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Voorzitter ANDRÉ POLMAN
Beste Carnavalisten,
We zitten in Nieuw-Dijk sinds een aantal jaren in een overgangsfase. Voor deze fase was het allemaal duidelijk, overzichtelijk en daarmee voorspelbaar welke activiteiten er op welk moment in
ons dorp werden georganiseerd. Dan kwam er wel eens een groot feest tussendoor waarvoor op
dat moment een aantal vrijwilligers werd gezocht om dit te organiseren, altijd met groot succes.
Inmiddels hebben we te maken met grote veranderingen in ons dörpke: het is nog wel vreemd
wanneer je in de krant leest dat de Antoniusschool in juli 2017 wordt gesloten en het is wel wennen wanneer er door de gemeente wordt aangegeven dat de Meikever in de huidige opzet niet in
stand kan worden gehouden. Gelukkig beschikken we in Nieuw-Dijk nog steeds over voldoende
vrijwilligers en daadkracht om vanuit deze dynamiek aan de slag te gaan en liggen er inmiddels
twee inventariserende rapporten over de toekomstige leefbaarheid en de eventuele samenwerking tussen Sprinkhanen en ’t Peeske. Dat het anders moet is inmiddels wel duidelijk, de wijze
waarop is nog wel (onder-)zoeken.
Op bestuurlijk niveau is er inmiddels periodiek overleg tussen de voorzitters van de “grotere”
verenigingen om tot een gezamenlijke visie te komen en de nodige actie te gaan organiseren.
Namens Carnavalsvereniging “De 11jes” mag ik ook aansluiten. De ontwikkelingen gaan snel en
we realiseren ons dat we niet veel tijd van achteroverleunen hebben, ook al ontbreekt de stip op
de horizon. Nu we elkaar en de agenda’s van elkaars vereniging kennen, staan we met z’n allen
in de samenwerkmodus en komt er veel energie los: er wordt goed samengewerkt ook al is dat
voor een breed publiek nog niet heel zichtbaar. Belangrijk hierbij is dat we allemaal de verantwoordelijkheid voelen en de schouders eronder zetten om Nieuw-Dijk toekomstproof te maken.
Ondertussen hebben we onder aanvoering van Prins Denny 1e en Jeugdprinses Ebony 1e met
hun adjudanten een goed, maar op sommige momenten een lastig Carnavalsjaar gehad. Naast
het grote verdriet vanwege het afscheid van Boy, een fantastisch lid van de vereniging die van
aanpakken wist en waar we altijd een beroep op konden doen, hebben we mede door de niet
aflatende energie, humor en vooral creativiteit van onze Prins, Prinses, adjudanten en hofdames
ook hele mooie momenten gekend.
Onze vereniging heeft kort voor de zomervakantie het (historische) besluit
genomen om het lidmaatschap open te stellen voor het grote publiek. We
kregen van veel mensen het verzoek of ze lid konden worden, hetgeen wij
als een groot compliment ervaren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat
we hierdoor de basis van de vereniging verder kunnen verstevigen om
onze ambities in de toekomst te kunnen realiseren. Want ondanks de
nieuwe werkelijkheid waar we als dorp mee te maken krijgen, blijft
het onze ambitie om samen de mooiste optocht van Gelderland te
organiseren en het Carnavalsfeest voor jong en oud te blijven vieren!
Op onze website www.11jes.nl kunt er alles over lezen en ook
online lid worden.
André Polman,
Voorzitter Carnavalsvereniging “De 11jes”
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President COEN LODEWIJK
DE ZOMER VOORBIJ…
Beste 11jes,
Het is dinsdag 16 augustus, ik zit rustig met een potje bier voor de tent in Kroatië
en kijk uit over een mooie blauwe zee. Na een druk jaar met vele veranderingen
zijn Daphne en ik na het mooie Schuttersfeest en na 'Zomer in Gelderland' in
Nieuw-Dijk vertrokken naar Kroatië, om hier even lekker te ontspannen en tot
rust te komen.
Een druk jaar, dat was het zeker met vele hoogte-, maar ook dieptepunten.
Het begon met twee mooie Pronkzittingen en de verrassende presentaties van
Prins Denny 1e en Jeugdprinses Ebony 1e met hun gevolg. Met deze toppers kon
het Carnavalsjaar van start gaan. Helaas werd het een Carnaval wat niemand
verwacht had. Door een noodlottig ongeval overleed gewaardeerd Raad van 11
lid Boy Rasing van Carnavalsvereniging De 11jes. Als nieuwe President van de
vereniging was dit ook voor mij erg moeilijk. Mijn voorbereiding op papier heb ik
aan de kant geschoven, want alles zou anders worden deze Carnaval. Door de
hechte vereniging De 11jes, Carnavalsgroepen, families, vrienden, omliggende
verenigingen en organisaties heb ik gemerkt dat niemand er alleen voor stond in
deze moeilijke tijd. Samen met elkaar hebben we er alles aan gedaan om het
Carnavalsfeest op een gepaste wijze door te laten gaan. En dit is volgens mij
goed geslaagd. Nogmaals wil ik iedereen hiervoor bedanken.
Op verschillende evenementen en bijzondere gelegenheden na de Carnaval hebben Prins Denny 1e en Jeugdprinses Ebony 1e met hun gevolg zich op een fantastische manier kunnen presenteren. De Ginosine en de JaKoeZie kwamen hierbij
vaak voor de dag. Hierbij hebben ze de vereniging De 11jes, maar ook zeker heel
Nieuw-Dijk op een ludieke manier op de kaart gezet. Wanneer
jullie en ik dit lezen in de 11sevier, zijn we allang weer terug
van de vakantie en druk bezig met de dagelijkse gang van
zaken. Toch kunnen we dan nog even terugkijken op een bewogen jaar om vervolgens weer met een frisse start naar
het toekomstige Carnavalsjaar te kijken. Graag wil ik iedereen veel succes wensen met de voorbereidingen voor
onze twee pronkzittingen en de fanatieke wagenbouwers
onder ons alvast veel succes met het bouwen van jullie
mooie creaties.
Ik heb er zin in!
Coen Lodewijk,
President Carnavalsvereniging De 11jes
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Carnavalsvereniging De 11jes
Gratis toegang tot:

