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“Dynamiek in Ni-j Diek”

Beste�Carnavalisten,�

Wanneer�je�de�kranten�leest�of�sommige�mensen�spreekt,�is�de�uitverkoop�van�Nieuw-Dijk
begonnen.�De�vergrijzing�en�ontgroening�van�ons�dorp�wordt�te�pas�en�te�onpas�aangegre-
pen�als�argument�om�het�maar�te�laten�gebeuren.��

Met�vele�anderen�beleef�ik�het�anders:�We�staan�aan�het�begin�van�een�nieuwe�periode
waarin�we�actief�zoeken�naar�nieuwe�mogelijkheden,�rekening�houdend�met�andere�
omstandigheden.�Een�aantal�weken�geleden�is�hiervoor�onder�aanvoering�van�Leefbaar
Nieuw-Dijk�een�prima�aftrap�gegeven�en�hebben�we�de�energie�en�dynamiek�gevoeld�
om�met�elkaar�nieuwe�mogelijkheden�te�ontdekken�en�samen�vorm�te�geven�aan�
Nieuw-Dijk�2.0!��

Ook�binnen�onze�vereniging�is�er�volop�dynamiek:�Vanzelfsprekend�zijn�er�de�Prinsenwisse-
lingen�en�nemen�we�afscheid�van�Dylan�en�Bassie�die�er�samen�met�hun�adjudanten�een
geweldig�jaar�van�hebben�gemaakt.�Ook�van�de�hofdames�gaan�we�afscheid�nemen,
Daphne�en�Leonie�hebben�onze�vereniging�de�afgelopen�2�jaren�op�een�geweldige�manier
ondersteund�en�gelukkig�blijven�ze�dat�in�een�andere�rol�ook�doen.�Ook�binnen�het�bestuur
is�er�een�wisseling,�Niels�Menting�wordt�opgevolgd�door�Jos�Hieltjes�en�binnen�de�Raad
van�11�volgt�Ronny�Looman�voorzitter�Dewi�Lamers�op.�Daarnaast�zal�Henk�Raben�af-
scheid�nemen�als�conventlid.��

En�dan�komt�ook�het�moment�dichterbij�dat�we�afscheid�gaan�nemen�van�“onze”�President
Johan�die�er�na�10�jaar�mee�gaat�stoppen.�Johan�had�het�al�enige�tijd�geleden�aangegeven
binnen�de�vereniging,�maar�desondanks�zijn�we�er�nog�niet�echt�aan�gewend.�Johan�is�ge-
start�als�President�in�een�lastige�periode�en�met�een�aantal�anderen�heeft�hij�er�de�schou-
ders�onder�gezet�en�de�vereniging�op�de�kaart�gezet.�Op�de�pronkzittingen�bracht�hij�elk
jaar�een�topact,�we�kennen�mensen�die�na�zijn�openingswoord�over�de�stand�van�zaken�in
Nieuw-Dijk�zeggen:�“We�kunnen�wel�weer�naar�huis,�want�dit�was�voor��������
mij�de�hoofdact!”�Niet�alleen�op�de�pronkzittingen�maar�het�hele�jaar�door�
konden�we�rekenen�op�zijn�spreek-�en�zangkunsten.�We�houden�gelukkig�
een�blijvend�aandenken�aan�Johan�over:�De�tekst�van�het�“Lied�Diek”,�dat�
elke�Carnaval�en�pronkzitting�wordt�gezongen,�is�namelijk�van�zijn�crea-
tieve�hand.�We�zijn�als�vereniging�erg�blij�dat�we�een�hele�goede�op-
volger�hebben�gevonden;�het�is�geen�vervanger�want�die�vind�je�
nooit.��

Nee,�het�is�iemand�die�op�geheel�eigen�wijze�invulling�gaat�geven�������������������������
aan�de�rol�van�President�van�onze�mooie�vereniging�en�daar�voor-
al�ook�de�ruimte�voor�krijgt�en�verdient!�Op�de�pronkzittingen�
gaan�we�op�gepaste�wijze�aandacht�aan�bovenstaande�verander-
ingen�besteden�en�natuurlijk�wordt�het�overgrote�deel�van�
het�programma�ingevuld�met�mooie�optredens�waar�al-
weer�hard�aan�wordt�gewerkt!��

André Polman
Voorzitter
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President JOHAN JACOBS

“Uiteindelijk zijn we slechts passanten”
4 Maart 2005
Er is een flink pak sneeuw gevallen. Ik baal als een stekker, want ik moet op de
fiets naar de Koningsweg omdat San de auto nodig heeft voor haar werk. Geluk-
kig kan ik altijd mijn buurvrouw Helma vragen om even op mijn dochter te pas-
sen. Twee weken geleden heeft Clemens mij gevraagd om eens na te denken
over de rol als President bij De 11jes. Dat was eerst even schrikken, ikke, Presi-
dent! Een op en top Carnavalsvierder mocht je mij niet noemen. Als ik voor de
optocht voor de spiegel stond met één of ander gek pak aan voelde ik me dood-
ongelukkig. Mijn nieuwsgierigheid kon ik echter niet onderdrukken en heb 
Clemens beloofd dat ik even langs kom. 

