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De brug is geslagen!

Beste Carnavalisten,

Ik schrijf dit voorwoord eind september. Na een rustigere zomerperiode starten we 
vanaf het moment dat de zomervakantie achter de rug is weer volop met onze ac-
tiviteiten binnen de Vereniging. Binnen de verschillende Commissies en Het Bestuur 
worden de nieuwe plannen en ideeën uitgewerkt en pakken we de draad weer op. Je 
voelt dan de energie en drive bij iedereen om er weer een mooi Carnavalsjaar van te 
gaan maken. Het mailtje waarin ik nog even subtiel aan de deadline van het voor-
woord word herinnerd, zit dan ook al weer in mijn mailbox. 

Ik schreef zojuist over de rustigere zomerperiode maar dat was dit jaar toch wel iets 
anders dan de jaren ervoor. Toen vaststond dat de Antoniusschool voor de zomer 
definitief haar deuren zou sluiten, hebben we o.a. met de Jeugdpronkzittingcommissie 
en het Bestuur nagedacht over de impact voor onze Vereniging omdat de Jeugdprins 
of –Prinses van Didam uit onze Vereniging komt. We hebben een aantal scenario’s uit-
gewerkt en kwamen al snel tot de conclusie dat we net als de Nieuw-Dijkse kinderen 
na de vakantie “de brug naar de nieuwe school De Expeditie” ook moeten oversteken 
en we het Diekse Carnavalsfeest in Didam verder willen gaan uitdragen. Dit betekent 
ook dat alle kinderen in groep 8 de mogelijkheid krijgen om Jeugdprins van Didam te 
worden en dat we voor alle kinderen die dat willen, activiteiten organiseren. Voor de 
zomervakantie hebben we onze ideeën afgestemd met het team van “De Expeditie” 
en kregen we de bevestiging dat de plannen goed zijn, het gevoel meer dan welkom 
te zijn op de nieuwe school en alle mogelijke support toegezegd kregen om met 
elkaar Carnaval te vieren. Dat is fijn, bedankt daarvoor!

Het was dinsdag 19 september voor ons dan ook een bijzonder moment toen be-
stuurslid Gemma Harmsen en Raodsmeister Denny Gies op “De Expeditie” enthousiast 
vertelden over het Carnaval van “De 11jes”. Je voelde de eerder genoemde energie 
overspringen naar de aanwezige ouders en het team van “De Expeditie”. Dat was een 
mooi moment en biedt vertrouwen in een mooi en opnieuw bijzonder Carnavalsjaar. 

Toen ik later die week enthousiast vertelde over de ervaringen op “De Expeditie” in 
het Voorzittersoverleg, zag ik bij de Collega-voorzitters ook de twinkeling in de ogen 
en kreeg ik de ideeën die zij met hun Vereniging hebben, ook te horen. 
Dat gaf me opnieuw energie en de overtuiging dat we, soms nog 
niet heel zichtbaar, met de goede dingen voor Nieuw-Dijk bezig zijn!

Ik wens jullie allemaal een fijn en gezellig Carnavalsjaar!

André Polman
Voorzitter Carnavalsvereniging “De 11jes”
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Voorzitter ANDRÉ POLMAN
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Vitaal Thuiszorg is HKZ/ISO gecertificeerd

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

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

onze vestiging of op onze website:

THUISZORG MOET GOED GEORGANISEERD WORDEN
“PROFESSIONEEL & BETROKKEN”

“Zorg zoals u die wenst met een vaste zorgverlener”

