijk ik die vaak al wel met mijn ogen
dicht.”
Dieks Carnavalshart…
De reporter vraagt aan Robbin wat Carnaval voor hem
betekent. Met een diepe zucht, antwoordt hij: “Eeuwige 2e. Helaas is het onze groep ‘De Vlierefluiters’
nog niet gelukt om de 1e prijs met de wagen te
halen. Ooit zal het ons lukken. Maar Carnaval is en
blijft een superfeest. Ik ben ooit Jeugdprins geweest
en ik ben vanaf dit jaar lid van de Raad van 11. Er
zijn twee Carnavalsambities waar ik hard aan werk.
Ik hoop ooit aan een Carnavalsdesigneroutfit van
Michel & John te komen en ooit net zo te kunnen
preken als Johan Jacobs. Ik ga ervan uit dat ik bij
De 11jes nog vele jaren mijn steentje mag bijdragen.”
Vincent geeft aan dat Carnaval voor hem
erg belangrijk is. Zo is hij lid van de Orka’s en CV Ziezo. Vincent vertelt: “CV
Ziezo is een club bijzondere mannen
(lees twee mannen), een ‘tijdelijke’ afsplitsing van de Orka’s, die zelf voor de
prijzen zijn gegaan toen de Orka’s wat
minder presteerden. Maar toch waren
de mooiste Carnavalsjaren de topjaren
van de Orka’s. Volgens mij hadden wij wel
7x goud. Ik zou ooit nog een keer 1e willen
worden, ik zal dan voorop gaan met bouwen
(uhum). Nieuw-Dijk is een prachtig dorp waar
iedereen voor elkaar klaar staat en Carnaval is
een van de mooiste feesten. Als bestuurslid en
voorzitter van de pronkzittingcommissie werk ik
graag mee aan een nog constantere toekomst voor
De 11jes.” Hij voegt er aan toe dat hij alleen wel
hoopt dat de oudere generatie, volgens eigen zeggen vanaf de leeftijd van de Muppets, weer
’s avonds de zaal gaat bezoeken.
Na al deze wijze woorden, geeft de reporter aan dat
het tijd is om het interview af te ronden. Vincent geeft
aan dat hij nog een rondleiding en speluitleg wil geven
bij zijn oude werkgever. Dit slaan Robbin en onze reporter natuurlijk niet af en zo sluiten zij deze avond af.
Dank…
De 11jes mogen zich de handjes dichtknijpen met deze fanatieke
leden. Zij dragen beiden hun eigen steentjes bij aan onze mooie vereniging. 11sevier bedankt hen voor de medewerking en wenst hen veel
succes en plezier toe met hun functie binnen De 11jes.

VINCENT

* voor uitleg over deze attributen, maar ook arrangementen en de mogelijke locaties van De Blauwe Dolk, kunt u contact op te nemen met founder en
CEO van de Blauwe Dolk, Erik Derksen, email: erikderksen@deblauwedolk.nl.
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Pelgrom, uw land- en tuinbouwspecialist
voor verkoop, onderhoud en reparatie...
we zijn o.a.
dealer van:

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo
Tel: 0314-38 18 42 – info@pelgrom.nl
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www.pelgrom.nl
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WEETJESenzo

KLEURPLAAT(JE) VOOR LUILAKKEN

URSUS
TIMEMANAGEMENT

De 11jes organiseert op korte
termijn een 3-daagse cursus
Timemanagement. In drie
dagen wordt u compleet
klaargestoomd om op tijd
te komen en
net voor
de Carnaval wordt
de cursus
afgerond. U kunt dan snel de theorie in
de praktijk testen. Dit is nodig want sommige mensen zijn nou eenmaal slecht in
plannen.
Bent u ook geschikt voor de cursus?
* Ben je met van alles bezig en zie je
ineens op de klok dat het allang tijd is
om weg te gaan?
* Begin je altijd met jezelf ‘klaar te
maken’ op het moment dat je eigenlijk
De
meest
uitspraken van .....
zou moeten vertrekken?
1. Sander van Wessel “Een vrijgezel is misschien een even grote idioot als * Kom je per ongeluk een keer te laat of
lijkt dit structureel te worden?
een gehuwde man. Maar het wordt hem niet iedere dag gezegd”.
Herkent u bovenstaande punten? Geef u
2. Bjorn Meijer “Wie een put graaft voor een ander is een idioot”.
dan z.s.m. op! De volgende kandidaten
3. Frans van Vugt “Iedere idioot kan kritiek geven en de meesten doen
hebben zich reeds opgegeven en er zijn
dat ook”.
nog enkele plaatsen vrij.
4. Michel Gerritsen over John Koster “Als je hem niet erg goed kent,
1)
Dhr. R. Wilemsen
denk je onmiddellijk dat hij een idioot is. Maar als je hem eenmaal goed
2)
Dhr. D. Berendsen
3)
Dhr. K. Kraaijevanger
kent, twijfel je daar geen seconde meer aan”.
4)
Mevr. S. Reulink
5. Marga Geurtzen “Alles wat te idioot is om uitgesproken te worden,
5)
Mevr. J.Duis
wordt bij Vocaal gezongen”.
6)
Dhr. A. Nibbeling
6. Jan Raben “Met je ex-echtgenote uitgaan is rustgevend, omdat zij al
7)
Mevr. E. Nibbeling-Raben
weet dat je een idioot bent”.
8)
Mevr. D. Salemink-Stark
7. Sabine “Theet, je mag er uit zien als een idioot en praten als een idioot,
9)
..
10)
..
maar laat je niet foppen – je bent echt een idioot”.

7

IDIOTE

WIJSHEDEN VOLGENS
NIELS MENTING

HANEN ........ OPSTANDIG OF HAANTJE DE VOORSTE?!