De voordeur gaat open. “Allo Johann, de jongens wachten al op jou” zei Heike. Ik
loop gespannen de keuken in. De keuken waar ik nog jaren tot in de late uurtjes
vergaderde met mensen die zich vol overgave in het Diekse Carnaval gooide. “Hoi
ik ben Johan” zei ik en kreeg 2 verschrikkelijke stevige handen. Heike schonk de
koffie in terwijl Clemens me strak aankeek. Gelukkig begon Rudy te glimlachen en
zei: “Ja Presidentje”, het ijs was gebroken. Ze vertelden me prachtige verhalen
van mijn voorgangers en hoe zij hun taak hadden ingevuld. Toch drukte ze me op
het hart: “Gi-j bunt geen Jan van de Knots, Hans Berendsen of Henk Raben, gi-j
mot dat op ow eigen manier doen, aj ons nie heurt is het gewoon goed”. Op weg
naar huis zat ik ondanks het verschrikkelijke weer, glimlachend op de fiets. De
sneeuw kon mijn opwinding niet meer koelen. En? Ja San, ik ga het doen! Jij! Ik
haalde mijn schouders verontschuldigend op. Snapte haar reactie wel. San heeft-
tijdens haar jeugdjaren in ’s Heerenberg en Beek gewoond. In deze plaatsen was
een President wel een belangrijk of interessant persoon. En ik? Een verlegen jon-
getje van over het kruispunt, binnensmonds pratend, geen gangmaker en toch 
President van De 11jes. Ja, trots en dankbaar voor deze kans.

November 2005
“Gaat u allen even staan, graag een Buutemars voor ONZE President Johan Ja-
cobs”. Roderick kondigt mij groots aan terwijl ik wacht achter de klapdeuren om
mijn eerste Pronkzitting te beginnen. Voel me wat ongemakkelijk. Ga liever ge-
woon in de ton staan, maar zo is het spel. De klapdeuren gaan open, Marja Duis
knipoogt nog even naar mij en zegt zachtjes “succes hè”. Een felle spotlight in
mijn gezicht. Het wordt me duidelijk, er is geen weg meer terug. Zes weken gele-
den voor de eerste pronkzitting dacht ik nog: Hoe begin je zo’n avond. Wat boeit
de mensen. Ineens wist ik het. Een kort jaaroverzicht, dat moest het worden. Zelf
geniet ik van mensen die ergens helemaal in op gaan en dan vooral die trots. 
De trots op kleine dingen die dan wel lukken. Trots op je gezin, jouw buurt maar
vooral van je dorp. Dat wilde ik graag meegeven aan de pronkzittingbezoekers en
de wagenbouwers. 



Als ik er nu over nadenk: Gadver, dat was wel een hele arrogante gedachte. Toch
vond ik dat de Nieuw-Dijker niet trots genoeg was op zijn of haar verenigingen en
dorp. En dat is gek want dat mogen we best. Hoe vaak hoor je niet: “Dat kan al-
leen in Diek”. 

Carnaval 2015
Tijdens de Carnavalsdagen realiseer ik me dondersgoed dat ik echt moet genie-
ten. Voor de laatste keer zie ik de Diekse jeugd helemaal los gaan. Dat blijft fan-
tastisch om te zien. De onuitputtelijke jongens en meiden die blijven gaan, de
meeste al 6 dagen achter elkaar. De laatste keer de prijsuitreiking. Wat een eer
om van deze kant te kijken naar al die gespannen gezichten van de wagenbou-
wers. Weken gebouwd en nu willen ze juichen ook. De vreugde maar ook de te-
leurstellingen raken me. Genietend kijk ik naar een halve cirkel van de jongens
van de Raad. Allemaal echte Carnavalsvierders maar nu even niet. Ze kennen de
belangen van de prijsuitreiking. Links en rechts staan de mannen en dame van
het bestuur. Een heerlijk gevoel en hoor mezelf zeggen: “We gaan beginnen”. 
Het is alweer dinsdagavond. De band speelt het laatste nummer. Dan het laatste
woord voor de Prins. Tot mijn schrik gebruikt Prins Bassie zijn laatste woorden om
de zaal te vertellen dat dit mijn laatste avond als President is tijdens het Carna-
valsbal. Hij spreekt dankbare woorden tot mij. Voel me ongemakkelijk maar het
raakt me wel. Ik kijk naar links en zie een dame staan die net als ik een beetje
waterig wordt in de ogen. En toeval of niet, ik weet iets wat zij nog niet weet.
Binnenkort zal het bestuur haar partner polsen om de nieuwe President van De
11jes te worden. Die gedachte stelt me gerust.

Terwijl ik bezig ben om niet te emotioneel te worden zit ik plots op de schouders
van twee Diekse die ik bewonder voor hun rol binnen ons dorp. Arno Polman en
Jeroen Rosendahl. De muziek zingt “Johan bedankt”. Als een brui-           degom
trekken ze met me door de zaal. Het duurt een              halve                minuut
voor ik door verlegenheid de zaal in durf te                                          kijken.
Net op het moment dat ik durf te genieten         zegt de                     muziek:
“En we hebben een jarige in de zaal waar we nog voor                       moeten
zingen”. En dat is mooi, want zo zit het leven nu eenmaal                     in elkaar.
Alles gaat door. Want uiteindelijk zijn we slecht passanten.                    Eén ding
weet ik zeker, ik blijf voor altijd dankbaar dat ik ooit een                        passant
van De 11jes mocht zijn. Een uur later, inmiddels 2:30 u.                       zit ik
thuis op de bank. Kan het pak gewoon niet uittrekken.                          San
komt met een lekker kopje koffie in de kamer. “Was mooi                     hè”, zeg
ik. San zegt niets en knipoogt alleen. Ze heeft altijd ge-                        weten
wat het voor mij betekende. Al die 10 jaar was ik 
vrij om te gaan als het om De 11jes ging, 
maar na een slok thee zegt ze glimlachend: 
“Geniet er nog maar even van, nog twee 
flauwe grapjes over mij en dan ben ik niet 
meer de vrouw van … de President”.