• 3 gezellige carnavalsavonden
• Kindercarnaval op dinsdagmorgen
• Pronkzitting op zaterdag
• Jeugdpronkzitting op zondag
• Algemene ledenvergadering

Lid* worden?

Voor slechts € 30,- ben je lid van deze mooie vereniging
Schrijf je in via www.11jes.nl

Persoonlijk aanmelden?

Kom naar de kaartverkoop van de Pronkzittingen op
vrijdag 4 november tussen 19.30 uur en 20.30 uur.
Of meld je aan tijdens het Pronkzittingweekend.
*Met ingang van 1 januari 2017 geldt het lidmaatschap (18+) voor
1 kalenderjaar. Kijk ook op www.11jes.nl
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RINS DENNY 1e
Laatste avond!

Een afscheidsgedicht, ook al is het dan verplicht.
Het is raar maar waar, alweer het einde van het jaar.
Nu gaat niet alleen het prinsenpak aan de kant,
maar helaas ook Adju en Dant!		

Met Hof en Dame waren we toch een
geoliede machine, vooral in de Ginousine!		
Met de 11jesvlag achterop, was toch iedere
rit echt top!
Elk onderling drama, werd uitgepraat bij een
zak Lays paprika chips van de Nettorama!		
Wat ga ik ze missen al dat ge-bla, bla, bla, helemaal dat gezamenlijke appeltje spa!

Na vrijwel ieder feest, zag het huis er uit als een beest.
Maar bijgezet werden alle zeilen, en al voor de middag was de hele
hofhouding aan het dweilen!
De vloer eenmaal vrij van bier en punch, gingen wij gezamenlijk bij
Jan & Jan aan de lunch!
Ook al hadden we elkaar ‘s morgens gezworen nooit meer te drinken,
toch hoorde je aan het einde van de middag de glazen weer klinken!
In Angerlo niets te klagen, met de 1e prijs voor de Prinsenwagen!
Ook al gingen we er ’s morgens bijna aan onderdoor,
dat lag weer aan de Smirnoff-ice van de avond er voor!				
				
En toen onze magen begonnen te knorre,
				
voor de 3e keer naar Lorre!  
				Vele mooie momenten hebben we
				samen gedeeld,
				
we hebben ons echt geen moment verveeld!
				
Nu zit het er echt op,
				
ik vond het helemaal top!
				
Voor de liefhebber is er hoop,
				
de Ginousine is vanaf morgenochtend te koop.
		
En voor mij een troost of juist beloning,
				
ik blijf nog even Koning!
Ik wens de volgende Prins ook een geweldige tijd,
ik heb van het afgelopen jaar in ieder geval geen spijt.
En al dan niet figuurlijk, succes met Vincent Vierwind natuurlijk!
Prins Denny 1e
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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

www.pelgrom.nl
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BECO SYSTEMS
De best passende ICT-oplossing
voor uw werksituatie.
-netwerken-Unit4 Multivers-Voip Telefonie-online backup-Cloud computing-eigen technische dienst-remote helpdesk-hard en software-camera beveiliging-narrowcasting-

Fluunseweg 7, 6942 GN Didam
Tel. 0316-221896
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RINSES EBONY 1e

		

		
		
		

Beste Carnavalisten,
Ik kan niet geloven dat het alweer een jaar geleden is
dat ik Prinses werd. Ik weet het nog goed, de spanning,
het wachten en dan eindelijk de bekendmaking op de
Jeugdpronkzitting.

				
				
				

Het was een geweldig Carnavalsjaar
met mijn twee super adjudanten
Maud & Sanne.

				
We hebben veel gedaan. We begonnen
				
met het ophalen van de sleutel bij het
				
gemeentehuis. Daarna de verbroedering.
				
Schoolcarnaval was ook erg leuk. En toen
de optocht in Didam. We hebben zelf met onze groep “De Bikkels” ook
nog een Carnavalswagen gemaakt. Daarmee hebben we in Beek en ook
nog in Angerlo meegedaan. We hebben samen veel plezier gehad. En met
Prins Denny 1e werd het feest alleen maar groter. De Ginousine heeft vaak
genoeg bij ons voor het huis gestaan.
Prins Denny 1e nog bedankt! Ik wil nog meer mensen bedanken voor dit
geweldige Carnavalsjaar: vooral Groep 8, mijn Raad van 11, Carnavalsvereniging De 11jes en natuurlijk mijn adjudanten Maud & Sanne.
Hierbij wil ik graag eindigen met:

Was Carnaval klaar voor
deze kwebbelkous?
Want Prinses Ebony
was in the House!
Veel plezier en succes gewenst
voor de nieuwe Jeugdprins of -Prinses.
Prinses Ebony 1e
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Prins?
Carnaval
2017

WIE WORDT ER PRINS?