Als er rook is en vuur,
dan was de BHV training
te duur.
Ik google niet, mijn vrouw
weet het toch altijd beter.
Als iemand de kat uit de
boom kijkt, heeft de
brandweer minder werk.
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8

GROEP

aan het woord

11sevier vroeg dit jaar aan de kinderen van groep 8 wat er absoluut NIET ontbreken
mag met Carnaval .... en zie hieronder de uitspraken van onze jonge Carnavalsvierders!
Dennis Bolder

Gezelligheid, leuk feest,
muziek, hardcore

Niek Kuipers

Kay Stinissen

Gezellig en de pakken
en wagens

Gezelligheid en de Prins

Niek Egging

Sjoerd Kleinpenning

Gezellig en iedereen
moet meedoen

Luuk Gout

Het moet gezellig zijn

Snacks

Anouk de Kleijn

Vikas Meijer

Dat iedereen mee
mag doen

Gezelligheid

Romy Beursken

Gezelligheid

Mike Duis

De Prins en de
muziek en de snacks
en de gezelligheid

Amber Raben

Lol, prinsenwagen,
muziek, gezelligheid

Renée Lenting

De hele klas

Thijmen Gieling

Gezellig en muziek
hardstyle

Pablo van Dillen

Gezelligheid en
praalwagens

Juul Vreeman

De gezelligheid
Kyra Reefman

Gezelligheid

Lisanne Amting

Dat het gezellig is
Indy van den Berg

De Prins en adjudanten
en gezelligheid

Lieke van Bindsbergen

De gezelligheid

Michelle Bolck

Een gezellig optocht
Janne Krus

De klas en het moet
gezellig zijn en muziek
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Ernesto van Zelst
Veerle Derksen

Dat de buitengebleven
mensen ook lol hebben

Harde muziek en
gezelligheid
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Specialist
S
pecialiisst iin
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duurzame
duur
rzame
ttuinhuisjes,
uinhuisjes,
veranda’
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randa’s en
schuurtjes
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Besteding
gelden Gemeentefonds

Carnavalsjaar 2013

Hoe zat het ook alweer?
De gemeente Montferland heeft in haar begroting een bedrag ad € 50.000,- vrijgemaakt voor het oplossen van de huisvestingsproblematiek van Carnavalsgroepen
binnen de gemeente. Carnavalsvereniging “De 11jes” heeft hiervan € 12.500,verkregen.
Binnen het bestuur is afgesproken dat € 6.250,- gereserveerd wordt voor de realisatie
van een eigen gebouw en dat het andere deel direct ter beschikking gesteld wordt aan
de Carnavalsgroepen van Nieuw-Dijk, verdeeld over 3 Carnavalsseizoenen.
Voor het Carnavalsjaar 2013 konden tot 17 november projecten ingediend worden.
Deze projecten dienden betrekking te hebben op de huisvesting van de groep; dus
de bouwplek of de inrichting hiervan, bijvoorbeeld brandbestrijdingsmiddelen.
Op 18 november waren er 4 projecten ingediend en zijn deze beoordeeld door de
beoordelingscommissie. 3 van de 4 projecten voldeden aan alle criteria en hebben een
bijdrage uit het gemeentefonds mogen ontvangen.
1. Naamloos heeft een bedrag van € 500,- ontvangen voor het plaatsen van
damwandplaten voor de bouw van een eigen bouwlocatie.
2. De Vlierefluiters hebben een bedrag van € 500,- ontvangen voor de aanschaf
van materiaal voor het isoleren van de bouwlocatie.
3. De Orka’s hebben een bedrag van € 261,- ontvangen voor de levering van de
materialen voor het maken van een houtkachel. Bij de Orka’s is een aanvullende
voorwaarde gesteld. Mocht het zo zijn dat de Orka’s op termijn besluiten een
andere invulling te geven aan de Carnavalsdagen, bijvoorbeeld door het vormen
van een loopgroep, houdt C.V. De 11jes zich het recht voor om de kachel over te
dragen aan andere (jeugdige) groepen.
De aanvraag welke niet aan de gestelde criteria voldeed, betrof een aanvraag wat
volledig betrekking had op het huurbedrag van een bouwlocatie. Daar dit niet voldoet
aan het criteria van duurzaamheid is deze aanvraag afgewezen. Voor de aanvragen
van de komende jaren wil de commissie meegeven dat een aanvraag voor huur van
een bouwlocatie niet onder de gestelde criteria valt.
Het bedrag dat dit jaar ongebruikt is gelaten, zal meegenomen worden in het budget
voor de jaren 2013 en 2014.
Ter aanvulling:
- Na de Carnaval volgt er een nieuwe inschrijvingsperiode. Via verschillende mediamiddelen wordt hierover gecommuniceerd.
- Voor vragen over een inschrijving of interesse is het secretariaat bereikbaar.
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Thuis
bij...

Vanaf Juffrouw Tok rijden we Nieuw-Dijk binnen.
Vanaf hier valt ons oog al op ‘De Groene Hofstede’.
Een moderne woning met toch een landelijk uiterlijk.
We gaan op bezoek bij Eric Boerstal. Wat we weten?
DES, Bacchus, Leefbaar Nieuw-Dijk en het Jeugdwerk horen bij zijn leven, maar over hoe en wat, geen
idee!

De deur gaat open. “Het is dus zover”, zijn de eerste woorden waarmee Eric de redactie verwelkomt. Geschrokken van zijn eerste reactie lopen we gelukkig achter een opgewekte gastheer naar zijn gezellige woonkamer. “Ga zitten”, Eric loopt naar de keuken en zet een ouderwets kopje koffie. Niet eentje die slechts een
druk op de knop nodig heeft, maar een druppelaar die de smaak volledig tot zijn recht doet komen. We
zoeken even naar een begin om het gesprek op gang te brengen maar Eric helpt door te vragen: “Wat brengt
jullie hier aan de Bosstraat?"
Antwoord op deze vraag is niet moeilijk. Eric, een altijd vrolijke persoonlijkheid met een hart voor zijn dorpje. In veel organisaties te vinden
maar zelden op de voorgrond. Maar voordat Eric de taak als interviewer
overneemt merken we wat leuks op. Een levensgrote foto aan de muur.
“Dat lijkt de voorkant van dat prachtige boek Nieuw-Dijk van A tot Z
wel”. Zijn gezicht kijkt even om de hoek van de keuken. “Krek”. We
nemen aan dat dit een bevestiging is. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft
hij een schat aan kennis over de geschiedenis van Nieuw-Dijk. Met de
koffie lopend naar de woonkamer vertelt hij over zijn rol binnen Leefbaar
Nieuw-Dijk. Ook de laatste herindeling van ons dorp komt ter sprake.
Jaren geleden waren de plannen groot. Al snel bleek dat bezuinigingen
van de gemeente voor flinke wijzigingen zorgden bij de ambities van de
vereniging. De laatste tijd blijken de meer grote plannen even in de ijskast te zijn gezet.
We vragen hem toch even naar zijn persoonlijke doel binnen de vereniging. Voor we de volledige vraag kunnen stellen krijgen we een helder
antwoord. “Ik vind dat we nog te weinig groen hebben in het dorp”. Eric
had graag meer groen gezien bij de herinrichting van de Smallestraat ,
maar een wirwar van kabels in de grond gooide roet in het eten. “Waar
vroeger Daan Jansen woonde, die laan, tegenwoordig Veens, dat is toch
prachtig”. Eric neemt zijn bril even af, pakt een zakdoek en veegt een
traan uit zijn ogen. De redactie weet dat dit geen emotionele reactie
is, maar een herkenbaar gebruik van de Eric Boerstal zoals wij hem kennen.