• Verpleging

• Persoonlijke verzorging

• Terminale begeleiding

• Palliatieve zorg

• Nachtzorg

• Individuele- en 

groepsbegeleiding

• Sociale wijkteams

• Gehandicapten zorg

• Professionele  

Dagbesteding

• Uitleen hulpmiddelen

• Huishoudelijke hulp

• Persoonlijke alarmering

• Vitaal Thuiszorg Kids

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

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

Persoonlijke alarmering

Vitaal Thuiszorg Kids
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Persoonlijke alarmering
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Maanden voor het Pronkzittingweekend begint de (Jeugd)Pronkzittingcommissie met 
de voorbereidingen. Onderwerpen worden bedacht, ideeën worden opgeschreven, 
schetsen voor het decor/podium worden gemaakt, acteurs en groepen worden be-
naderd, etc. De plannen worden uitgewerkt en al snel beginnen de lijnen en ideeën 
vorm te krijgen. De verschillende groepen gaan oefenen met de coördinatoren van 
de commissies.   
Een aantal weken voor het Pronkzittingweekend komen de acteurs en de coördina-
toren bijeen op de try-out avond voor de grote Pronkzitting. De stukjes worden door 
de acteurs op hun eigen manier voorgedragen. Iedereen krijgt hierbij de positieve 
feedback die ze verdienen. De jeugd oefent wekelijks met een aantal fanatieke bege-
leiders op school om zo de stukjes en dansjes goed te oefenen. 
Het Pronkzittingweekend is dan eindelijk aangebroken. Vrijdag overdag zijn de 
generale repetities voor de jeugd. Hierbij staan velen voor het eerst op het podium 
om hun kunsten te tonen. De JPZ-commissie is hierbij de hele dag aanwezig samen 
met een aantal vrijwilligers van het licht en geluid om zo alles op rolletjes te laten 
verlopen. Zaterdag overdag is het dan de beurt aan de grote Pronkzitting om nog 1 
keer te oefenen tijdens de generale repetitie. Overal is aan gedacht, iedereen krijgt 
voldoende aandacht en alles wordt getest. De spanning bij de acteurs en vrijwilligers 
wordt langzaam minder en de avond kan bijna beginnen. Nog even de tafelindeling, 
het decor, de zaalaankleding en bedankjes controleren en dan is alles klaar.
De avond begint en iedereen wordt bij binnenkomst welkom geheten door vele 
vrijwilligers van de Vereniging. Wanneer iedereen binnen is, begint de avond en 
deze vliegt voorbij met diverse acts en muziek. Van de oude Prins wordt afscheid 
genomen en de nieuwe wordt gepresenteerd. Al snel is het einde van de avond in 
zicht en gaan de meeste huiswaarts of nog een deurtje verder. De volgende dag zijn 
de vele vrijwilligers weer op tijd aanwezig om iedereen welkom te heten voor de 
Jeugdpronkzitting. Ook hierbij vliegt de middag voorbij met vele leuke liedjes, acts 
en dansjes. Er wordt afscheid genomen van de Jeugdprins of Prinses en de nieuwe 
zal met veel applaus getoond worden aan het publiek. 
Het Pronkzittingweekend is weer voorbij en iedereen kijkt terug op een prachtig 
weekend. Dit weekend kan natuurlijk niet georganiseerd worden zonder vele vrijwilli-
gers bij de verschillende commissies. Jaarlijks steken veel mensen binnen  
en buiten de Vereniging veel tijd en energie in het weekend en daar  
zijn wij als Carnavalsvereniging “De 11jes” supertrots op!! 
Ik wens iedereen heel veel succes en plezier met de voorbereidingen 
voor het Pronkzittingweekend. Prins Nick, Prins Arjan, adjudanten 
en hofdames geniet nog eenmaal volop van jullie rol!  
We gaan er weer een mooi weekend van maken. 
 
Met Caranavalsgroet Alaaf,
 
President Coen 

President  COEN LODEWIJK
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WORD
 LID !

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

Carnavalsvereniging De 11jes
Gratis toegang tot:
• 3 gezellige carnavalsavonden 
• Kindercarnaval op dinsdagmorgen
• Pronkzitting op zaterdag 
• Jeugdpronkzitting op zondag 
• Algemene ledenvergadering

Verbroederen - Gezelligheid - Samenwerken - Humor 
- Creativiteit - Verbinden - Jong en Oud - Vriendschap - 

Samenzijn - Bouwen - Optocht - Feesten
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          RINS ARJAN DE 1E

 
 
 
 
 
 
