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Beste Carnavalisten,

De Pronkzittingen zijn al weer drie weken geleden wanneer 
ik dit voorwoord schrijf. Wanneer ik op deze Pronkzittingen 
terugkijk, ben ik supertrots om meerdere redenen. Allereerst 
ben ik trots op de keur aan vooral Nieuw-Dijkse artiesten 
op de zaterdagavond. Daarmee bedoel ik zeker niet alleen 
de uitvoerende artiesten maar ook de mensen die de stukken 
bedenken, schrijven, produceren, regiseren etc.. Om een stuk 
van 15 minuten op de planken te brengen is een veelvoud 
aan ideeën, tijd en mensen nodig in de voorbereiding. Wat 
mooi om te zien wie en wat er dan na een intensief proces op 
het podium verschijnt. 

Een aantal jaren geleden is Alfred Nibbeling gestopt als 
bestuurslid van Carnavalsvereniging De 11jes en dit jaar is 
hij gestopt met zijn actieve bijdrage aan de creatieve tak. Dit 
is de enthousiaste groep leden achter de schermen van het 
Pronkzittingweekend. Als dank voor zijn jarenlange actieve 
en trouwe inzet binnen de vereniging hebben we hem be-
noemd als erelid van Carnavalsvereniging De 11jes en hier 
zijn wij trots op. 

Op de zondag is het geweldig om te zien dat het juist niet 
meer alleen de Nieuw-Dijkse artiesten zijn die op het podium 
staan en hebben geholpen in de voorbereiding. Met het hele 
bestuur zijn we er enorm blij om dat er ook veel ouders en 
kinderen uit Didam hebben meegewerkt aan de jeugdpronk-
zitting. Mede dankzij de geweldige samenwerking met het 
team van basisschool De Expeditie belooft dit een goede 
basis te worden voor de toekomst. 

Tijdens de Pronkzitting hebben we afscheid genomen van 
beide Prinsen die onze vereniging op een fantastische manier 
hebben vertegenwoordigd het afgelopen jaar. En we hebben 
natuurlijk onze nieuwe Prins Wouter de 1e en Jeugdprinses 
Lien de 1e met hun Adjudanten en de nieuwe Hofdames 
verwelkomd. Kortom we zijn met een team enthousiaste 
Carnavalisten weer klaar voor het aankomende feest, ik kijk 
er al naar uit!

Niet alleen binnen de vereniging zijn er volop ontwikkelin-
gen, ook in Nieuw-Dijk gebeurt er veel. Er worden concrete 
voorbereidingen getroffen voor de overname van de Mei- 
kever en de nieuwbouwplannen op de plek van de Antoni-
usschool. Ook wordt er hard gewerkt aan de nieuwe struc-
tuur van de Parochie en de samenwerking tussen 
Sprinkhanen en DVC’26. Kortom allerlei 
ontwikkelingen waar
een groot aantal vrijwilligers zich voor 
inzet. Daar mogen we met elkaar trots op 
zijn want alleen met elkaar kunnen we de 
uitdagingen het hoofd bieden en Nieuw-
Dijk voorbereiden op de toekomst! 
Na alle inspanningen en overleg is het 
overigens goed om te relativeren en 
bij te komen in onze Residentie 
Steak’m tijdens de Carnavals-
dagen, tot dan!

PRINS 2018 & ADJUDANTEN 
PRINS Wouter de 1e - Wouter Lodewijk 

 Robbin Mennings & Tim Gieling 
 

JEUGDPRINSES 2018 & ADJUDANTEN 
PRINSES Lien Bod de 1e 

Milou Peters & Evi Nibbeling

HOFDAMES 
Barbara van Uden & Esther Godschalk

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

Jorik Hebing

PRESIDENT 
Coen Lodewijk 

 
RAAD VAN 11 

Ronny Looman - Erik Duis
Dewi Lamers - Tim Sanders

Frank Stinissen - Alexander Kraus
Johan Banning - Luc Peters

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

 
CONVENT 

Clemens Huntink - Rudy te Dorsthorst
Erik Derksen - Wilko Wiendels

ERELEDEN 
Martha van Londen - Bertus Lanters
Clemens Huntink - Alfred Nibbeling 

 
CV DE 11JES WERKT MET DE 

VOLGENDE COMMISSIES 
Bouwlocatie

Jeugd
Keuring
Leden

Licht & Geluid
Optocht 

PR
Prins & Hofdames

Prinsenwagen
Pronkzitting

Sponsor
Techniek 

Zaal 
 

Iedere commissie wordt gevormd
door diverse vrijwilligers die zich

inzetten voor de vereniging met een
vertegenwoordiger uit het bestuur. 
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Knuffel van de prins
Naam:          Liz Wiendels
Geboren op:       16 oktober 
             om 17.33 uur precies
Geslacht:        meisje
Ouders:         Arjan en Sharon Wiendels
Carnavalsgroep:    De Alpienjo’s
Lengte: Lengte:         51cm
Gewicht:         3.336 gram