“Ik vind dat we
nog te weinig
groen hebben in
het dorp..”

“Eric, je bent toch ook nog secretaris van het Jeugdwerk?” Trots kijkt hij op. Drie maal ja horen we. “Ja ja ja,
mooi hè” Het gesprek krijgt een hoger tempo. “Dertig jaar geleden vroeg schoolmeester Wim Gudde of ik
even wilde helpen met een speurtocht voor het Jeugdwerk, daarna ben ik er nooit meer weggekomen”. We
leggen hem meteen een dilemma voor. Alle verenigingen vissen uit dezelfde vijver. Is dit geen beperking voor
het Jeugdwerk. Op een zaterdag wordt er door de jeugd van Nieuw-Dijk toch ook gevoetbald? Eric ziet dit
absoluut niet zo. “Het gaat om de kinderen, of dat nou bij Sprinkhanen is of bij het Jeugdwerk, als ze maar
plezier hebben, dat is het belangrijkste”. Veel mensen zouden praten voor eigen parochie, maar Eric kunnen
we daar niet op betrappen. Hij blijft de kinderen centraal stellen en maakt ons nog een keer duidelijk dat de
jeugd zeer belangrijk is om ‘dit kleine boerengat’ leefbaar te houden.

“Het gaat om de kinderen, of dat nou bij Sprinkhanen is of bij het
Jeugdwerk, als ze maar plezier hebben, dat is het belangrijkste...”
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Doordeweeks heeft Eric ook alles met de jeugd te maken. Als leraar dierhouderij en bedrijfseconomie geeft
hij les aan leerlingen van het AOC-Oost in Doetinchem. Nu weten we ook waarom juist hij zo rustig kan
blijven, ook al is de jeugd soms wild of wispelturig. De leerlingen van deze leerkracht zijn 14 tot en met 17
jaar. Lachend vat hij het samen: “ik geef les aan hormonen”. Samen worden we het eens dat deze leeftijd
vaak een probleem is voor de verenigingen. Ze voelen zich en of zijn ook te volwassen voor kinderactiviteiten. Ze kunnen en of mogen nog niet mee doen bij ‘grote mensen dingetjes’. Hij kaatst de bal terug
naar de redactie. “Dat zal bij de Carnaval toch ook wel zo zijn?” Inderdaad, ook bij De 11jes is dit een
groep waar we niet datgene kunnen bieden wat deze groep verdient. De regels zijn helder. Wordt er alcohol
geschonken, moet je 16 jaar zijn om deel te nemen aan dit feest. Eric gooit er nog een schepje bij bovenop.
“Het zal me niet verbazen dat de leeftijd opgeschroefd wordt naar 18 jaar”.

“Ik geef les aan hormonen”
We blijven nu in onze wereld hangen, Carnaval. Onze gastheer gaat nog eens lekker onderuit zitten in
zijn vaste draaistoel. Al jaren hangen er bij Eric aan het huis de vlaggen van zowel De 11jes als de
Geinsköp. Als lid van DES en Bacchus maakt hij de beide pronkzittingen van dichtbij mee. “Pronkzittingen zijn toch prachtig”.

“Tussen de Geinsköp en De 11jes is
echt een klik, prachtig toch”

Jaren geleden werd deze hoornblazer gevraagd door zijn neef John Bolk om mee te
spelen bij Bacchus. “En dat is een gezellige
club hoor”. De redactie twijfelt daar ook geen
moment aan. Een jaar later heeft hij ook zijn
broer William naar Bacchus gehaald. “Tijdens
pronkzittingen is het mooi om te spelen maar
mijn voorkeur gaat toch naar optredens bij
zorginstellingen of bij gehandicapten. Je krijgt
daar zoveel dankbaarheid voor terug”. Zijn bril
gaat weer af en de tranen onder zijn ogen
worden op subtiele wijze weggehaald.

Nooit heeft Eric enig opmerking gekregen dat hij ook bij een andere Carnavalsvereniging actief is. “Tussen
de Geinsköp en De 11jes is echt een klik, prachtig toch”. We knikken bevestigend. In het jaar 2000 was
Eric zelfs Prins van de Geinsköp. De leus waarmee hij de Carnaval in ging verraden zijn zelfspot en passie:
“Met völ gebater en gebloas, vuul ik mien een hele Kloas”. Hij loopt zonder iets te zeggen weg en horen
dat hij de trap op naar boven loopt. Enkele tellen later staat hij weer naast ons met een metalen koffer.
Geheimzinnig wordt deze geopend. Stapels met kranten komen tevoorschijn. Het blijken allemaal Carnavalskrantjes te zijn. “De Geinsköpper”. Als lid van de redactie van deze krant is hij vele uurtjes druk om
Didam met een oplage van 7200 stuks te voorzien van grappen en grollen over het reilen en zeilen van
Diedeldam. “Ik ben eigenlijk de Marga Geurtzen van De Geinsköp”. We laten ons niet verleiden tot enige
uitspraak of opmerking, maar geven het gesprek de ruimte.
Langzaam wordt ons duidelijk dat Eric verschrikkelijk veel vrije tijd stopt in allerlei verenigingen en stichtingen. Binnen en buiten Diek. Over het algemeen weten Nieuw-Dijkers heel goed wat hun plaatsgenoot
doet, maar dit heeft ons blij verast. Helaas is hij zelf ook betrokken bij Leefbaar Nieuw-Dijk, anders zou hij
wat ons betreft de volgende nominatie “vrijwilliger van het jaar” in ontvangst mogen nemen. Zijn oprechte
bescheidenheid geeft aan dat dit niet nodig is om hem te motiveren. “Ik zeg wel, als je iets wil doen voor
verenigingen of stichtingen, dan moet je het goed doen”.
Met deze boodschap moeten we maar eens afscheid nemen. Toch nog een laatste vraag. We steken niet
onder stoelen of banken dat Eric een heerlijke vorm van humor heeft. Nieuwsgierig of hij ooit een buut
zou overwegen moeten we even wachten op een antwoord. “Nou .. laat ik het zo zeggen, als ik wat zou
doen, zou ik graag een lied maken over mijn gevoel over “Den Diek”. We lopen naar de deur en wensen
elkaar fijne feestdagen toe. “Mag ik het nog even lezen voor het gepubliceerd wordt. want ik wil niemand
kwetsen hè!” We roepen terug: “Natuurlijk, geen probleem”. Bij het wegrijden denken we, Eric en iemand
kwetsen, dat gaat nóóit gebeuren!
11sevier | 65

B

WEETJESenzo

RENATE E. KRIJGT PUNTHOOFD!