En zo staan we al weer aan de vooravond van de Pronkzitting, zijn alle voorbereidingen in 
de afrondende fase en is diegene die mijn eervolle taak mag overnemen inmiddels op de 
hoogte dat hij dadelijk tijdens de Pronkzitting in de schijnwerpers staat. 
Het is eigenlijk niet goed te beschrijven hoe je je op dat moment voelt. In het diepste 
geheim ben je bezig met de voorbereidingen, wat komt er allemaal op je af, wat moet er 
allemaal al geregeld worden… alles spookt door je hoofd. Nu zijn we inmiddels al een jaar 
verder en is bijna alles alweer achter de rug. Maar wat hebben we een schik gehad! Eigen-
lijk teveel om op te noemen. Van het ‘sorry we schenken vanavond uitsluitend frisdrank’ 
Liemers College Carnaval bij Plok tot aan de koekenpan met frikandellen bij de heren van 
de Koningsweg, we kunnen er nog steeds met een geweldige glimlach op terugkijken. Eén 
van de hoogtepunten blijft echter wel de grote opkomst tijdens de drie avonden feest bij 
Boszicht, wat was het volle bak! Een groot compliment aan de mensen achter de schermen 
die dit mogelijk hebben gemaakt en het risico hebben durven nemen om eens met iets 
anders te komen. We mogen met z’n allen denk wel concluderen dat dit een groot succes 
was.  
Daarom wil ik vanaf deze plek bij deze dan ook iedereen enorm bedanken die op zijn of 
haar manier een steentje heeft bijgedragen aan een geweldig carnaval bij “De 11jes”. Of je 
nu bezig bent geweest met het versieren van de zaal, het bouwen van wagens of tijdens 
Carnaval gewoon domweg in de zaal hebt zitten zuupen… BEDANKT!! Jullie zijn “De 11jes” 
en maken ons Carnavalsfeest tot één van de mooiste van het jaar. Daarnaast bedank ik 
in het bijzonder Jeugdprins Nick met zijn Adjudanten Bart en Lars, De Alpienjo’s voor het 
bouwen van een geweldige prijswinnende prinsenwagen, mijn twee adjudanten Aad en 
Olli, hun partners en onze hofdames die het toch maar mooi allemaal met mij hebben 
kunnen uithouden afgelopen jaar.  
Mijn laatste bedankje gaat naar mijn lieve vrouw Sharon, die net voor de Carnaval zwanger 
bleek te zijn. Ideaal zo’n vrouw die niet mag drinken en me overal naar toe heeft gereden. 
Over timing gesproken… Dankjewel lieverd!
Ik wens de nieuwe Prins en Jeugdprins(es) met hun Adjudanten een geweldig jaar toe vol 
mooie moment om te herinneren en te koesteren zoals ik met mijn momenten zal blijven 
doen! 11 november 2017, dan is het officieel over en nemen  
 
 

 
 
 
 
Prins Arjan d’n Eerste!

P

ik, Olli en AAdje de lAAtste slOkken uit het 
lAAtste vAAtje!
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Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

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

we zijn o.a. 
dealer van:
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De best passende ICT-oplossing 
voor uw werksituatie.

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

BECO SYSTEMS 

Fluunseweg 7, 6942 GN  Didam
Tel. 0316-221896
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          RINS NICK

 
Beste Carnavalisten,  

Ik kan het bijna niet geloven dat het alweer een jaar geleden is dat ik Prins werd. 
Ik weet het nog goed, de spanning, het wachten en dan eindelijk de bekendma-
king op de Jeugdpronkzitting.  

Het was een geweldig Carnavalsjaar met mijn twee super Adjudanten Bart en 
Lars, maar het is ook wel heel bijzonder dat ik de laatste Jeugdprins van de Anto-
niusschool ben geworden. 

We hebben veel gedaan, we begonnen met de Verbroedering, de week daarna 
hebben we de sleutel opgehaald bij het gemeentehuis. 
Het Schoolcarnaval was erg leuk, want de kinderen van “Het Kompas” deden dit 
jaar ook voor het eerst mee, het was een volle bak.
Maar de optocht in Didam was wel het hoogtepunt van de Carnaval voor mij, om 
boven op de Prinsenwagen te staan samen met mijn adjudanten Bart en Lars en 
natuurlijk met de Raad van 11. 

Het feest, maandagavond in de zaal was super, dinsdag Kindercarnaval met de 
prijsuitreiking… We hebben heel veel plezier gehad met de Raad van 11.
Met mijn Adjudanten Bart en Lars hebben we nog met de Carnavalsoptochten in 
Beek en Angerlo meegedaan op de wagen van de Heidebos.   

Samen met Arjan en zijn adjudanten was het een fantastisch Carnavalsjaar. 
Bedankt! Verder wil ik nog meer mensen bedanken voor dit geweldige Carna-
valsjaar, vooral de Raad van 11, Carnavalsverenging “De 11jes” en natuurlijk mijn 
Adjudanten Bart en Lars. En dan gaan we natuurlijk nog een keer knallen met de 
Jeugdpronkzitting. Ik ben benieuwd wie er dit jaar Prins of Prinses wordt en wens 
hem of haar veel succes!
En je weet... 
 
MET PRINS NICK HE-J ALTIED SCHIK! 
Groetjes,
Prins Nick

        9

 

P
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Tijdens het Diekse veilinghuis wordt het béste meesterwerk Prins 
Carnaval 2017-2018.

Wil je ook meeveilen in het veilinghuis? Lees onderstaande tips en pro-
beer te achterhalen wie de Prins is.

Wie slaat de veilinghamer op zijn kop en raadt de Prins?

Prinsenkandidaten...

Naast bovenstaande tips presenteren 
wij u ook vanaf 1 november dagelijks 
een foto van een Prinsenkandidaat op 
onze facebookpagina; CVDe11jes.

Een gokje wagen?