Doe mee! Waag een gokje!

Voorspel op zaterdagavond de juiste Prins voor € 1,en win een leuke prijs! Bij de entree worden de 11
Prinsenkandidaten aan u gepresenteerd. Vul de gegevens in en maak kans! De winnaar wordt zaterdag
12-11 bekend gemaakt tijdens de Pronkzitting.
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www.avdd.com
0800-6666999

Onderdeel van The Wiendels Group
www.twg.nu
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Alkema | Vloet | Kuijpers Gerechtsdeurwaarders is een
modern en volledig onafhankelijk gerechtsdeurwaarderskantoor. Ons
team bestaat uit gerechtsdeurwaarders, juristen en incassomedewerkers.

Zijpendaalseweg 47
6814 CC Arnhem
Tel: 026 - 355 21 11

info@avk-arnhem.nl
www.avk-arnhem.nl

GEMAKKELIJK ONLINE

RESERVEREN

www.debourgondier-beek.nl

TELEFONISCH RESERVEREN:
0316 - 200 202

Arnhemseweg 11 • 7037 CX Beek

Restaurant De Bourgondiër is al jaren een
begrip in Montferland en wijde omgeving.
Of u nu met z’n tweeën bent, als familie iets
te vieren hebt, een zakelijke bespreking hebt,
met een paar vrienden samen komt of een
personeelsavond hebt, in De Bourgondiër vindt
u een gastvrij onthaal en een uitgelezen buffet
in een vriendelijke, landelijke ambiance.

Koffie

Lunch

Buffet

Catering

In het zomerseizoen
en bij mooi weer
kunt u op ons
terras natuurlijk ook
terecht voor een kop
koffie met gebak.

In ons restaurant of
op het terras kunt
u genieten van een
heerlijke lunch.
De lunchkaart
biedt u een ruime
keuze aan koude en
warme gerechten en
dagschotels.

In ons sfeervolle
restaurant kunt u de
hele avond genieten
van de vele verschillende gerechten
die door onze koks
in vijf gangen vers
worden bereid.

U kunt ook thuis uw
buffet laten verzorgen door De Bourgondiër. Te bestellen
vanaf 10 personen.
Wij verzorgen ook
afhaalmaaltijden.
Informeer naar de
mogelijkheden.
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GROEP 8

DE MEISJES

Maybritt Bomers
Sietske Brussen
Tess Jansen
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Alysia Lamers
Rianne Wolbrink

GROEP 8

DE JONGENS

Raoul van Dillen
Lars Gieling
Wouter Krus
Storm Kuiperij
Bart Raben

Jayden Stokman
Sen Visser
Nick Wenting
Jens de Reus
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@KabDidam

www.kabaccountants.nl

didam@kabaccountants.nl

(0316) 22 15 08

Postbus 50, 6940 BB Didam

Parallelweg 29

Kab. Daar boekt u meer winst mee!

L

Straatsma
Rij(be)wijs!

fles!
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Harold Straatsma

06 51365571
info@autorijschoolstraatsma.nl
www.autorijschoolstraatsma.nl
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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
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Van Vugt Bouwadvies B.V.
Koningsweg 5e
6942 NV Didam
T 0316 - 295 392
E info@vanvugt-bouwadvies.nl
W www.vanvugt-bouwadvies.nl

Van Vugt Project B.V.
Koningsweg 5e
6942 NV Didam
T 0316 - 295 392
E info@vanvugt-projecten.nl
W www.vanvugt-projecten.nl
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REGLEMENT

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

algemeen
1. Carnavalsvereniging “De 11jes” is verplicht om de reglementen die verbonden zijn aan de vergunning voor de optocht tijdig aan de deelnemers bekend te maken. Het gemeentelijk reglement is integraal van toepassing op deelnemers 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 deelnemers 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 uitwerpselen achter in de stoet worden opgesteld;
6. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het
bestuur van carnavalsvereniging “De 11jes”.

8. De bestuurders van de voertuigen moeten voldoende uitzicht 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 aangegeven route te volgen;
15. Deelnemers moeten aangesloten blijven in de optocht en
mogen de optocht niet verlaten, tenzij de deelnemer toestemming heeft van het bestuur of de optochtcommissie;
16. Er mag niets van de wagens worden gegooid, met uitzondering van snoep van de Prinsenwagen(s);
17. Bij calamiteiten dient eenieder die deelneemt aan de optocht zich rechts van de weg op te stellen om vrije doorgang 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 landbouwvoertuigen 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 belemmeren;
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.