Johan Jacobs
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Lieve Carnavalisten,

Voor je het weet is het dan alweer zover en word je

gevraagd een (bedank)woordje te schrijven.  

Dat valt zo nog niet mee omdat er te veel                     mooie herinneringen zijn

om op te noemen. Het is dan ook onbegon-                  nen werk deze allemaal

hier één voor één en in geuren en kleuren te                 vertellen: “Gi-j had der ei-

geluk gewoon bi-j motten zun.”

Nu ‘t aftellen echt is begonnen zal “Het Pak”                          binnenkort door de

schouders van een andere Prins(es) met trots                            gedragen worden.

Nu ik dit schrijf merk ik dat mijn                                                     ogen licht vochtig

worden, maar ik vraag me te-                                                        gelijkertijd af

waarom dit vooruitzicht mij zo                                                       droevig stemt...

Als je alles gedaan hebt wat je                                                    wilde doen, valt er

niets verder meer te wensen en                                                          mag je met

een gerust gevoel terug kijken op                                                            een 

enerverende periode. Rest mij 

daarom ook maar één woordje 

om tegen jullie allen te zeggen

…BEDANKT. 

Bedankt voor alles, voor 

het samen vieren, dansen, 

zingen, bouwen en dat 

alles soms gepaard met een klein traantje. Zonder jullie allen was het een stuk

minder gezellig geweest. Eigenlijk zou ik iedereen persoonlijk willen bedanken,

maar ook hier zullen dan woorden te kort schieten. De aankomende periode zal ik

het er dan ook nog maar eens lekker van nemen en tijdens mijn afscheidstournee

de gemeende “knuffel van de Prins” rijkelijk uitdelen.

Een paar geweldige mensen wil ik in het bijzonder hier toch even noemen. Mijn 

adjudanten Robie en Vinnie, wat hebben we ontzettend gelachen. Onze steun 

en toeverlaten Anke en Simone: superbedankt, zonder jullie hadden we het niet

gered. Noppes, want ja waar ben je zonder vriendengroep. Alle leden van De

11jes voor hun steun en vertrouwen. Jeugdprins Dylan en zijn adjudanten en 

natuurlijk onze mooie en lieve hofdames Leonie en Daphne. 

Dank voor dit geweldige jaar, het was een droom die werkelijkheid werd. 

Omdat het nu nog kan en mag, zeg ik:  Alaaf ... Alaaf …. Alaaf.

Ik ben Prins Bassie …. Want carnaval is en blijft mijn passie!

P
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P Hoi, ik ben Dylan en ik was de Jeugdprins van Nieuw-
Dijk. Samen met mijn adjudanten Lenn en Sem heb 
ik er enorm van genoten en wil ik 
jullie er graag meer over vertellen.

Op een dinsdag kwamen Gemma en Sandra op school om lootjes te 
trekken voor het Prinsenschap. Dat was heel spannend want er werden 
14 namen getrokken en mijn naam werd als één van de laatste ge-
noemd. Vlak voor de pronkzitting zouden ze dan degene bellen die 
het geworden was. Ik had er totaal niet meer aan gedacht, daarom 
was het een extra verrassing dat ze mij belden. Ik mocht via de 
telefoon doorgeven wie mijn adjudanten zouden worden. Ik heb 
als Prins een hoop meegemaakt...

Pronkzitting
We kregen een tekst die we moesten voorlezen tijdens 
de Prinsenpresentatie. Dat ging over Miljoenenjacht 
en toen mocht ik achter het doek vandaan komen. 
Dat was wel leuk om de doen. Daarna mochten we 
de rest van de voorstellingen zien.

Bezoek bij Optimaal FM
We zijn bij Radio Optimaal FM geweest samen met de grote Prins en zijn adjudanten, daar
werden we geïnterviewd door mensen met een beperking, dat was heel erg grappig om te
doen. 

Carnaval
Op 7 februari hebben we met zijn allen het bord bij ons in de tuin geplaatst en die avond
zijn we naar de kerk geweest. Na de kerk zijn we nog tot laat bij Prins Bassie thuis feest
wezen vieren. De vrijdag voor de Carnaval was het Carnavalsfeest op school. Ik mocht
toen voor het eerst bovenop de wagen een rondje door Nieuw-Dijk. ‘s Avonds zaten we 
bij de burgemeester voor de sleuteloverdracht. Hierna hadden we verbroederingsfeest in
Greffelkamp samen met De Vrolijke Drammers, De Geinsköp en de Vrolijke Slörpers. Zater-
dags gingen mijn adjudanten en ik alle wagens langs om ze te bekijken, er zaten echt hele
mooie tussen. ‘s Avonds hebben mijn adjudanten en ik met onze families samen gegeten
bij ons thuis. Het was een geslaagde avond. De ochtend voor de Carnaval zijn we met de
hele Raad van Elf en de hofdames wezen ontbijten bij ons thuis. Daarna kwam de optocht
en na de optocht zijn we met zijn allen bij Juffrouw Tok wezen eten. ‘s Maandags na de
optocht was er avondbal voor de jeugd bij Boszicht waar we tot half elf mochten blijven.
Op dinsdag was er kindercarnaval, daar ben ik samen met mijn zusjes en ouders heen ge-
weest, hier deden we alles nog eens dunnetjes over. Kortom het was een fantastisch Prin-
senjaar en als afsluiting nog een keer mijn leus:

  MET PRINS DYLAN OP DE WAGEN, HEBBEN WE NIETS TE KLAGEN. 
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De winnaar wordt zaterdag 14-11 bekend gemaakt tijdens de Pronkzitting. 