Eggie (alias Renate Egging) en Wimmie (alias Wim Baars) zijn
momenteel druk aan de klus. Hun garage wordt namelijk omgebouwd tot een heus speelparadijs voor hun prachtige dochter
Saartje (alias Sarah). Maar voordat het een waar speelparadijs
wordt, zal er toch het nodige moeten gebeuren en aangeschaft
worden op bouwgebied. Eggie heeft daarom heel wat rondgeneusd op het internet, maar volgens Wimmie kon ze maar het
beste bij de Karwei kijken. Het wilde echter niet lukken om op de
website van Karwei te komen. Na menig ergernis besloot Eggie
daarom maar te bellen met de winkel, om te vragen waarom hun
website het niet doet. Eggie uitte haar frustratie want ze vindt
het écht niet kunnen, uitgerekend op het moment dat zij de site
wil bekijken, doet hij het niet! Een korte impressie van het telefoongesprek:
Vriendelijke mevrouw van de Karwei: “U weet zeker dat u het

webadres goed heeft ingetypt mevrouw Egging?”

Eggie: “Jazeker heb ik dat goed, anders bel ik toch niet!

www karwei nl".

Vriendelijke mevrouw van de Karwei: "Er moet wel een punt na

www en na karwei, mevrouw!"

Eggie: "Het was toch geen punt bij Karwei!?"

JOHAN B. HEEFT ZICH

BEKEERD!

De inmens populaire en uitbundige Johan B. heeft in zijn leven
een rustperiode ingelast. Na vele jaren het uiterste van zichzelf
gevergd te hebben, overal bij aanwezig te willen zijn, keihard
gewerkt te hebben met de schilderskwast, was de maat vol voor
Johan. Hij heeft zich vervolgens verdiept in het boek “Zoek rust
voor de geest” en kwam daarbij tot de conclusie dat hij zichzelf
het beste kon bekeren tot de bekende Indianenstam “Lekmienmaorallemaaldekonte”! Deze Indianenstam staat bekend om de
rust en de dagelijkse groepsmeditatie van 4 uur. Johan voelt zichzelf hier helemaal thuis en heeft daarvoor zelfs een heuse metamorfose ondergaan. “De stam sprak mij vooral aan vanwege hun
fraai beschilderde gezichten”. Insiders beweren zelfs dat Johan
niet meer slaapt in zijn prachtige nieuwe huis in de Kerkwijk,
maar in een Tipi bij zijn ouderlijke woning in Nieuw-Dijk.
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Voorzitter
André
Polman is
ontzettend
blij met het
nieuwe communicatiemiddel
‘Whatsapp’, dat sinds korte tijd door alle
bestuursleden in gebruik is genomen. ‘Ondanks dat het zakelijk en privé veel tijd kost
om deze manier van communiceren bij te
benen, boekt het overweldigende resultaten!’ Verdere uitleg en beargumentatie besparen we u (want dat is voor de
gemiddelde lezer toch niet te begrijpen).
Wel wil André nog even laten weten dat ze
nu beter dan ooit ook met Lowie in gesprek
kunnen blijven. ‘Lowie is een geweldige
apper, voor het eerst in zijn bestuurscarrière wordt hij nu pas goed verstaan’. Er
wordt dan ook overwogen de bestuursvergaderingen af te schaffen en geheel op
Whatsapp over te gaan.

“IK DACHT ALTIJD
DAT DRINKEN
SLECHT VOOR ME
WAS .... DUS BEN IK
MAAR GESTOPT
MET DENKEN”
aldus
Dennis “propke” Berendsen
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Vraag het gewoon aan HCI
Wie aan bouwen, verbouwen of renoveren denkt, komt vanzelf terecht bij BouwCenter
HCI in Hengelo Gld., Ulft, Zevenaar en Elst. Zowel professionele bouwers als zelfbouwers
weten de weg naar BouwCenter HCI uitstekend te vinden. Geen wonder, we zijn al sinds
1921 geworteld in de bouwwereld.

T. 0575 - 46 81 81

www.bouwcenterhci.nl

De kwaliteitsformule voor registerpodologen
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Servicestation
Broekhuizerstraat 20 - 7031 GZ Wehl
Tel. 0314 - 68 12 94

BRANDSTOFFEN
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t Binnen- en buiten
t Beglazing
t Wandafwerking
t Kleuradvisering
t Verftechnieken

Remi Koster

Koster Schilderwerken Didam t Oude Beekseweg 51 t 6942 JA Didam
T 0316 224848 t M 06 4757 0479 t E remi-danielle@solcon.nl
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Gendringseweg 2 - 7045 AR Azewijn
Tel. 0314 - 65 12 20

Servicestation
Oversluis 5 - 7071 DA Ulft
Tel. 0315 - 68 17 10

Tatelaarweg 21 6941 RB Didam
Tel. 0316 - 22 84 66 info@oliehandelbergh.nl
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WEETJESenzo
Robbin Mennings talent engels sPReken!!!

Dieks is natuurlijk een taal op zich. Voor het merendeel is het al lastig om ABN te kunnen spreken. Robbin is wel een uitzondering in deze. Hij beheerst de engelse taal zo goed, dat het wel
heel duidelijke taal wordt.
Robbin Mennings op facebook 18-12-2012:
Oke, ik ben officieel een dwaas! Tijdens je mondeling examen eruit gestuurd worden, omdat ze
denkt dat je ‘fuck you’ zei! Thanks to mijn goede engels en de stalen zenuwen.