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 alcohol 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 worden verwijderd danwel van deelname uitgesloten worden;
4. Het is verboden voor jongeren onder de 18 jaar om alcoholische drank te nuttigen of in bezit te hebben tijdens
deelname aan de optocht.
5. Deelnemers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of zich op andere aanstootgevende wijze gedragen, bijv.
“wildplassen” of het gooien van voorwerpen (eieren), kunnen door de organisatie of de politie uit de optocht worden
verwijderd dan wel van deelname uitgesloten worden;
6. Deelname met zogenaamde drankwagens, zoals schaftketen 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 carnavalsoptocht, 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 bekers en/of blik; elke vorm van drank in glas is verboden;
9. De muziekinstallatie (inclusief geluidsboxen) mag niet zichtbaar 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
jurering
te nemen.
1. Een onpartijdige jury van door carnavalsvereniging “De
11jes” benoemde personen bepaalt de prijsvolgorde. De
verplichtingen
geldprijzen en bekers worden jaarlijks vastgesteld;
1. De deelnemende voertuigen moeten rijtechnisch in vol2. De jury keurt de wagens op de parkeerplaats, onderweg en
doende staat van onderhoud verkeren. De opbouw moet
tijdens het afleggen van het defilé in Didam. De wagens en
aan de eisen van goed en veilig werk voldoen;
groepen dienen na het defilé aaneengesloten terug te keren
2. De optochtcommissie en/of de politie Montferland wordt
naar Nieuw-Dijk;
voldoende gelegenheid geboden de voertuigen te controle- 3. Wagens die deelnemen en voor een prijs in aanmerking
ren, tijdens de laatste keuring dient de gehele creatie
wensen te komen moeten in de gemeente Montferland en
getoond te worden. Eventuele aanpassingen worden hieromstreken zijn gebouwd en mogen voor de Nieuw-Dijkse
door de keuringscommissie opgelegd. Niet (voldoende)
optocht niet aan een andere optocht hebben meegedaan.
nakoming van de opgelegde aanpassing(-en) kan tot
Aanmelding tot 2 weken voor de optocht;
uitsluiting leiden;
4. Prijzen van de Carnavalsoptocht worden dinsdagavond
3. Indien een voertuig met opbouw is voorzien van een zelfbekend gemaakt. Bij het niet in ontvangst nemen van de
standige energievoorziening, zoals bijvoorbeeld een accu of
prijs op deze avond vervalt deze aan Carnavalsvereniging
aggregaat of op andere wijze verhoogd brandrisico loopt,
"De 11jes";
dient een deugdelijke brandblusser binnen handbereik op
5. Over geschillen omtrent punten waarin dit reglement niet in
het voertuig aanwezig te zijn;
voorziet zal het bestuur van C.V. "De 11jes" beslissen.
4. Getrokken voertuigen dienen op deugdelijke wijze
gekoppeld te zijn aan het trekkende voertuig;
aanbevelingen
5. Indien deelnemers op een getrokken wagen of zelfrijdend
voertuig meerijden, moet dit voortuig zodanig zijn gebouwd 1. Na ontbinding van de carnavalsoptocht gelden bij gebruik
van de voor het verkeer openstaande wegen en straten de
dat de deelnemers op een veilige manier kunnen opstapnormale wettelijke verkeersvoorschriften voor de bestuurder
pen, afstappen en staan;
en het voertuig. Aanbevolen wordt, ook vanuit het oogpunt
6. Aggregaten mogen niet/beperkt zichtbaar zijn door deze
van juridische aansprakelijkheid, daaraan ook te voldoen
zoveel als mogelijk te verwerken in de creatie;
(bijvoorbeeld in voorkomende gevallen voertuig voorzien
7. De muziekboxen dienen naar voren en achteren te worden
van deugdelijke verlichting);
gericht. Indien de muziek te luid ten gehore wordt gebracht,
2. Na ontbinding van de optocht wordt aanbevolen de
te weten meer dan 100 dB(A), kan de deelnemer door de
voertuigen zo spoedig mogelijk af te voeren via een van te
organisatie of de politie uit de optocht worden verwijderd;
voren afgesproken route.
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WEETJESenzo
Cafetaria ‘de Vergulde Kip’

Dat Joop Polman naast zijn vrouw, hondjes,
voetbal, vogeltjes en werk, nog een grote passie
heeft kunnen wij sinds het bestaan van Facebook
allemaal duidelijk vernemen. Het is een echte topkok in hart en nieren en vooral een echte liefhebber
van asperges. Sowieso twee keer per week laat
hij ons lekker meekijken in zijn keuken, waar hij
de lekkerste gerechten voor zijn Jolanda bereidt.
Zelfgemaakte erwtensoep, boerenkool, hij draait er
zijn hand niet voor om. Welk tijdstip het ook is, het
is altijd tijd voor eten. Om 11.30 uur, om 14.32 uur,
en zelfs een harinkje om 9.00 uur ‘s ‘morgens gaat
er bij Jopie wel in. Zelfs de professionele koks in de
omgeving zijn jaloers op Jopie’s kookkunsten. Marcel Beekman, eigenaar van zalencentrum de Dèèl
kan het niet laten te reageren op Jopie’s creaties.
Hij had hem graag bij hem in dienst genomen, maar
helaas kan Jopie geen afscheid nemen van zijn
baan bij de gemeente. Er is één nadelig gevolg van
dit culinaire genot, zijn vrouwtje Jolanda moet blijven vechten tegen de kilo’s
die er door Jopie’s lekkere
gerechten aan vliegen. Nu
gaat ze tegenwoordig elke
avond wandelen met haar
buuf om in ieder geval wat
calorieën kwijt te raken!