PRINSC
?

WIE WORDT 

2016
ARNAVAL 

Een gokje wagen?

Doe mee met de Prinsenloting!

Voorspel op zaterdagavond de juiste Prins voor €1,- en
win een leuke prijs! Bij de entree worden de 11 Prinsen-
kandidaten aan u gepresenteerd. Vul daar uw naam en
uw keuze voor de Prinsenkandidaat in en maak kans!  
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� incasso
� juridisch�advies
� conflictoplossing
� debiteurenbeheer

Postbus�60058 6800�JB�Arnhem
Zijpendaalseweg�47 6814�CC�Arnhem
T. 026-3552111 F. 026-3552110
E. info@avk-arnhem.nl I. www.avk-arnhem.nl
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Elena - Amber - Guusje - Noa  
Renske - Lise  - Noah - Maud

Sanne - Cheyenne - Merel - Isa

DE MEIDEN VAN GROEP

K r i j g e n  w e  e e n  P r i n s  o f  P r i n s e s ?

GIRLPOWER!!
8
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Bas - Jop - Tim - Bram - Simon
Sven - Finn - Jamiro - Thomas

Jens - Auke - Thijs - Justin 

D e  s p a n n i n g  s t i j g t  . . . . .

DE JONGENS VAN GROEP8
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REGLEMENT
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algemeen
1. Carnavalsvereniging “De 11jes” is verplicht om de regle- 

menten die verbonden zijn aan de vergunning voor de op-
tocht tijdig aan de deelnemers bekend te maken. Het ge-
meentelijk reglement is integraal van toepassing op deelne-
mers aan de optocht van Carnavalsvereniging “De 11jes”;

2. Na kennisneming van bovenstaande reglementen kan het 
aanmeldingsformulier ingevuld en opgestuurd worden;

3. Iedere deelnemer neemt deel voor eigen risico. De deel-
nemers zullen nimmer Carnavalsvereniging "De 11jes" op 
enigerlei wijze aansprakelijk kunnen stellen;

4. Elke opgegeven deelnemer/deelnemende groep krijgt een 
nummer. Het opstellen van de deelnemers gebeurt bij 
"Boszicht";

5. Dieren in de optocht zullen i.v.m. de overlast van uitwerp-
selen achter in de stoet worden opgesteld;

6. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het 
bestuur van carnavalsvereniging “De 11jes”.

verboden
1. De aanwezigheid van een gas- of luchtkanon is niet 

toegestaan;
2. Elke vorm van vuur of open vuur evenals het in het bezit 

hebben of het afsteken van vuurwerk/rookbommen in de 
optocht is niet toegestaan;

3. Bestuurders van voertuigen en toezichthouders mogen 
vooraf en tijdens de optocht niet onder invloed zijn van alco-
hol en mogen tijdens de optocht geen alcoholhoudende 
drank gebruiken. Bij overtreding van deze bepaling zal de 
bestuurder niet mogen worden vervangen, doch zal het 
voertuig en de daarbij behorende groep uit de optocht wor-
den verwijderd danwel van deelname uitgesloten worden;

4. Het is verboden voor jongeren onder de 18 jaar om alco-
holische drank te nuttigen of in bezit te hebben tijdens
deelname aan de optocht.

5. Deelnemers die in kennelijke staat van dronkenschap verke-
ren of zich op andere aanstootgevende wijze gedragen, bijv.
“wildplassen” of het gooien van voorwerpen (eieren), kun-
nen door de organisatie of de politie uit de optocht worden 
verwijderd dan wel van deelname uitgesloten worden;

6. Deelname met zogenaamde drankwagens, zoals schaftke-
ten en skihutten, al dan niet voorzien van een tapinstallatie, 
is niet toegestaan. Onder drankwagen wordt verstaan: een 
wagen die wordt gebruikt voor deelname aan de carnavals-
optocht, waarin of waarop een tapinstallatie en/of een grote 
hoeveelheid drank aanwezig is (zijn);

7. Alcoholhoudende drank mag slechts in beperkte mate, en in
ieder geval niet zichtbaar voor het publiek, aanwezig zijn;

8. Het nuttigen van drank is alleen toegestaan uit kunststof be-
kers en/of blik; elke vorm van drank in glas is verboden;

9. De muziekinstallatie (inclusief geluidsboxen) mag niet zicht-
baar zijn en moet dus verwerkt worden in het geheel, een
achterwand met boxen is niet toegestaan.