ILSE P. IN BENARDE POSITIE

P

Bijna dagelijks loopt Ilse P. tijdens haar pauze
een rondje door de stad. Dan kan ze even heerlijk lekker rondneuzen voor zichzelf en haar
mannen en is dan helemaal in haar element!
Onlangs schrok ze zich echter een ongeluk bij
de V&D. Ilse vertelt: “Ik moest even een tussenstop maken omdat ik hoognodig naar het toilet moest. Nét toen ik op het toilet zat begint
een vent tegen me te kletsen!! ‘Hey, hoe is ‘t?’,
hoorde ik hem zeggen. Nu vind ik het nogal lastig om met vreemden een gesprek aan te gaan
en ben niet zo’n prater in het openbaar, maar zo
beleeft als ik ben antwoordde ik: ‘Ja, goed…’.
Ondertussen probeerde ik mijn boodschap te
doen, zodat ik weer snel van het toilet af kon
gaan. Vraagt de man: “Wat ben je aan het
doen…” Ik verschoot van kleur, maar gelukkig
kon niemand me zien. Ik vond het een vreemde
vraag voor deze plek, maar antwoordde: ‘uhm..
nou hetzelfde als jij, een beetje zitten hier..’ Ik
trok snel m’n broek op, om weg te komen, voordat die vent me nog een vraag zou stellen. Komt
hij met het volgende: ‘ Zal ik met je meegaan
naar huis straks?’ Ik wist me echt geen raad,
poeh ... maar geen antwoord geven vond ik ook
niet gepast. Ik zei vervolgens: ‘Ummm ...ik krijg
straks visite, dus ik denk niet dat het een goed
moment is vandaag..’. Toen hoorde ik hem
opeens een beetje geïrriteerd zeggen, en met
een rood hoofd ben ik toen weggegaan: ‘Luister,
ik bel je straks wel even terug, want er zit hier
een of andere vrouw in dat hok hiernaast steeds
mijn vragen te beantwoorden.’

ROPKE
VERMIST

Carnaval 2013 staat op het
punt van beginnen en de eerste problemen
lijken zich al voor te doen. Adjudant Propke
lijkt spoorloos te zijn verdwenen. Prins
Robke en adjudant Kraay zijn ten einde
raad:”Propke is onze steun en toeverlaat
voor de komende Carnavalsdagen, zonder hem gaat het feest echt niet door en trekken we het niet”!
Aldus een bezorgde Prins Carnaval. We hebben echt overal al
gezocht, maar helaas tot nu toe zonder resultaat. Prins Niek
en zijn adjudanten zijn erg begaan met het lot van hun medePrins en hebben daarom vrijwillig aangeboden mee te helpen
zoeken naar Propke. Hopelijk wordt hij voor de Carnaval weer
gesignaleerd! Mocht u Propke ergens tegenkomen, neem dan
contact op met de redactie van 11sevier.

BERNO R. HEEFT RUGPROBLEMEN

Berno Raben kampt met ernstige rugproblemen. Naar eigen zeggen is de oorzaak hiervan niets minder dan die verdomde zomer- en wintertijd! “Twee keer per jaar dan is daar weer dat gekloot ....
het verzetten van de klok”. Benno deelt 11sevier mee dat hij graag ziet dat de zomer- en wintertijd
wordt afgeschaft. “Wij hebben een grote Friese staande klok in huis, maar twee keer per jaar moet
deze verzet worden .... ik sjouw mien eigen een breuk aan dat ding”!

“Calorieën, dat zijn toch van die beestjes die ‘s nachts
je kleding kleiner maken?”
aldus
Silvya Stinissen
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Babberich - Doetinchem - Nijmegen
0316-248845
www.utsvanhunen.nl info@utsvanhunen.nl

De verhuizer van Oost Nederland!

60 jaar van Hunen verhuizingen

A. VAN RAAIJ
STAALCONSTRUCTIES B.V.

Bieslook 9-13 6942 SG Didam
Tel. 0316-221311
Fax 0316-228229
a.raaij@planet.nl
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T 0316 531262
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Wijij zijn de bank bij u in de buur
W
buurt.
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ALPIENJO’S
‘Een bijzondere groep vrienden
met Duitse trekjes’

Op een regenachtige dag ben ik al afgereisd naar het Verhaal in Loerbeek. Daar aangekomen als een bezopen kat, werd ik vriendelijk ontvangen door de mooie gastvrouwen. Ik snap nu ook wel waarom de mannen
hier zittten. Dit is toch wel even iets anders dan bij de Ferdinandjes. Beetje rondkijkend in de kroeg, prijkt
het Alpienjo naambordje al hoog boven de bar. Ja ... deze mannen zitten hier vaker. Het Verhaal heeft enige
tijd te koop gestaan, maar door de royale inkomsten van de Alpienjo`s bloeit deze kroeg helemaal op. Tot mijn
verbazing zijn er alleen maar Alpienjo mannen. Wanneer ik vraag waar de vrouwen zijn, blijkt dat de vrouwen zijn thuisgelaten vanwege een lingerieparty. Thom Melissen en Bram Koster waren die avond
geheel toevallig ook afwezig.
HOE HET ALLEMAAL BEGON
De Alpienjo`s zijn 13 jaar geleden begonnen met de
gebroeders Melissen. Het 1e jaar werd er nog meegelopen in Loil, maar toen er meer Diekse mee gingen lopen en de gezelligheid geproefd werd bij De
11jes, wilden ze toch al gauw niks anders meer, de
trein stond stil. Maar dit gold niet voor de groep. De
naam Alpienjo`s stamt af van de vriendinnen van
Thom en Edo Melissen, deze heten Pien en Joni.

Als eerbetoon aan deze dames kreeg de groep deze
naam. Een hele eer! De groep heeft veel ‘doorloop’
van leden gehad. Door fusies met andere groepen
zoals de Raddraaiers. Op dit moment bestaan ze uit
12 mannen en 10 vrouwen. Maar ze zijn ook flink
bezig met de toekomst, ze zijn namelijk al lekker
aan het paren. Er is al 1 kleine Alpienjo en de nummer 2 is onderweg. De vaste kern is overgebleven
en het is een gezellige en vaste groep geworden.