LEVE HET HUISVARKEN

Ondanks dat Lowie een fanatieke ‘poster’ is op social media heeft hij de nieuwe aanwinst van het gezin nog niet gepubliceerd. Dat doen wij vervolgens graag. Lowie
vond het een prima idee toen Marjolein voorstelde om een klein schattig varkentje
aan te schaffen. ‘Dat liek mien zó leuuuk!’ Lowie stemde direct toe met de gedachte;
‘Alles beter dan zo’n trouwe viervoeter die ik vervolgens elke avond kan uitlaten’.
Niet wetende dat dit wroetende wezentje ook verder speurde dan slechts het perceeltje aan de Kruisstraat. En daar ging het gezin, door de straten van Diem, toen bleek
dat de kleine boef de openstaande poort had ontdekt. Met een krop sla als
				
lokaas fietste Lowie van de Diemse toren tot
				
aan de rotonde in Diek. De zoektocht van
				
enkele uren leverde niets op. Nergens was
				
het beestje te bekennen. Wat Lowie niet
				
wist was dat de vluchteling al op de rotonde
				
van de Willibrodusweg was opgepakt en
				
ondertussen lieftallig werd verzorgd. Mid				
dels een bericht op facebook over een gevon				
den huisvarken in Didam werd Marjolein
				
uiteindelijk getipt. En daar ging Lowie...
hij kon het beest ergens achter in Loil ophalen! Leve het huisvarken.
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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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Auto Service W&J

Welkom!
APK • Onderhoud en reparatie alle merken • Gespecialiseerd in Mercedes
Didamseweg 25 • 7037 DJ Beek (Gem. Montferland) • ✆ 0316 - 53 11 15 of 06 - 22 66 31 70 • info@autoservicewenj.nl • www.autoservicewenj.nl
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BodyAction
Cardio-fitness
Indoorcycling
Halter-training
Aerobics

Circuit-training
Rugscholing
Herstel-training
Club-Yoga
Tube-training

Bel voor een

gratis proefles!
Personal training
Kids-aerobics
Streetdance
Club-Power

BodyAction
Sportcentrum
Beekseweg 21/29
7035 AV Wehl
Tel. 0314-682195
Mail: info@bodyactionwehl.nl
Website: www.bodyactionwehl.nl

E. van Wessel Gevelbekleding & Metaalzetterij

Veel
Carnavalplezier ;-)

Advies .. Boeiboorden .. Carport .. Dakgoten ..
Een leven lang genieten .. Hoogwaardige materialen ..
Interieur & design .. Maatwerk .. Onderhoudsvrij ..
Overkapping .. Plaatmateriaal .. Potdeksel .. Rabatdelen ..
Sandwichdaken .. Schroten .. Schutting ..
Stalen dakpanplaten .. Tuinhuis .. Veranda .. Windveren ..
Zetwerk .. Zinken regenbuizen
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website:

www.schildertijdverledentijd.nl
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MET WAR
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PRONKZITTING 2015
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PRONKZITTING
ZATERDAG 12 NOVEMBER
Holland’s Got Talent, The Voice of Holland,
The X Factor, allemaal kennen we ze wel,
de talentenshows! Op 12 november a.s. is het
weer tijd voor ons éigen talent allemaal afkomstig uit éigen dorp, op ons éigen podium in zaal
Steak’m.
Het belooft een afwisselende avond te worden, met
bezoek van talenten uit Amerika voor een fantastische show.
Maar we houden het ook dicht bij huis, een film over een stel
“Diekse Vrienden” ofwel “Foute Vrienden” en onze trotse Diekse
Tonprater. Een supermarkt hebben we in ons dorp dan niet
meer, maar in Diem achter de snelkassa kunnen ze er wat van.
De volgende keer bedenken we ons nog wel voordat we in de rij
van de kassa gaan staan. Wat zijn die caissières een roddeltantes! Ze horen en zien alles....heel gevaarlijk!
En tot slot..we kennen het allemaal wel het laatste agendapunt:
WVTTK (Wat Verder Ter Tafel Komt) en vooral WV((IN)TTK.
De Diekse Voorzitters gaan samen in overleg. Wie zal het
hoogste woord hebben?
We nemen tijdens deze Pronkzitting natuurlijk ook weer
afscheid van onze huidige Prins... Prins Denny 1e. Een Prins die
echt niemand gemist kan hebben. We hebben het kunnen
volgen op Facebook, hij was samen met zijn adjudanten
en hofdames echt óveral tot (meestal) in de late uurtjes.
Nu wordt het dan echt tijd om te gaan, Prins Denny 1e weer
met twee benen op de grond en verder als onze huisober
Denny. En dan het spannendste van de avond...
Prins 2016/2017 van CV De 11jes.
We laten ons verrassen!
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JEUGDPRONKZITTING
ZONDAG 13 NOVEMBER
“Social Media heeft een belangrijke
rol gekregen in ons dagelijks leven.
We maken er allemaal wel
gebruik van, posten ons wel
en wee op Facebook,
Instagram, Twitter, of
hebben een account alleen
maar uit nieuwsgierigheid!”
Niet alleen de jeugd, maar ook de papa’s en
mama’s, opa’s en oma’s weten ons nog wel
eens te verrassen met leuke teksten, foto’s of
filmpjes. Natuurlijk super spannend om eens even stiekem op
het account van je moeder in te loggen... wat komen we daar
allemaal tegen? Natuurlijk onder andere leuke berichten over
de voorbereidingen voor de Jeugdpronkzitting, de groepjes die
druk aan het oefenen zijn om iets leuks neer te kunnen zetten
op deze zondagmiddag.
Er komt van alles voorbij, een nieuwe dansgroep die opgericht
is, Zomer in Gelderland en wederom een spetterende opening
van DES. We laten ons verrassen en hopen natuurlijk niet té
veel te kunnen lezen en zien op Facebook, zodat het nog wel
een echte verrassing blijft waar onze coördinatoren en kinderen
mee op het podium verschijnen!
Prinses Ebony 1e en haar gevolg nemen tijdens de Jeugdpronkzitting afscheid van ons na een geweldig Carnavalsjaar. Wat was
het een geweldig duo, samen met Prins Denny 1e! Ebony heeft
volop van de activiteiten mee mogen genieten. Ze is vaak met
Denny op stap geweest. Wat zullen jullie hebben genoten, wij
in ieder geval wel van jullie!
En dan de Prinsenpresentatie....”Wie ben ik???” de nieuwe
Jeugdprins(es) van CV De 11jes? Het zou maar zo eens kunnen
als je in groep 8 zit. Spannend....we gaan het zien!
Kom zondag 13 november naar “Lekker (a)sociaal!!!”
en beleef het met ons mee....
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JEUGDPRONKZITTING 2015
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Utiliteitsbouw