10. Het is niet toegestaan om 2 jaar met dezelfde creatie deel
te nemen.

verplichtingen
1. De deelnemende voertuigen moeten rijtechnisch in vol-

doende staat van onderhoud verkeren. De opbouw moet
aan de eisen van goed en veilig werk voldoen;

2. De optochtcommissie en/of de politie Montferland wordt 
voldoende gelegenheid geboden de voertuigen te controle-
ren, tijdens de laatste keuring dient de gehele creatie 
getoond te worden. Eventuele aanpassingen worden hier- 
door de keuringscommissie opgelegd. Niet (voldoende) 
nakoming van de opgelegde aanpassing(-en) kan tot 
uitsluiting leiden;

3. Indien een voertuig met opbouw is voorzien van een zelf-
standige energievoorziening, zoals bijvoorbeeld een accu of 
aggregaat of op andere wijze verhoogd brandrisico loopt, 
dient een deugdelijke brandblusser binnen handbereik op 
het voertuig aanwezig te zijn;

4. Getrokken voertuigen dienen op deugdelijke wijze 
gekoppeld te zijn aan het trekkende voertuig; 

5. Indien deelnemers op een getrokken wagen of zelfrijdend 
voertuig meerijden, moet dit voortuig zodanig zijn gebouwd 
dat de deelnemers op een veilige manier kunnen opstap-
pen, afstappen en staan;

6. Aggregaten mogen niet/beperkt zichtbaar zijn door deze 
zoveel als mogelijk te verwerken in de creatie;

7. De muziekboxen dienen naar voren en achteren te worden 
gericht. Indien de muziek te luid ten gehore wordt gebracht, 
te weten meer dan 100 dB(A), kan de deelnemer door de 
organisatie of de politie uit de optocht worden verwijderd;

8. De bestuurders van de voertuigen moeten voldoende uit-
zicht hebben om zo de nodige voorzichtigheid te kunnen 
betrachten, mogelijk door middel van spiegels;

9. De voertuigen worden door minimaal twee toezichthouders 
begeleid;

10. De toezichthouder dient duidelijk herkenbaar te zijn;
11. Iedere deelnemer aan de optocht dient de aanwijzingen van 

de politie, brandweer en optochtbegeleiding op te volgen;
12. De bestuurder van het voertuig moet in het bezit zijn van 

een geldig rijbewijs;
13. Indien de bestuurder (en/of wagen) op het moment van 

vertrek, dat door de optochtcommissie wordt aangegeven, 
niet aanwezig is, zal het voertuig met deelnemer(s) achter
aan moeten sluiten;

14. Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht de aangege-
ven route te volgen; 

15. Deelnemers moeten aangesloten blijven in de optocht en 
mogen de optocht niet verlaten, tenzij de deelnemer toe-
stemming heeft van het bestuur of de optochtcommissie;

16. Er mag niets van de wagens worden gegooid, met uitzon-
dering van snoep van de Prinsenwagen(s);

17. Bij calamiteiten dient eenieder die deelneemt aan de op- 
tocht zich rechts van de weg op te stellen om vrije door-
gang te verlenen aan brandweer, ziekenwagen, politie en/of 
EHBO;

18. Deelnemers dienen zich te verzekeren tegen wettelijke 
aansprakelijkheid (WA);

19. De hoogte en breedte van de voertuigen mag max. 6,00 
respectievelijk 3,50 meter zijn. De breedte van de land-
bouwvoertuigen mag ook max. 3,50 meter zijn. De lengte 
max. 25 meter. Wielafscherming moet zijn aangebracht tot 
op ca. 30 cm van het wegdek en van degelijke kwaliteit zijn

;
20. Buurtverenigingen etc. verzoeken wij de straatversiering aan 

te brengen op min. 6,50 meter hoogte gemeten in het hart 
van de weg, dit om voertuigen de doorgang niet te belem-
meren;

21. Zelfrijdende en getrokken wagens dienen dusdanig te 
worden omgebouwd, dat ze praktisch niet als zodanig te 
herkennen zijn;

22. Auto's, shovels en kranen, als zodanig herkenbaar, worden 
niet getolereerd als trekkend voertuig;

23. De omvang van het trekkende voertuig moet in verhouding 
staan tot de getrokken creatie(s) en zoveel als mogelijk 
onderdeel uitmaken van de creatie;

24. Wagens en opschriften worden vooraf gekeurd;
25. De laatste controle vindt plaats bij het opstellen voor de 

optocht;
26. Het niet opvolgen van bovengenoemde verplichtingen en 

verboden heeft tot gevolg dat de betreffende persoon/ 
groep wordt uitgesloten van deelname aan de optocht of 
zijn/haar deelname aan de optocht direct moet beëindigen 
op verzoek van de organisatie of de politie.

jurering
1. Een onpartijdige jury van door carnavalsvereniging “De 

11jes” benoemde personen bepaalt de prijsvolgorde. De 
geldprijzen en bekers worden jaarlijks vastgesteld;

2. De jury keurt de wagens op de parkeerplaats, onderweg en 
tijdens het afleggen van het defilé in Didam. De wagens en 
groepen dienen na het defilé aaneengesloten terug te keren 
naar Nieuw-Dijk;

3. Wagens die deelnemen en voor een prijs in aanmerking 
wensen te komen moeten in de gemeente Montferland en 
omstreken zijn gebouwd en mogen voor de Nieuw-Dijkse 
optocht niet aan een andere optocht hebben meegedaan. 
Aanmelding tot 2 weken voor de optocht;

4. Prijzen van de Carnavalsoptocht worden dinsdagavond 
bekend gemaakt. Bij het niet in ontvangst nemen van de 
prijs op deze avond vervalt deze aan Carnavalsvereniging 
"De 11jes";

5. Over geschillen omtrent punten waarin dit reglement niet in 
voorziet zal het bestuur van C.V. "De 11jes" beslissen.

aanbevelingen
1. Na ontbinding van de carnavalsoptocht gelden bij gebruik 

van de voor het verkeer openstaande wegen en straten de 
normale wettelijke verkeersvoorschriften voor de bestuurder 
en het voertuig. Aanbevolen wordt, ook vanuit het oogpunt 
van juridische aansprakelijkheid, daaraan ook te voldoen 
(bijvoorbeeld in voorkomende gevallen voertuig voorzien 
van deugdelijke verlichting);

2. Na ontbinding van de optocht wordt aanbevolen de 
voertuigen zo spoedig mogelijk af te voeren via een van te 
voren afgesproken route.