VVoor aanvang van de Pronkzitting kunt 
u in de hal weer een gokje wagen! Vul 
het lootje in voor slechts € 1,- en gooi 
het in de pot van één van de         
kandidaten.

Maak kans op een leuMaak kans op een leuke prijs van 
Steak'm! De winnaar maken wij         
's avonds bekend!

De veilingtips:

1. Brengt licht in de duisternis

2. Zijn werk is zijn hobby

3. Een allemansvriend

4. Voelt zich als een vis in het water

5. Vliegend hert
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www.avdd.com 

0800-6666999 
 
 
 
 

Onderdeel van The Wiendels Group 
www.twg.nu 
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‘T OLDE GRE-J
Vintage & 2e hands artikelen

Endepoelstraat 20 F
Didam

06-33846021
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Ruime parkeergelegenheid

GEMAKKELIJK ONLINE

RESERVEREN
www.debourgondier-beek.nl

TELEFONISCH RESERVEREN:
0316 - 200 202

Dinerbuffet: Donderdag t/m zaterdag vanaf 17.00 u. en zondag van 16.00 - 20.00 u.
Lunchkaart: Zaterdag van 11.30 - 16.00 u. en zondag van 11.30 - 15.00 u.

Voor groepen vanaf 25 personen: openingstijden op afspraak.

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.

Koffi e Lunch Buffet Catering
In ons sfeervolle

restaurant kunt u de 
hele avond genieten 
van de vele verschil-

lende gerechten 
die door onze koks 
in vijf gangen vers 

worden bereid.

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 het zomer seizoen 
en bij mooi weer 

kunt u op ons
terras natuurlijk ook 
terecht voor een kop 

koffi e met gebak.

U kunt ook thuis uw 
buffet laten verzor-
gen door De Bour-

gondiër. Te bestellen 
vanaf 10 personen. 
Wij verzorgen ook 
afhaalmaaltijden. 
Informeer naar de 

mogelijkheden.

Arnhemseweg 11 • 7037 CX Beek
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GROEP 8
DE MEISJES

Lien Bod
Linn Egging

Tindra ten Have
Evi Nibbeling
Milou Peters
Julia Schlief

Emma Stinissen
Lynn van Wessel

Esra Akbayir

Robyn Haagen
Lise Hetterscheid
Jonna Nibbeling
Puck Postema
Daimy Reiding
Isis Schepers
Suze ten Tije
Zannique Banning
Lynn Buckle
Hielke van IJzendoorn
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GROEP 8
DE JONGENS

Chiem van Bindsbergen
Luuk Derksen
Mika Derksen
Joris Egging

Koen Engelen
Raf Hageman

Cas Jansen
Jessy Boekhorst

Sven Scheerder
Stan van Aalten
Lloyd Dibbes
Niels Eggenhuizen
Jens Staring
Tom Verstraaten
Youri Willemsen
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StraatsmaL
Rij(be)wijs!

Harold Straatsma
06 51365571

info@autorijschoolstraatsma.nl 
www.autorijschoolstraatsma.nl

Bel  voor een GRATIS proefles!
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Partycentrum De Dèèl
Didamseweg 13 | 7037 DH Beek (Montferland) | 0316 53 12 13 | info@partycentrumdedeel.nl | www.partycentrumdedeel.nl

Dé trouwlocatie 
van Montferland & Doetinchem

Uw bruiloft op één plek: 
het ‘ja-woord’, dineren, 
receptie of feest!

Ook op locatie verzorgen 
we uw catering zowel 

voor het trouwfeest, het 
huwelijksdiner of de 

gehele verzorging van de 
uw bruiloft. Wij 

zeggen alvast: ‘Ja ik wil!’ 
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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
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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

2018
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Diekse paardenfluisteraar!
RRobin ‘Pony’ Peters hee jdens afgelopen Landjuweel 
bewezen een echt talent te hebben. Hij blijkt namelijk te 
kunnen praten met paarden. Tijdens het opstellen voor 
de rondgang op het Landjuweel terrein waren wat 
buurtpaarden in Oud-Dijk niet zo gecharmeerd van al 
die gekleurde schuershesjes en harde kaekop knal-
len. Heen en weer galloperend lieten de paarden 
mermerken nogal van de leg te zijn. Robin zou geen Pony 
heten als hij dit niet al had opgemerkt. Als Bonfire in zijn 
beste dagen ging hij in gestrekte galop naar zijn soortge-
noten om hen toe te spreken. Er werd wat heen en weer 
gehinnikt en zelfs enkele paardenscheetjes (toch een 
risico met een wie broek aan) moesten er aan te pas 
komen om de paarden tot rust te manen. Toen Robin 
had uitgelegd wat al die kuddes mensen nou eigenlijk 
kwamen doen was de rust wedergekeerd. Hij kon zich 
weer bij zijn schuersvrienden voegen en zo de rond-
gang door Didam vervolgen, pffffff.