kwaliteit in bouw

Woningbouw

Verbouwen

Renovatie

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

WEETJESenzo
DROOMHUIS GEZOCHT!
Volgende week alweer 5 maanden, 25 weken,
172 dagen, 4128 uur en 14.860.800 seconden
getrouwd met mijn schatje, super veel zin in!!
Merie Ketelaar-Terhaerdt, Sjaak-Thea Wiendels, Arjan Terhaerdt en 30 anderen

Merie Ketelaar-Terhaerdt Oh zo blij voor jullie, dikke kus!
Sjaak-Thea Wiendels Wat gaat de tijd toch snel, wat een liefde
Cindy Loef Het komt al dichterbij, super leuk!

ZELFKENNIS ...

			
			

echt nodig???

			
			
			

Wat is dat toch dat
mensen zichzelf zo
slecht kennen?

			
De éne online test
volgt de andere op, met een publieke uitslag.
Zo hechten Silvya Stinnissen, Daisy van de
Waterlaat, Ingrid Peters, Petra Amting en
Marieke Menting héél veel waarde aan deze
testen en moeten zij nu vast een heleboel zelfkennis hebben. De ene na de andere uitslag
vliegt voorbij. Zo weten zij nu; Wat hun donkere
kant is... Waar ze van gemaakt zijn... Of ze een
6e zintuig hebben... Wat hun probleem is... Wat
hun bijnaam zou moeten zijn... Wat hun naam
echt betekent... Welke vogel op hun lijkt... en
na hoeveel drankjes zij dronken zijn. Op deze
laatste vraag bedacht de redactie; waarom ga je
niet gewoon met je partner in gesprek? Hij weet
precies wie je bent, kan op iedere vraag direct
antwoord geven en weet ook na hoeveel borrels
je beter geen testje meer kan doen!

Na hun meest recente
gezinsuitbreiding zijn Michel
en Eveline Kruijer wederom
op zoek naar een ander
huis. Verruilden ze eerder
Nieuw-Dijk al voor Didam,
hebben hij en zijn vrouw
samen met hun 3 kinderen
dit keer hun zinnen gezet
op een huis in de Diemse
Schilderswijk. In de enclave
in de achtertuin van Theo
Gieling is inmiddels een
mooie wijk van schilders
ontstaan waar de familie
Kruijer zich graag zou willen vestigen. “Met 2 zoons
met namen van Nederlands
beroemdste schilders zijn
wij een mooie aanvulling
in deze wijk” aldus Michel.
Helaas blijkt voor de familie
Kruijer aansluiting in deze
wijk niet zo eenvoudig. De
voorzitter van de wijk: Paul
Gieling heeft laten weten
niet echt blij te zijn met
deze belangstelling: “Kijk,
wij zijn allemaal ZZP’ers, en
af en toe helpen we elkaar
met een klusje, we zijn
tenslotte allemaal leden van
dezelfde familie, maar op
schildersconcurrentie van
buitenaf zit ik niet echt te
wachten”. Zelfs in de schilderswijk is er sprake van
een democratie dus Paul
Gieling heeft beloofd het op
de volgende buurt-bbc te
bespreken. Wordt ongetwijfeld vervolgd....
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Specialist in
duurzame
tuinhuisjes,
veranda’s en
schuurtjes
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Workshop carnavalswagen bouwen Woe 28 december
Vind je het leuk om eens te zien hoe Carnavalswagens gebouwd worden?
En wil je dat zelf ook graag een keer doen?