BOUWEN
Na jaren bij Melissen gebouwd te hebben zijn ze geëmigreerd naar Elten. Dit kwam mede door de bende
die ze achter lieten en uiteindelijk ruimtegebrek, in een schuur waar de hele optocht gebouwd zou kunnen
worden. Om zich daar te verwarmen hadden ze een mega grote straalkachel aangeschaft, ter grootte van
een vliegtuigmotor. Een jerrycannetje op een avond ging er makkelijk doorheen. Met als gevolg dat ze
roetzwart thuis kwamen. Toch zijn de kiekdagen altijd bij Melissen gebleven. De mannen waren in de
begin jaren vooral lui. Ze kwamen lekker met de auto naar Melissen en wilden het liefst de auto nog in de
schuur parkeren. Maar dat kwam Arjan Wiendels duur te staan. Toen in de schuur de opmerking kwam,
“Arjan er staat een stier op je auto” werd dit afgedaan als een flauwe grap, totdat er toch zelf even gekeken
werd en tot zijn verbazing, in het ritme van de muziek, een stier op zijn auto stond te dansen. Sindsdien
werden de auto`s allemaal wel netjes achter het hek geparkeerd.
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ELTEN
Maar sinds de mannen en vrouwen in
Elten bouwen zijn, zijn ze een stuk milieubewuster geworden. Zo ligt het hele
dak van de schuur vol met zonnepanelen. Dit zorgt ervoor dat ze maar met 1
lasapparaat tegelijk kunnen bouwen,
maar dat is dit jaar niet echt het probleem. Ze bouwen op een kalkoenboerderij, en dit verklaart ook wel het
kakelende en schreeuwende gedrag
van Arjan Coobs met de feestavonden
tijdens Carnaval. Ze beginnen ook wel
een beetje op echte Duitsers te lijken,
de bierbuikjes beginnen bij sommige te
komen of zijn nooit weggeweest, een
braadwurst gaat er lekker in en het zijn
niet de knapste jongens. Maar dat hadden ze gelukkig al vroeg in de gaten, dus bouwden ze in hun topjaren
‘Schoonheid zit van binnen’ en dat is natuurlijk ook zo! Verdere mooie wagens waren de vissenwagen en
sprookjes. Alleen het wegkapen van de prijzen als echte Duitsers is ze bij De 11jes nog niet gelukt. Dit kwam
waarschijnlijk doordat ze niet de lievelingetjes van De 11jes waren. Misschien dat het bij ‘volwassenen voor
jeugd’ wel gaat gebeuren. Toch is deze groep wel een keer 1e geworden. Namelijk in Beek, toen bestonden
ze 11 jaar en deden ze met de sprookjeswagen mee, dit op het verzoek van hun gastheer en gastvrouw die
actief zijn bij Beek en achteraf was dit een heel erg goed idee.
TOEKOMST
De toekomst van deze groep ligt vooral bij ‘volwassenen voor jeugd’. Zo zijn ze goed bezig met het uitbreiden van de alpienjo`s. De 1e gaat Carnaval dit jaar voor het eerst meemaken en de volgende is onderweg. Ze
zien ook wel wat in de stijl van de Heideboys. De kinderen voorop, de vrouwen in het midden van de wagen
om alles in de gaten te houden, vooral de mannen. En de mannen achterop bij de terrasverwarmers met een
lekker potje bier.
ANDERE UITSTAPJES
De Alpienjo`s doen elk jaar mee met het voetbaltoernooi in Beek. Hier pakken ze vaak wel de prijzen. Vooral
Mark de Reus, alias Jackie Chan, is erg fanatiek. Hij is zich nou al aan het sparen voor dit grote evenement.
Ook proberen ze elk jaar een weekendje weg te gaan met de hele groep. Zo zijn ze op teambuildingsweekend naar de Ardennen geweest toen ze 11 jaar bestonden en dit heeft toch geleid tot een 1e prijs. Het was hier
ook heel normaal om één vrouw met 5 man te delen, echte vrienden noemt men zoiets dan!
Ook deze mannen hebben wat geleerd tijdens de afgelopen jaren, zo worden ze vanavond opgehaald door
Taxi G. Ze gaan met veel hoop naar huis om daar opgewacht te worden door hun vrouw in hun nieuwe lingeriesetje. Waardoor het nog een lange nacht kan worden en de Alpienjo`s goed met hun toekomst bezig
zijn. Dit terwijl de reporter nog even gezellig aan de teek blijft hangen bij de mooie bardames. Alaaf!
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Haagen Uitvaartverzorging
ZHQVWX¿MQHFDUQDYDOVGDJHQ
Erwin en Diana Haagen - T: (0316) - 22 39 36
Koeleplekstraat 28 - 6942 CZ Didam
www.haagenuitvaartverzorging.nl
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PRL Showtechniek
Artiest?
Feest?
Evenement?

I: www.prlshowtechniek.nl
E: info@prlshowtechniek.nl
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WEETJESenzo
ERNSTIGE TWIJFEL AAN LEDEN CV DE 11JES

Sinds Carnaval 2012 leeft er onrust bij de Nieuw-Dijkse bevolking. Deze onrust houdt verband, naar horen
zeggen, met leden van Carnavalsvereniging De 11jes. Onderstaande foto’s zijn anoniem binnengekomen
bij de redactie van 11sevier. Er wordt dan ook ernstig getwijfeld of deze leden ze nog wel
“alle 7 op een rijtje hebben” of dat zij de bekende “klap met de molenwiek” hebben gehad. Nieuw-Dijk
vraagt zich af of actie ondernomen moet worden door bijv. psychische hulp of permanente opsluiting!

overloper ... JA OF NEE?

Niemand zal het onopgemerkt voorbij zijn gegaan. Steak’m opent haar deuren in Nieuw-Dijk.
Onze ‘huis-ober’ is er nog niet zo van overtuigd of dit helemaal zijn nieuwe stekkie zal gaan worden.
Snuffelt hij daarom ‘stiek’m’ bij de concurrent? Deze foto is door onze paparazzi fotograaf genomen.
Moeten wij ons als Nieuw-Dijkers zorgen gaan maken? Wij zijn ervan overtuigd van niet…. “Zo lang
Danny dut alsof het in het Loilse beter is, doen wi’j alsof wi’j um helemoal niet missen!!” Misschien
is het al wel bij deze ene avond gebleven…

“Zo lang Leo dut alsof hi’j mien goed betaald, doe ik alsof ik hard werk!”

Sinds 11-11-2012 bieden wij onze rijlescursisten ook theorieles aan. Onderstaande voorbeelden geven een impressie van
de theorielessen die gegeven worden. Voor vragen of informatie over de lestijden, neemt u dan gerust contact op met
tel: 06-11111111

Mag u hier stoppen om uw
bandenspanning te controleren?
O Ja
O Nee

U blijft met uw auto achter deze
fietser rijden, mag dat?
O Ja
O Nee
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TH WenTHolT
Zeilmakerij, Zonwering
&
Tentreparaties
Tel. 0316-229120
Email: t.wentholt@kpnplanet.nl
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Wilhelminastraat 39
6942 BJ Didam
Tel. (0316) 29 64 44
Fax (0316) 29 64 45
info@momjoostenmakelaars.nl
www.momjoostenmakelaars.nl
@MomJoosteninfo
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Verhuizen en
alles
kan niet mee?
Wij nemen alles mee!!
Ook oud ijzer, computers, accu’s,
elektrische apparaten en kabel.

Smallestraat 37
Nieuw-Dijk
Piet Gal
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Alaaf, we zien jullie graag tijdens de
carnaval bij ’t Heuveltje in de tent of café.
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WEETJESenzo
RAAD JE PLAATJE!!
Wie ziet u op deze foto?