Gelukkig zijn ze zo 
lekker gewoon gebleven…
IedeIedereen doet natuurlijk aan een loterij mee om de 
goede doelen te steunen. Maar hoe leuk is het om bij de 
post een uitnodiging te ontvangen om naar Amsterdam 
te komen en hier een echte prijs op te komen halen. Rob 
en Jacqueline van Huet kregen zo’n uitnodiging. Weken 
van speculaes over wat ze konden winnen konden      
beginnen, want ja een prijs helemaal ophalen in               
AmAmsterdam, nou dan zal het wel iets bijzonders zijn     
nietwaar? Niets werd aan het toeval over gelaten. Ze 
gingen met de trein naar Amsterdam, want er waren 
auto’s te winnen. De vakanedagen werden geteld want 
er werden reischeques weg gegeven. En meerdere malen 
hee de vriendengroep moeten horen dat ze echt niet 
zouden veranderen, want we zijn en blijven Rob en Jac-
queline ongeacht hoe groot het geldbedrag is dat we 
mogen winnen.

De dag van Amsterdam was dan eindelijk daar. Auto’s, reisscheques en gigansche geldbe-
dragen vlogen om hun oren en de 1 na de andere prijswinnaar werd bekend, behalve Rob 
en Jacqueline. Toen ze dachten dat ze misschien op de verkeerde datum waren gekomen 
omdat ze nog steeds niet genoemd werden hoorden ze plotseling hun naam. Met bonzend 
hart liepen ze naar voren. De cheque ging open en daar werden ze eigenaar van een gewel-
dig nieuwe: Bourgine Full Power 750 W Blender! Gelukkig zijn ze zo lekker gewoon gebleven 
die Rob en Jacqueline. En psssst, mocht je nog ideeën willen voor een lekker nieuw sapje? 
ZZe krijgen er ook nog een gras boekje bij met heerlijke frisse, gezonde en groene sapjes!
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Wilhelminastraat 39
6942 BJ Didam

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

info@momjoostenmakelaars.nl
www.momjoostenmakelaars.nl

     @MomJoosteninfo
www.momjoostenmakelaars.nl

     @MomJoosteninfo     @MomJoosteninfo

|

Lockhorststraat 4a
6942 AC  Didam
T 0316 - 220770
info@hansenaaldering.nl
www.hansenaaldering.nl

KANTOOR DIDAM: 

Bankzaken  •  Hypotheken  •  Verzekeringen

St. Martinusstraat 11
7037 AA  Beek
T  0316 - 531946   
info@hansenaaldering.nl
www.hansenaaldering.nl

KANTOOR BEEK: 
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APK  •  Onderhoud en reparatie alle merken  •  Gespecialiseerd in Mercedes
Didamseweg 25 • 7037 DJ Beek (Gem. Montferland) • ✆ 0316 - 53 11 15 of 06 - 22 66 31 70 • info@autoservicewenj.nl • www.autoservicewenj.nl

Auto Service W&J

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

Bel	voor	een
gratis	proefles!

BodyAction
Sportcentrum

Beekseweg	21/29
7035	AV	Wehl

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

Website:	www.bodyactionwehl.nl

BodyAction

              
 
E. van Wessel Gevelbekleding & Metaalzetterij 
gunnen U een leven lang genieten en maken er gemotiveerd maatwerk van! 

         
Advies - Boeiboorden - Carport - Dakgoten - Hoogwaardige materialen 
Interieur & design - Onderhoudsvrij - Overkapping - Plaatmateriaal 
Potdeksel - Rabatdelen - Sandwichdaken - Schroten - Schutting - Stalen 
dakpanplaten - Tuinhuis - Veranda - Windveren - Zetwerk - Zinken  
regenbuizen.  
 
Bezoek onze website:  www.schildertijdverledentijd.nl 
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          2017

Prins Arjan 1ᵉ  



Deze jonge MacGyver begrijpt alles 
van techniek en er is niets wat hij niet 
aan de praat krijgt wat kapot is.    
Tenminste dat wil zeggen van     
maandag tot en met vrijdagmiddag. 
Op vrijdagavond transformeert hij   
namelijk, zoals hij zelf altijd zegt, in 
een badkuip: ‘dan laat ik me lekeen badkuip: ‘dan laat ik me lekker 
vollopen’. Nou het technieklokaal is 
voor hem mits zijn mede-          
schoolgenoten zorgen dat de soldeer-
bouten etc. achter slot en grendel 
gaan op vrijdagmiddag.