CarnvalsoptoCht    Cv   De  11jes     2016
kijk ook op www.11jes.nl
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Pronkzitting 2014



“Pronkzitting 2015, een avondvullend 
programma met veel talent uit eigen dorp! 
Een heerlijke avond met uiteenlopende acts.”

Ook dit jaar gaan we tijdens de jaarlijkse pronkzit-
ting weer volop genieten van diverse acts, zang 
en film. 

We worden vergezeld door een vrijgezellige vrij-
gezel. Nee, geen bekende onder ons, maar wel 
een beruchte?! Beruchte Nieuw-Dijkers zijn er ook
genoeg, die allemaal hun eigen ‘Noatje neajen’.
We laten ons door hen verrassen, maar krijgen 
we dan ook zo’n eigenwijze Prins? Spannend!

De pronkzittingcomissie heeft connecties gelegd met een school uit
onze regio, zij hebben gevraagd of er twee stagiaires hun opdrachten
uit mochten voeren voor Carnavalsvereniging De 11jes. Wat gaan ze
(ons) leren? Valt de Nieuw-Dijkse bevolking nog wel wat te leren?

Daarnaast verwachten we Humberto Tan met een live uitzending van
Ni’-j Diek Late Night. Hij heeft, net als altijd, geweldige gasten aan zijn
tafel zitten! 

We nemen tijdens deze pronkzitting natuurlijk ook afscheid van onze
Prins Bassie 1e. Wat een enthousiasme heeft deze Prins uitgestraald!
Hoe zal het hem afgaan nu hij ‘Het Pak’ definitief in moet gaan leveren?
Wij gaan hem hier allemaal mentaal in ondersteunen. Maar ...... we
nemen niet alleen afscheid van onze Prins, ook onze President Johan 
zal voor het laatst als President op het podium staan. Een taak die écht
voor hem was weggelegd .... hij zal ons deze avond toch nog wel even
éxtra laten genieten van zijn sappige verhalen? En uiteraard .... 
de bekendmaking van de nieuwe Prins van CV De 11jes.........

BE THERE! - ZATERDAG 14 NOVEMBER STEAK’M!
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PRONKZITTING

ZATERDAG 14 NOVEMBER



JEUGDPRONKZITTING

ZONDAG 15 NOVEMBER

“De Wensboom”

Johnny de Mol is erg enthousiast en heeft ons

laten weten heel veel mooie wensen van alle 

kinderen te hebben ontvangen. Op een speciale en

ludieke wijze wordt aan enkele van deze wensen

gehoor gegeven. Welke wensen, blijft natuurlijk

nog een verrassing! Dit laten we geheel aan hem

over ... Tijdens zijn programma laten we Johnny

natuurlijk ook kennismaken met onze talenten uit 

Nieuw-Dijk en komen er diverse optredens aan bod! 

We gaan op zoek naar een nieuwe President met groep 7 en we ont-

vangen een bijzondere groep struisvogels op het podium, die iedereen

doet verbazen! Een mini-musical kan natuurlijk ook niet ontbreken en

onze ‘special guest’ laat iedereen even stil worden ... verder veel

dans, muziek en gezelligheid!!

Prins Dylan 1e en zijn gevolg nemen tijdens de jeugdpronkzitting 

afscheid van ons na een geweldig Carnavalsjaar. Wat was het een 

geweldig duo, samen met Prins Bassie 1e! We hebben ontzettend 

van hem kunnen genieten, maar aan al het moois komt een eind.

Prins Dylan 1e gaat zijn scepter overdragen. Wie gaat ‘The voice of...’ 

winnen en wordt de nieuwe Jeugdprins(es) van het aankomend 

Carnavalsjaar? 

Kom zondag 15 november naar “De Wensboom” en ontmoet
Johnny de Mol! Dit unieke moment mag je zeker niet missen,

en misschien gaat jouw eigen wens, die van je vriend(in),
kind of kleinkind wel in vervulling! 