PARTYBAND B*GENTLE

Partyband b*gentle is een bijzondere combinatie van muzikanten
die een TOP product neerzetten, waar iedereen veel plezier aan
kan beleven. Een gedrevenheid om een groot feest neer te zetten
met alle toeters en bellen, maar met beide benen op de grond om
iedereen een fantastisch muzikale avond te bezorgen.
Bruiloft, bedrijfsfeest, carnval of receptie; b*gentle maakt uw
feest!
Bezoek onze site www.bgentleband.nl Tijdens onze optredens
worden er foto’s gemaakt. Kijk of je gekiekt bent!

A)
B)
C)

Erik Duis
Ralph Menting
Geert Duis

Het goede antwoord is B.
A: Onmogelijk, geen nadere uitleg nodig.
B: Juist, aan het proberen Marja te
helpen.
C: Onjuist, doet nooit een poging meer
om Marja te helpen, doet het toch nooit
goed.

ECHT BIJZONDER!

Een tweede keer gaat, of je het nu wilt
of niet, nooit meer lukken. Na de verkiezing waar Niek Egging onze nieuwe
Prins van Didam werd en zijn adjudanten Vikas Meijer en Kay Stinissen koos,
was een bijzonder feit geboren. Al hun
vaders zijn ooit al eens Prins geweest
van De 11jes. In 1996 hadden we Prins
Mars (Marcel Egging) ‘met Prins Mars
begint het feest pas’. Twee jaar later in
1998 kregen we Prins Hans (Hans Meijer) ‘leus op te vragen na 22:00 uur’ en
enkele jaren geleden, 2009 hadden we
Prins Frank (Frank Stinissen) ‘De hut
als Prins vergit gin mins’.

D

Altijd al benieuwd hoe
het is om croupier te
zijn? Of wilt u eens
achter de schermen
van Casino De
Blauwe Dolk kijken? Dan is dit uw
kans. Onder begeleiding van een host
tonen wij u de ruimtes
achter de speelzalen. Stel al
uw vragen en volg de uitleg van de afdeling Security
& legal. Na een geweldig diner staat er een professionele croupier voor u klaar, die u de fijne kneepjes van
het vak bijbrengt. Ervaar hoe het is om zelf de roulettekogel te laten draaien. Of laat u trainen tot Black
Jack croupier. Voor meer informatie mail dan naar:
erikderksen@deblauwedolk.nl.
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In 2012 veraste De Deurtreiers vriend en vijand om als nieuwkomer in de categorie “Jeugd
voertuigen”direct de 1e plaats te halen. Met de wagen ‘We hebben onze beer geschoren, om
erbij te horen’ lieten ze meteen zien waartoe ze in staat waren. Deze leus werd bedacht uit
noodzaak. Een eerlijke Tom Menting legt uit: “We hadden geen tijd meer om de beer compleet te proppen, dus hebben we de leus ook maar aangepast”.
De leeftijd van deze groep gaat van 12 tot 15 jaar. De jongens
horen bij de jongsten en van de meiden zijn de meeste 15 jaar.
Over de leeftijd verschillen ze van mening. De jongens denken
eenvoudig: “We kunnen nog lang mee doen bij de jeugd.” De
meiden zijn liever 16 jaar. Zij kijken uit naar de avondfeesten
bij De 11jes. De groep bouwt bij de Fam. Menting aan de
Geulecamp. Ze hebben daar een prachtige locatie tot hun
beschikking. Ze mogen ook gebruik maken van de garage van
Opa Menting zodsat het lassen en plakken veilig gescheiden
kan gebeuren.
De groep is sinds 2013 een combinatie van 2 groepen. Enkele
jongens komen van ‘De Euries’ en de dames hebben we vorig jaar nog gezien als ‘C.G. de Zwanzen’, terwijl
ze jaren daarvoor nog het Carnaval ingingen als ‘De Diemse Trienen’. We hopen dat deze groep mag groeien
en zeker niet uit elkaar zal vallen. Op de dag van het interview zien we de perfecte combinatie. De jongens zorgen voor het laswerk en onderstel, terwijl de meiden op een toch wat koude dag probleemloos meters papiermaché verwerken.
Als we vragen naar de voorbeeldgroepen, roepen de jongens al snel: ‘De Boejes’. Tom is een vaste bezoeker
bij De Boejes op vrijdagavond. Hij lacht terwijl hij het verhaal vertelt dat die jongens complete wasmanden
met hout in de kachel schuiven. De dames vinden bij De Boejes vooral de kantine een goed plan voor hun
eigen groep. “Dan kun je even opwarmen”. Tom, Jari en Raul zorgen niet echt dat de meiden het warm krijgen. “Ze motten wel een bietje deurgoan”. Dit laten de dames ook blijken als ze hun toekomstvisie schetsen
voor de groep: “We willen meer lekkere jongens bij de groep”. Tom denkt nog niet aan relaties, maar blijft
met het Carnaval bezig: “We zouden meer grote koppen op de wagen willen hebben …. en meer lassers”.
Ondanks deze mooie wensen zijn De 11jes erg trots op de Deurtreiers. Het is nu al (4 weken voor Carnaval)
een prachtig gevaarte dat zelfs uit drie delen gaat bestaan. Er is nog veel werk maar iedereen heeft er nog
steeds zin in. Vanaf oktober komen ze elke woensdag, zaterdag en zondag trouw bouwen. Evy: “We komen
graag, maar we zijn niet zo gek als Tom, die stond vanmorgen om 5 uur al in de schuur”. Dit jaar zijn De
Deurtreiers te bewonderen bij de optochten van Didam, Beek en Angerlo. Hoe zijn ze te herkennen? Let op:
“Onze dure boot is kapot, dus daarom dit jaar maar een vlot”. Het maken van een groepsfoto was even lastig
want Tom zit nog tot twee weken voor het Carnaval in een rolstoel. Tom: “Ongelukje gehad op school, maar
kan gewoon lassen hoor”. De jongens knielen als trouwe maatjes naast de stoel, terwijl de meiden zich keurig achter hen opstellen. Eén, twee, en lachen…… klik.

Tom menTing
Jari geverink
raul Heyneman
Fabienne Heyneman
Jamilla bräkling
evy rasing
bridgeT bouwman

DE TOEKOMST ....