Het is een feit: basisschool St. Antonius is gesloten. Zolang de plannen nog niet rond zijn voor wat 
er op deze plek gebouwd gaat worden staat de school leeg. Toen bekend werd dat de lokalen te 
huur kwamen voor een relatief klein bedrag per maand was er een run op de inschrijvingen. Het 
aantal belangstellenden was velen malen hoger dan het aantal lokalen waardoor een selectie-    
commissie (Nieuw-Dijkers houden nu eenmaal van het oprichten van commissies) moest bepalen 
wie zich in welk lokaal zou mogen gaan vestigen.

Na wat onderzoek her en der is de 
commissie tot de conclusie   gekomen 
dat wat Jake of zegt of doet: hij komt 
er wel mee weg. Ja, met zo’n achter-
grond is er maar 1 lokaal dat daar        
geschikt voor is en dat is de            
directeurskamer.
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Deze jonge meid schreef zich           
enthousiast in. Met 1 zus al uit huis en 
de oudste met 1 been uit huis had ze 
weinig zin om alleen over te blijven bij 
haar ouders. Gezien de verzorging in
de kantine de kantine voor het natje en droogje 
van de spelers en aahang vond de 
commissie dat ze prima zou passin in 
de lerarenkamer waar de koffie altijd 
bruin is.

Chiel Derksen kun je eigenlijk in elk 
willekeurig lokaal thuisvesten.
Er valt geen etiket op deze jongen te 
plakken. Op feesten staat deze
jongen jongen zo op de voorgrond dat hij zich 
makkelijk in de directeurskamer kan 
huisvesten. Echter het blijft ook een 
groot kind en om zijn enthousiasme te 
uiten komt hij ook prima tot zijn recht 
in het handenarbeid lokaal, daar kan 
hij zijn creativiteit kwijt. Het muziek- 
lokaal is ook lokaal is ook wat voor hem, bij elk 
deuntje muziek dat hij hoort krijgt hij 
zo de kriebels dat hij spontaan zijn 
broek naar beneden doet. Tijdens   
Carnaval breekt Chiel alles af wat hij     
tegenkomt. Het technieklokaal zou 
een prima lokaal zijn om dingen te 
leren repareren die hij altijd in die tijd leren repareren die hij altijd in die tijd 
heeft afgebroken.

De commissie vond deze keus niet zo 
moeilijk. Is er een feestje en is er een 
microfoon? Dan staat Roy al aweer op 
de planken om zijn muzikaliteit te   
etaleren. Moest er vroeger met mees-
ter Joling en zijn gitaar gezongen 
worden in dit lokaal doet Roy dit toch 
net enet even anders. Hij heeft een com-
plete karaoke muziekinstallatie mee-
genomen om lekker met zijn mede-
schoolgenoten het dak er af te zingen.
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Pronkzitting 
Zaterdag 11 november 

Waar heel Nederland zich klaar maakt voor de donkere en regen- 
achtige herfstdagen, liggen de prioriteiten in Diek toch heel ergens 
anders. De voorbereidingen voor de pronkzitting zijn namelijk alweer 
in volle gang. Het hoogtepunt van de herfst! Op zaterdagavond 11 
november belooft het weer een avond te worden vol met humor,  
verrassingen en gezelligheid.

De aankomende jaren zal er het een en ander gaan veranderen in 
Diek. Maar hoe zag Diek er vroeger uit en wat speelde er toen  
eigenlijk allemaal? Waar staan we over 50 jaar als deze ontwikke-
lingen zo door blijven gaan? Wat een vragen. Wanneer je er alleen 
al over nadenkt weet je het; er zal iets moeten veranderen om Diek 
leefbaar te houden. Diek is toe aan verandering! Maar hoe? 
Een superheld lijkt de enige optie om het tij te kunnen keren. 

Echter is er ook de realiteit van de kerk. Deze komt te koop maar 
gelukkig heeft een club zich al gemeld om het over te nemen. De 
overdracht vindt pas plaats wanneer het pand leeg en opgeruimd 
is. Met een beetje geluk staan er nog waardevolle voorwerpen die 
verkocht kunnen worden. Met de opbrengsten kan er dan weer mooi 
gebouwd worden en wie weet gaan er dan vele duizenden mensen de 
tocht richting Diek maken. De één ziet er een uitdaging in , de ander 
niet en is echt even toe aan een beetje ontspanning.  