Schrijf je in voor onze workshop op 28 december 2016. Je krijgt dan een rondleiding
langs diverse bouwgroepen en je mag bovenin de Prinsenwagen een kijkje nemen.
Na de uitleg over hoe een carnavalswagen tot stand komt mag je zelf aan de slag met
materialen in diverse workshops!
ijzer kunt buigen, hoe je kunt lassen en hoe
Leer onder begeleiding hoe je het beste ij
je vormen van piepschuim kunt maken. Ook mag je zelf een figuur plakken en leer je
hoe je het beste kunt schilderen en spuiten. Vies worden mag, dus trek je oude kleren aan!

Zit je in groep 7 of 8 van
de basisschool? Schrijf je dan
in via; www.sjorscreatief.nl
Ben je ouder? Schrijf je dan
rechtstreeks in via:
www.11jes.nl
Deelname is gratis.
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Hét adres voor...

honden- en kattenliefhebbers

Welkoop is hét adres voor alles wat met buitenleven te maken
heeft en levert een totaalassortiment op het gebied van hond en kat.
Hierbij kun je denken aan een compleet voedingsassortiment en
verzorgingsproducten, maar ook aan speeltjes en accessoires.
Voor advies op maat nodigen we je graag bij ons uit.
Tot snel in onze winkel!

DIDAM Parallelweg 17 Tel.: 0316 - 228820
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Pakopseweg 3 • Didam
T 0316 531262
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Liefdevolle
opvang
n
van honde
en katten
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WEETJESenzo
Ongehoorzame kinderen omgeving Nieuw Dijk-Didam!!
Als ouders moet je qua opvoeding eigenlijk op dezelfde lijn liggen, althans er
wordt gezegd dat je consequent moet zijn en elkaar niet moet afvallen in het
bijzijn van de kinderen. We weten dat dit moeilijk is, (iedereen met kinderen kan
dit beamen) maar in huize Wolf/Geurtzen wordt deze regel tijdens Schuttersfeest
niet nageleefd.

De eeuwige stijd tussen De Eendracht (wie?? Ja.. de redactie kent ze eigenlijk ook
niet) en het mooie St. Antonius breekt rond juni alweer los. Barry, secretaris van
De Eendracht en Marga (trouwe fan van St. Antonius) woonachtig in Didam, maar
een tikkeltje Nieuw Dijks gezind (althans vrouwlief), redden het niet om zonder
ruzie het Schuttersfeest door te komen. Omdat dit niet ten goede komt van de
kinderen, hebben zij dit Schuttersfeest besloten het feest geheel apart van elkaar
te vieren. Geen gezeur, iedereen maakt zijn eigen keuze en kiest zijn eigen plek om
het feest te vieren. Toch wel fijn, vindt Barry het feit dat hij twee zoons heeft, die
ook nog eens precies op hem lijken! OK. Vrouwlief luistert eigenlijk nooit naar hem,
maar zijn zoons, woonachtig in Didam, schoolgaand bij De Toorts, fan van De Club,
Didammers in hart en nieren zingen tijdens het Schuttersfeest het... oh wat horen
we nu... “Schutters van Nieuw Dijk geef acht… ?” Volgens Barry Wolf gaat hier iets
gigantisch mis in de opvoeding en als Marga Geurtzen dit ook nog op Facebook
post op 8 september jl. is het einde zoek. Vraag op dit moment is of ze als stel het
Schuttersfeest 2017 nog gaan halen…

EEN HONDELEVEN ....

Hallo, ik ben Duco Jansen, en sinds februari 2016 ben ik drie blije baasje rijker.
Ik woon in Nieuw Dijk bij de familie Van de Fop aan de Pontilaan. Ik ben een blije
hond, mijn vrouwtje gaat elke dag wel 6x met mij wandelen, ze zorgt goed voor
mij. In weer en wind laat ze mij uit, ze heeft zelfs een nieuw ski-jack gekocht zodat
ze goed gekleed is als ze in de winter met mij naar buiten moet. Ik moet heel veel
uitgelaten worden, ik hou van lekker lang wandelen, dat is goed voor mijn conditie,
maar ook voor die van mijn vrouwtje. Ze is sinds mijn komst al 5 kg afgevallen.
Mijn baasjes, ja eigenlijk heb ik er twee, zijn iets minder fanatiek hierin. De één
wandelt met mij na 12.00 uur ’s middags omdat hij dan uit zijn slaap ontwaakt is.
De ander wandelt alleen met mij als hij in zijn ‘ik moet toch iets aan mijn lijn doen
van de dokter periode’ is. Nou behoorde dit vele wandelen door mijn vrouwtje ook
onder de voorwaarden van mijn komst en daar houdt ze zich dus knap aan! Mijn
hobby’s naast wandelen zijn: spelen met keukenpapier, knuffelen met mijn vrouwtje, bankhangen en eten. Oh ja en niet te vergeten, ik ga heel graag op vakantie!
Bent u nieuwsgierig naar mij geworden, ik nodig u graag uit in omgeving Pontilaan,
Tolweg, Bosstraat, dan kunnen wij eens nader kennis maken.
Pootje, Duco.
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Schildersbedrijf
Robert Bats

SCHILDERWERK OP MAAT
Schildersbedrijf Robert Bats biedt u schilderwerk
op maat.
Dit houdt in dat wij meedenken met u als klant.
Onze doelstelling is duurzaam schilderwerk te leveren
voor een betaalbare prijs.
U kunt bij ons terecht voor totaal schilderonderhoud
zowel binnen als buiten.