Franka visser

DE DEURTREIERS
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Terrasoverkappingen
Terrasschermen
Garagedeuren
Binnen zonwering
Shutters
Markiezen
Uitvalschermen
Screens
Horren

Telefoon: 0316 220049
Web: www.rondeelzonwering.nl
E-mail:
info@rondeelzonwering.nl

Kerkstraat 10c
6941 AG Didam

S HOWROOM:
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Rondeel zonwering
ook voor:

Elk rolluik wordt uitgevoerd met een kwaliteitsmotor van het merk Somfy, met obstakel detectie.

Nu bij aankoop van elk 2e rolluik gratis motor!

In de winter en zomer is een aangename temperatuur in huis heel wat
waard. Bespaar energie met rolluiken! Ook met het oog op inbraak en
geluidsoverlast is een rolluik absoluut een prijswaardig product!
Rolluiken zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Schuine of ronde
rolluikkasten, in vele standaard kleuren en combinaties.
Rolluiken zijn onderhoudsarm en bestand tegen alle weersinvloeden.
Perfect voor vele doeleinden, voor elke situatie een passend rolluik.

Een rendabele investering.

Bij elk 2e rolluik gratis motor

Rolluik Actie
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cv De 11jeS
caRNaval
dinsdag
12 februari

kindercarnaval

zo-ma-di
10-11-12
februari
19.45 UUR
Zaal OPEN
ENTREE € 8,00
EINDE 00.30 UUR

(DinSDag 19.00-24.00 uur)

PRINS ROBKE 1E

11.11 UUR
Zaal OPEN
ENTREE € 3,00
EINDE
14.30 UUR

wat kun je verwachten?
- Live muziek
- Spannende prijsuitreiking
- Bij entree 1 consumptiebon en
1 bon voor lekkere friet
- Bij inlevering van de kleurplaat een
zak snoep
- Diverse activiteiten

PRINS NIEK 1E

c a R Nava l S R E S I D E N T I E B O S Z I c H T
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WEETJESenzo

DOKTER POUWELS
WEET RAAD ...

H. Pouwels is een nieuwe carrière gestart. Via
de LOI heeft hij zijn diploma “huisarts” behaald en is onlangs zijn eigen praktijk begonnen. Zeer recent kreeg hij bezoek van een
bekende Nieuw-Dijkse vrouw, wiens annonimiteit wij graag waarborgen. Voor het gemak
noemen wij haar Marie. Marie kwam klagen
over de seksdrift van haar man. "Dokter Pouwels, elke dag om twaalf uur komt mijn man
thuis uit het café en roept meteen: 'Marie
kom mee naar boven, ik wil erop!' Ik word
hier zo gek van, kunt u mij niet helpen?" Dokter Pouwels, vooral gespecialiseerd op het
gebied van sex, dacht na en kwam met de
perfecte oplossing: "Weet u wat u doet? U
koopt een opblaaspop en legt die in uw bed.
Als uw man toch dronken is, dan zal hij het
verschil niet merken en kunt u rustig in de logeerkamer doorslapen!" De vrouw ging zeer
tevreden naar huis en volgde de raad op van
dokter Pouwels. Diezelfde avond om twaalf
uur zwaaide de deur weer open en hoort
Marie haar man weer roepen: "Marie kom
mee naar boven, ik wil erop!" Ze hoort hem
de slaapkamer binnengaan en gaat slapen. 's
Morgens staat ze zoals altijd het ontbijt klaar
te maken als haar man naar beneden komt.
Hij kijkt haar bezorgd aan en zegt peinzend:
"Marie het gaat niet goed tussen ons!" Marie
kijkt hem verbaasd aan en vraagt: "Hoe bedoel je?" "Nou", antwoordt de man,"toen ik je
gisteren in een tiet beet, vloog je de kast op!"

AAT
MAAR
SCHUIVEN

“Je hoort mij niet klagen” was het
antwoord van Tom2
meter
Kluitman. Het NAR- VE-lidmaatschap legt
hem zeker
geen windeieren. Aan vrouwelijke aandacht
heeft hij
zeker geen gebrek. Tom
denkt zelf
dat het komt door het
onweerstaanbare gele jasje ... daar kikken de vrouwen volgens hem op. Maar ook
de groene strik en rode bretels doen wonderen. De redactie vraagt zich ondertussen ook af waar Theo Gieling nu precies naar kijkt. Zijn dit ook Tom
zijn rode bretels of toch iets anders?

EMANCIPATIE VIERT HOOGTIJ IN HUIZE RABEN
Is het tegenwoordig de normaalste zaak dat de
man in de keuken staat tijdens kerst om een
maaltijd te verzorgen voor het gezin, is dit in huize
Raben toch nog altijd niet het geval. Simone: “Het
is bij ons altijd hetzelfde liedje, de mannen zitten
relaxed met een pot bier in de kamer een kaartje
te leggen, terwijl wij vrouwen zoals gewoonlijk
weer aan het aanrecht staan te ploeteren. Wij
moeten altijd koken, wij moeten altijd afwassen,
wij moeten altijd de rotzooi weer opruimen”. 11sevier vraagt zich echter af wie Simone met “wij” bedoelen, daar zij zelf in geen velden of wegen op
de foto te bekennen is!

het kortste sprookje ooit
Er was eens een jongen die z’n meisje vroeg “Wil je met me trouwen?” Het meisje zei “Nee!”
De jongen leefde nog lang en gelukkig en reed op z’n motor, ging vissen en jagen, speelde golf, ‘
ging vaak drinken met z’n vrienden, had veel geweldige sex, had geld op de bank en liet
scheten wanneer hij daar maar zin aan had.
- EINDE Bastiaan Wigman, Willy Wiendels, Dennis Berendsen, Koen Kraaijvanger, Robbin Mennings, Jeroen Oltshoorn,
Roel Tiemessen, Tim Sanders, Jork Scheerder hebben de redactie laten weten het een fantastisch sprookje te
vinden welke volledig is gebaseerd op waarheid.
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tok of
the
town!

kluiven mag!
Baarle-Nassau · Didam · Ede · Eindhoven · Tiel · Wijchen | Tolweg 9, 0316 22 13 12
www.juffrouwtok.nl
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11SEVIER

Prins Robke 1e
e
De&
11sevier
is een Niek
uitgave van
Prins
1
CV De 11jes met als redactie:
Johan Jacobs
Erik Derksen
Marlon Duis
Robbin Mennings
Gemma Harmsen
Sanne Menting
Marga Geurtzen
Indien er op één of andere manier foto’s en/of
teksten worden gekopieerd uit deze uitgave
van 11sevier, juichen wij dat ten zeerste toe.
Uiteraard is plaatsing op social media
hierbij toegestaan. Over de inhoud van
deze 11sevier kan echter niet gecorrespondeerd worden!!