Naast de leuke acts zullen we deze Pronkzitting natuurlijk ook  
afscheid nemen van onze huidige Prins en zijn Adjudanten.. Prins 
Arjan, Olli en Aadje. Wat een mooi carnavalsjaar hebben we met hen 
weer gehad! Op naar het komende carnavalsseizoen, met natuurlijk 
allereerst de grote vraag... Wie wordt onze Prins Carnaval in seizoen 
2017/2018?? Op zaterdag 11 november gaan we het meemaken! 

  Wij heten u van harte welkom  
    op zaterdag 11 november! 
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Jeugdpronkzitting 
Zondag 12 november

‘Op Expeditie’
Het is ons allemaal bekend, de Antoniusschool is voor de  
zomervakantie gesloten en de kinderen hebben na de vakantie een 
frisse start gemaakt, samen met de kinderen van basisschool Het 
Kompas op de nieuwe school....’De Expeditie’! En laat dit nou ook het 
thema zijn van onze aankomende Jeugdpronkzitting, want..... 
wij gaan met zijn allen ‘Op expeditie’.

Een speciaal samengesteld presentatieduo neemt ons met hun mee 
tijdens hun expeditie. Ze zijn samen op pad en komen enorm veel 
bijzonderheden tegen. Soms zien we namelijk nog weleens beren op 
de weg, als het om de samenwerking gaat. Toch lijkt het voor de  
kinderen de normaalste zaak van de wereld en dit willen ze ons  
allemaal graag laten zien op deze zondagmiddag.

Er komen leuke acts voorbij, met veel diversiteit. Dans, muziek,  
toneel en een speciale act van een prettig gestoord duo stewardes-
sen! En.....hoe leuk, natuurlijk doen er nu ook Didamse kinderen mee 
deze middag. De begeleiders van de groepen hebben veel enthousi-
asme en inzet getoond, dus zij zullen ons allemaal gaan verrassen.

Prins Nick en zijn gevolg nemen tijdens de Jeugdpronkzitting afscheid 
van ons na een geweldig Carnavalsjaar, want met Prins Nick, en Lars 
en Bart natuurlijk, had iedereen altijd schik! Het was een mooi koppel 
die er samen een heel Carnavalsjaar op heeft zitten, vol met mooie 
activiteiten. Toch komt ook hieraan weer een einde en zal Prins Nick 
zijn scepter over gaan dragen aan de nieuwe Jeugdprins(es) van CV 
De 11jes! Deze nieuwe jeugdprins(es) wordt gepresenteerd door een 
spetterende Prinsenpresentatie gemaakt in samenwerking met  
   geheel groep 8! Spannend wat ze er samen   
                                    van gemaakt hebben en natuurlijk nog
     spannender......’ Wie wordt de 
      nieuwe Jeugdprins(es)!’

  Kom zondag 12 november en ga  
    met ons mee ‘Op Expeditie!’
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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

kwaliteit in bouwUtiliteitsbouw

Woningbouw

Verbouwen

Renovatie

Machinale
Houtbewerking



WEETJESenzo
Vincent wat doe je?!

Ik weet niet alles meer, ik had een slokje op.
Of waren het die shotjes alles plakt en smaakt 

naar drop... 

Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan?
Heb ik me wel gedragen, ben ik te ver gegaan? 

Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? 
Geen cent meer in m’n zak, 
m’n kleren naar de maan...

M’n vierde aspirientje, m’n kop doet nog steeds pijn.
Doe mij maar snel een biertje, het beste medicijn..
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Het is een feit: basisschool St. Antonius is gesloten. Zolang de plannen nog niet rond zijn voor wat 
er op deze plek gebouwd gaat worden staat de school leeg. Toen bekend werd dat de lokalen te 
huur kwamen voor een relatief klein bedrag per maand was er een run op de inschrijvingen. Het 
aantal belangstellende was velen malen hoger dan het aantal lokalen waardoor een selectie-    
commissie (Nieuw-Dijkers houden nu eenmaal van het oprichten van commissies) moest bepalen 
wie zich in welk lokaal zou mogen gaan vestigen.

workshop carnavalswagen bouwen vrijdag 29 december
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Werken als stagiair of leerling 
autotechniek bij Electrocar BV? 

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

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

0316-200095     vacature@electrocar.eu  www.electrocar.eu 
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Pakopseweg 3 • Didam
T 0316 531262
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Liefdevolle 

opvang 

van honden 

en katten



WEETJESenzo
ciao, adios, arrivederci gardameer!
Het lijkt wel of sommige Nieuw Dijkers een voortuitziende blik hebben (die wij af 
en toe ook graag zouden willen hebben maar helaas is dat ons niet gegund.)

JaJarenlang ging een vaste groep Nieuw Dijkers jaarlijks op vakane naar het    
Gardameer. Ze spraken niet af met elkaar (want wat is er nou verveldender dan 
juist op vakane mensen tegen het lijf te lopen die je goed kent) maar héél    
toevallig boekten ze toch dezelfde bestemmingen.