ALL-ROUND
Naast binnen- en buitenschilderwerk
zijn wij ook gespecialiseerd op het
gebied van behangen en beglazing.
Neem voor meer informatie contact met ons op.
Schildersbedrijf Robert Bats
0314-845140 - 06-46132925
info@srbats.nl
www.srbats.nl

TROTSE SPONSOR VAN:
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EXERTS IN SCHADEREPARATIES EN RENOVATIES
VAN ALUMINIUM KOZIJNEN EN GEVELS
Bieslook 4f * 6942 SG * Didam * Tel: 0316-294711
Fax: 084-7309762 * Mobiel: 06-11318450 * email: info@gevelrepair.nl * www.gevelrepair.nl
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‘Met jou was het
altijd “ff geregeld”.
Dat ff is meer dan
twee letters,
ervaren we nu!’
CV De 11jes
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Even voorstellen..
René Kruijer
Wie? René Kruijer. Nieuw lid van: 11sevier redactie. Afkomstig uit: Nieuw-Dijk.
Krijgt energie van: reizen, zowel voor
mijn werk als voor mezelf. Is zelf Carnavalist bij: CV De Bössels. Partner:
nog niet gevonden. Is gek op Carnaval
omdat: dit toch één van de leukste feestjes
van het jaar is!

Brenda Buiting
Wie? Brenda Buiting Nieuw lid van: 11sevier redactie. Afkomstig uit: Didam. Krijgt energie van: mijn
werk in de zorg, muziek maken, onze honden, winkelen
en van het wagen bouwen en carnaval vieren. Is zelf
Carnavalist bij: de Kachelhöltjes. Partner: Timo v.d.
Boom, lid van de Raad van 11 en Carnavalsgroep de
Kachelhöltjes. Is gek op carnaval omdat: het samen
bouwen aan een carnavalswagen levert veel gezelligheid op, vooral als er daarna nog een kaartje gelegd
wordt onder het genot van een borrel. Op dit soort
momenten kijk ik het meeste uit naar Carnaval!

Maaike Dijkhof
Wie? Maaike Dijkhof Nieuw lid van: 11sevier redactie Afkomstig uit: Oorspronkelijk
Klarenbeek, maar inmiddels Didam. Krijgt
energie van: handbal, mijn werk, reizen,
gezelligheid met vrienden & familie en natuurlijk Carnaval. Is zelf Carnavalist bij:
de Kachelhöltjes. Partner: Tim Sanders, lid
van de Raad van 11 en Carnavalsgroep de
Kachelhöltjes Is gek op Carnaval omdat:
het altijd weer een ontzettend gezellig feestje is, waarbij iedereen lekker gek is.
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W: www.rijschooldidam.nl
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WIJ ZIJN IEDERE ZONDAG GEOPEND
VAN 8.00 TOT 12.00
Hoofdstraat 16 • 6942 AV Didam • tel: 0316 22 18 60

WEEK AANBIEDINGEN

AANBIEDING 2 HARDE BROODJES EN
2 CROISSANTS VOOR € 2,00
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Schouten Doetinchem - Informaticaweg 4 - 7007 CP Doetinchem
www.iveco-schouten.nl - info@iveco-schouten.nl - 088 023 9222

MINIMAAL 12 PERSONEN

E-mail: GuntherundManfred@gmail.nl

Sporthal

waar sport en feest samen komen

de Muizenberg

www.de-muizenberg.nl
www.de-muizenberg.nl

Ook veur grote blagen!
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THUISZORG MOET GOED GEORGANISEERD WORDEN

“PROFESSIONEEL & BETROKKEN”
“Zorg zoals u die wenst met een vaste zorgverlener”
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke verzorging

•

Terminale begeleiding
Palliatieve zorg
Nachtzorg
Individuele- en
groepsbegeleiding

•

•

Verpleging

Gehandicapten zorg
Professionele
Dagbesteding

•
•
•
•

Uitleen hulpmiddelen
Huishoudelijke hulp
Persoonlijke alarmering
Vitaal Thuiszorg Kids

Sociale wijkteams
Vitaal Thuiszorg is HKZ/ISO gecertificeerd

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

W W W. V I TA A LT H U I S Z O R G. N L
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ZO 26 FEB @De 11jes

HOE FOUTER, HOE BETER

PARTYCENTRUM BOSZICHT
TOLWEG 9 | DIDAM
AANVANG 20.30 UUR | Q-DJ MENNO BARREVELD
QMUSIC.NL/THEPARTY
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CV DE 11JES
PRONKZITTING
WEEKEND
STEAK’M
ZATERDAG
12 NOVEMBER
zaal open 19.19 uur
aanvang 19.49 uur
kaarten à € 9,00
toegang vanaf 16 jaar

ZONDAG

13 NOVEMBER
zaal open 13.41 uur
aanvang 14.11 uur
kaarten volw. à € 4,00
kids leeftijd basisschool gratis

VOORVERKOOP
KAARTEN
vrijdag 4 november
19.30 - 20.30 uur
Steak’m

Voor de pronkzitting
op zaterdag
12 november kunnen
max. 6 kaarten
per persoon worden
gekocht.
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Hoofdgerecht Kip Piri Piri € 9,95

Tolweg 9, DIDAM | 0316-221312

WWW.JUFFROUWTOK.NL