Zorg dus dat je erbij bent....
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“Hij is al gespot in Nieuw-Dijk, Johnny de Mol! Voor zijn opnames

van het televisieprogramma ‘De wensboom’ bezoekt hij onze

jeugdpronkzitting en laat hij vele wensen van kinderen van de 

Antoniusschool in vervulling gaan. Een uniek moment!”
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Jeugdpronkzitting 2014

“HOTEL SNOTTEBEL”“HOTEL SNOTTEBEL”
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2015
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PRINS

BASSIE 1e
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WEETJESenzo

DÈ TIP VAN 
BAS GIELING
Levensgenieter Bas Gieling houdt er tegenwoor-
dig heel wat dates op na. Volgens moeder
Gerda is hij geen weekend meer thuis te vinden
en heeft hij elke avond wel een date met één 
of ander meisje. “Jaaa ... laat Basje maar schui-
ven.” aldus moeder Gieling. Zo zijn er meer
jonge mannen die lucht hebben gekregen van
de dates van Bas en vragen zij zich af hoe Bas
dit toch doet! Zo trok Jork Scheerder de stoute
schoenen aan en heeft Bas gevraagd naar zijn
aanpak om een date te regelen. “Als eerste
moet je ervoor zorgen dat je mobiele nummers
hebt van diverse meisjes”, aldus Bas en die zijn
volgens hem eenvoudig te scoren via Facebook.
“Die stuur je dan heel simpel een appje met de
tekst: ‘Wil je vanavond met mij uitgaan?” Een
verbaasde Jork: “En dat is alles?” Met zijn heer-
lijk lachende appelwangetjes vertelt Bas verder
“Zo eenvoudig is het niet Jork. Ik krijg stan-
daard als antwoord ‘nee’ terug. Maar app dan
altijd meteen terug ‘Heb je wel gelezen wat ik 
je heb gevraagd?’ en de meeste meisjes appen
altijd terug ‘Ja ... of je vanavond met me wilt
uitgaan’ waarop ik dan antwoord ‘Ja, dat wil 
ik :-) Ik kom je over 10 minuten ophalen’!!

EERSTE SCHEURTJES RELATIE DAVE GIELING & MICHELLE EVERS !
Van roddels uit de naaste buurt is vernomen dat de 1e scheurtjes zijn ontstaan in de relatie van 
- Duo Twiz muzikant - Dave Gieling en zijn Michelle. De 2 tortelduifjes wonen sinds kort natuur-
lijk samen op landgoed Gieling naast ex-Prins Mike en zijn Leonie. Dat de broers en hun partners 
goede maatjes van elkaar zijn is geen geheim. Ze ondernemen vele activiteiten samen waaron-
der het gezamenlijk boodschappen doen op zaterdagochtend bij de Supercoop! Zo ving Mike 
echter een gesprek tussen Dave en Michelle op tijdens de wandeling door de supermarkt welke 
niet heel erg liefdevol verliep. Volgens Mike plaatste Dave een bak bier in het karretje met de 
mededeling:”Kijk Schat, het bier is in de reclame. € 10,00 maar en echt een koopje”, waarop 
Leonie Michelle hoorde antwoorden: “Zet die bak maar snel terug want dat kunnen we ons echt 
niet veroorloven.” Na gezamenlijk twee gangen te doorlopen hebben zag Leonie dat Michelle 
haar favoriete gezichtscrème van maar liefst € 20,00 in het karretje legde en zag dat Dave dit
ook had opgemerkt. Heel toevallig hoorde Mike weer dat Dave vervolgens zei: “Wat denk jij dat
je doet?” alleen gingen de 2 net de hoek om. Om het vervolg van het gesprek niet te missen zette
Leonie de achtervolging met haar kar in, toen ze nog net opving dat Michelle antwoordde: “Dat 
is verzorging voor mijn gezicht lieffie. Die crème gaat er voor zorgen dat je me beeldschoon gaat
vinden.” waarop Dave volgens Leonie zei: “Zet maar terug. Dat doet een krat bier ook en dat
voor de helft van de prijs!”

CECIEL 
RABEN 
GAAT 
VOOR 
BESTE 
IDEE 
VAN NEDERLAND
Ceciel Raben, deskundige op het gebied
van Homeopathie, heeft zich als kandi-
daat aangemeld voor het Beste idee van
Nederland. Het ontwerp is inmiddels in
een vergevorderd stadium en is op een
paar details na, klaar om gepresenteerd
te worden. Ceciel is zelf regelmatig op
het kleinste kamertje in huize Raben te
vinden om even te ontspannen en de drie
Rabenmannen te ontvluchten en kwam
toen op dit briljante idee. “Bij ons thuis is
het favoriete woord ‘Mama’ en ‘Ceciel’
en helemaal tijdens de snottertijd. Hoe
groot de mannen inmiddels ook zijn, het
is en blijven mannen en het zijn soms
nog nèt kleine kinderen. Het is dan de
hele dag door van ... “Mama, ik heb een
snottebel”, “Mama, het loopt alweer” en
“Ceciel, waar zijn de zakdoeken?” Om
aan dit gemekker te ontkomen heb ik
deze handige lopende snuitsnuiver uit-
gevonden. Ik ben altijd voor homeopathi-
sche middelen, maar soms moet je ook
wel eens voor de wat simpelere oplossin-
gen gaan” aldus een hoopvolle Ceciel. 
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WEETJESenzo