Dit jaar liep het compleet anders, Italië werd afgedankt en ineens werd Spanje 
een hip resort voor alle welgestelden onder ons.

AlfAlfred en Elise, Ralph en Marieke, André en Ilse, Mandy en Vincent ze trokken al-
lemaal richng Spanje…

Het mondaine Italië liet men links liggen…

Er werd al hardop gespeculeerd waarom Italië zo abrupt vaarwel gezegd werd, 
totdat het antwoord in augustus gegeven werd…

kapsalon ter wiel opent rond 
december haar deuren
Geheel Geheel volgens planning zal kapsalon 
ter Wiel rond december haar deuren 
openen. Kapsel kunstenares en          
eigenaresse Bianca heeft alvast een 
leuk bedrijfsautootje uitgezocht. Grote 
stickers met het bedrijfslogo worden 
ondertussen al gedrukt.

Heel graag wil de redace van de 11sevier in contact komen met diegene die deze         
voorspellende gaven hee. Wij zouden heel graag willen weten namelijk op welk               
lotnummer de Oudejaarstrekking gaat vallen…
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TROTSE SPONSOR VAN:

Schildersbedrijf Robert Bats
0314-845140 - 06-46132925
info@srbats.nl
www.srbats.nl

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 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.zowel binnen als buiten.

SCHILDERWERK OP MAAT

ALL-ROUND

Schildersbedrijf
Robert Bats
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          2016

Prins Nick 1ᵉ  
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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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Even voorstellen..
Dorus Jansen 

Nieuw lid van: 11sevier redactie
 
Afkomstig uit: Nieuw-Dijk
 
Krijgt energie van: Organiseren, 
ontwerpen en natuurlijk  
gezelligheid met vrienden! 
 
Is zelf Carnavalist bij: C.G. Combi

Partner: Milou Kruis, lid van  
Carnavalsgroep C.G. Idiaal

Is gek op Carnaval omdat:  
Iedereen, jong en oud, gezellig met 
elkaar kan feesten en dat maar liefst 
een dag of vijf! 

Shanna Reulink 

Nieuw lid van: Jeugdpronkzitting 
commissie
 
Afkomstig uit: Nieuw-Dijk
 
Krijgt energie van:  
Leuke dingen doen met mijn  
dochter Lou, borrelen met  
vriendinnen, winkelen, muziek. 
  
Is zelf Carnavalist bij: Naamloos 

Partner: Rob Willemsen 

Is gek op Carnaval omdat:  
Gezelligheid met vrienden, lekker 
verstand op nul. 
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W: www.rijschooldidam.nlW: www.rijschooldidam.nl
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 Frisdranken Bieren Wijnen Alcoholische dranken
 Cola Veltins Zoete witte wijn Coco nuth beach
 Sinas  Droge witte wijn Jonge Bessen
 Cassis   Apfelcrone
 Seven-up   Rum
 Water   Passion fruit
 Sourcy Rood   African Delight
 Cola light   Wodka Rood
 Ice-Tea   
    

Dit arrangement is inclusief
• Nootjes & zoutjes

• 2x warme bittergarnituur

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

U vindt ons aan de
 
Grotestraat 1a, 7031 AE  Wehl 

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

www.cafebonbini.nl

Arrangement 
LARGE

15,50per persoon
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Powered by
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MINIMAAL 12 PERSONEN

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

w
aa

r s
po

rt
 e

n 
fe

es
t s

am
en

 k
om

en
de

 M
ui

ze
nb

er
g



11sevier-Pronkzittingeditie |  68

BEDANKT EN TOT VOLGEND JAAR!

ZATERDAG 1 SEPTEMBER
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Tolweg 9, DIDAM | 0316-221312

WWW.JUFFROUWTOK.NL

Hoofdgerecht Kip Piri Piri € 9,95
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CV DE 11JES
PRONKZITTING
 WEEKEND
STEAK’M
ZATERDAG 

11 NOVEMBER 
zaal open 19.19 uur
aanvang 19.49 uur
kaarten à € 9,00
toegang vanaf 16 jaar

JEUGD 
ZONDAG 

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

VOORVERKOOP
    KAARTEN
vrijdag 3 november 

LEDEN:  
Kaart bespreken 
19.30 - 20.30 uur  

NIET-LEDEN:
Vrije verkoop kaarten
21.00 - 22.00 uur

Zaal Steak’m  
Nieuw-Dijk

Voor de pronkzitting op zaterdag 
11 november kunnen max. 6 kaar-
ten per persoon worden gekocht.