R
ALPH MENTING

Dat Ralph Menting en zijn Marieke pas getrouwd zijn,
zal niemand zijn ontgaan. Een prachtige zonnige dag

en een stralende bruid en bruidegom. Alles was werkelijk tot in de punt-
jes geregeld en de dag verliep dan ook op rolletjes. Marieke had een
droom van een jurk aan en zag er echt oogverblindend uit, maar ook het
pak van Ralph mocht er zeer zeker wezen. Het zat hem als gegoten! “Een
maatpak” liet ceremoniemeester Vincent Ros weten aan de redactie van
11sevier. Maar daarnaast had Ralph toch ook wel wat aan zijn gezond-
heid en de lijn gedaan vertelde Simone vervolgens. Op advies van de dok-
ter was het toch verstandig dat Ralph wat op zijn cholesterol ging letten
en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Een tikkie jaloerse Vincent vroeg
zich toch af hoe Ralph dit gered heeft. “Da hek um dus ook gewoon ge-
vraog, dat doen beste kamereuj! Ut antwoord vond ik alleen een bietje
frapant” aldus Rosje. Op de vraag van Vincent wanneer Ralph dan op zijn
cholesterol let, antwoordde Ralph: “Ak op de WC zit”! “Hoezo, aj op de
WC zit?” “Now” zei Ralph “Ak op de WC zit, dan kiek ik es een bietje in
ut rond en dan kiek ik naor de WCrolholder en denk ik bi-j mien eige: 
‘Goh, leste rol’!

DÈ PAAL VAN .. .
ANS KRAUS!
Ans Kraus is sinds kort in de ban van Dè Paal!
“Ik ga er helemaal in op” aldus een zeer enthousias-
te Ans. Het kost haar wel erg veel uithoudingsver-
mogen en heeft al de nodige spierpijn veroorzaakt,
maar dat heeft ze er graag voor over, heeft ze tegen
haar vriendinnen gezegd. Inmiddels heeft Dè Paal
in huize Kraus een prominente plaats ingenomen en
draait alles om Dè Paal. Manlief is erg in zijn nopjes
met de nieuwe hobby van Ans. Ook de buurt is in-
middels op de hoogte, maar kunnen helaas niet
meegenieten omdat de gordijnen tegenwoordig 24
uur per dag dicht zitten. Ans was namelijk druk
bezig met het in elkaar zetten van haar eerste paal-
dansact en wilde dit een verrassing houden voor ie-
dereen. Uiteindelijk werd de show natuurlijk wel
opgevoerd, want Ans wilde maar wat graag haar
kunsten vertonen en dan het liefst aan de Nieuw-
Dijkers! Het LuDieks Tentfeest had dan ook de pri-
meur en het was een groot succes!

LET OP CHOLESTEROL
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Liefdevolle 

opvang 

van honden 

en katten
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www.agoragezondheid.nl
onderdeel van The Wiendels Group

JOUW ONLINE WINKEL VOOR ALLES 
OP HET GEBIED VAN GEZONDHEID 

24 UURS SERVICE
 
Ik vind mijn gezondheid erg belangrijk, maar met de 
huidige prijzen wordt mij dit onmogelijk gemaakt.

Kijk op www.agoragezondheid.nl en ervaar dat het wel weer kan.
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PRINS 
DYLAN�1e

2015
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2005-2015

President 
Johan

‘Jantje’ grondlegger

van Lied ‘Diek’ en de

man van ‘het woord’
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BEDANKT
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Iris Diesvelt, 22 jr. Creatieve tak PZ:
Het bedenken van originele acts en  
het begeleiden hiervan. 
Krijgt energie van: Leuke dingen 
ondernemen met vriendinnen, familie 
en Wouter. En jeugdwerk geven op 
de dinsdagavond. En werk. 
De 11jes: Een mooie vereniging die 
nog heel wat belooft voor de toe- 
komst. Carnavalist bij: Vlierefluiters.

Helpt mee met: Stickeren, plakken en de afwerking. Partner:
Wouter, ook fantieke Carnavalist en wagenbouwer. Op naar: Een
mooie pronkzitting en een geweldig Carnavalsjaar. 

Daphne Jansen, 25 jr. Hofdame+JeugdPZ:
Organisatie JPZ en hulp bij Prinsenpresenatie.
Krijgt energie van: Volleyballen. En na maan-
den bouwen het zien van een Carnavalswa-
gen die compleet buiten staat. Onwijs veel zin
in Carnaval. De 11jes: Erg warme, open en 
gezellige vereniging. Daar kun je goed Carna-
val mee vieren. Carnavalist bij: Boejes. 
Helpt mee met: Stickeren, likje verf en kritisch
oog naar de pakken. Partner: Coen, voormalig
adjudant en echte Carnavalist. Op naar: Een
fijn pronkzittingweekend! 

EVEN VOORSTELLEN

Jorik Hebing, 25 jr. Creatieve tak PZ: We 

zorgen met het hele team voor geweldig leuke

acts. Krijgt energie van: Een potje voetballen 

bij De Hanen, muziek maken bij DES, Carnavals-

wagen bouwen. De 11jes: Een enthousiaste en 

gezellige vereniging waar zowel jong als oud

graag bij betrokken is. Carnavalist bij: Boejes.
Helpt mee met: Het laswerk. Partner: Resie,

ook Carnavalist. Op naar: Een geweldig 

Carnavalsjaar.
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kluiven mag!

tok of 
the 

town!town!town!

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



CV DE 11JES
PRONKZITTING
WEEKEND

STEAK’M

zaal open 13.41 uur

aanvang 14.11 uur

kaarten à € 4,00

ZONDAG

15 NOVEMBER

ZATERDAG

14 NOVEMBER
zaal open 19.19 uur

aanvang 19.49 uur

kaarten à € 9,00

toegang vanaf 16 jaar

VOORVERKOOP

KAARTEN

vrijdag 6 november

19.30 - 20.30 uur

Steak’m

Voor de Pronkzitting

op zaterdag 

14 november kunnen

max. 6 kaarten per

persoon worden

gekocht.
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