     Aangezien Liz  verwekt werd in het Prinsen-
jaar van Arjan en een Prins zich nu eenmaal wat     
privileges kan veroorloven ging de redactie voor 
de knuffel op de koffie bij Prins Arjan zelf in de 
Kerkwijk in Didam. Op het nippertje bij Prins 

Arjan moeten we zeggen, want een dag later zat 
zijn Prinsenjaar erop en werd hij afgelost door 

Prins Prins Wouter de 1e. 

Ook dit jaar werd de knuffel van de Prins          
uitgedeeld, maar deze editie kunnen we wel     
bijzonder noemen. Het was namelijk niet de 
eerste baby in het Prinsenjaar van Prins Arjan 
dat geboren werd. Maar wel het eerste kindje 
uit het huwelijk van de Prins en zijn Sharon.   

De koffie stond klaar en het Prinsesje was zelfs 
nog wakker voor onze komst. Maar gedurende 
het tweede bakkie koffie had mevrouw het 
steeds moeilijker de oogjes open te houden en 
was het zaak snel de foto’s te maken nu ze nog 
in de camera kon kijken. Een mooiere afsluiting 
had Prins Arjan zich waarschijnlijk niet kunnen 
wensen: gehuld in het mooie 11-jes Prinsenpak wensen: gehuld in het mooie 11-jes Prinsenpak 
in zijn eigen huis met zijn 2 dames stevig in zijn 
armen, wat wil een Prins nog meer?!
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www.vitaalthuiszorg.nlwww.vitaalthuiszorg.nl

Onafhankelijke 

waardering van 

8,6

Van huishoudelijke 
hulp tot verpleging 
en begeleiding

Aalsbergen 11
6942 SE Didam

0316 - 22 00 73
info@vitaalthuiszorg.nl
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Mike Gieling
v. Rouwenoortweg 17D
6942 PH Didam

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

 

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

Tel. 0315 328 975 
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Beste Carnavalisten, 
Terugkijkend op een gezellig en mooi Pronkzittingweekend, waarbij wij een nieuw, verdiend erelid in ons midden hebben: Alfred 
Nibbeling, afscheid genomen hebben van Prins Arjan de 1e en Jeugdprins Nick de 1e en onze nieuwe Prins gepresenteerd hebben, 
mijn eigen broertje Prins Wouter de 1e en Jeugdprinses Lien de 1e met hun gevolg, werken wij rustig toe richting Carnaval 2018. De 
onderwerpen van de Carnavalsgroepen krijgen vorm. De pakken worden gekocht, de leuzen bedacht en de wagens worden afgewerkt. 
Zelf vind ik dit altijd een drukke, maar vooral ook een mooie periode. Gezellig bouwen met elkaar aan de wagen en nieuwe ideeën 
bedenken. Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat ik dit jaar iets minder tijd had, dit kwam door de verbouwing aan ons huis en de drukte 
op het werk. Maar gelukkig bouw je een Carnavalswagen nooit alleen en staat er een hele groep klaar om er met elkaar iets moois van 
te maken. Nu ik dit zo schrijf begin ik na te denken waar Carnaval en de gebruiken ervan eigenlijk vandaan komen en hoe wij hier in 
Diek mee om gaan. Ik heb er een aantal gevonden: 

* Officieel duurt Carnaval van zondag tot en met dinsdag. In de huidige praktijk blijkt dat het Carnavalsfeest al eerder begint, soms 
zelfs al op donderdag. Inderdaad ook bij De 11jes begint het Carnaval al ruim vóór de zondag, bijvoorbeeld met de Carnavalsviering 
in de kerk, het verbroederingsfeest, seniorencarnaval, kindercarnaval op school, een aantal recepties bij de mooie wagens, etc.. 

* Er is echter ook sprake van een Carnavalsseizoen, dat op 11 november (de elfde van de elfde) om 11:11 uur begint. Ook hier maken 
wij een feest van, want rond de 11e van de 11e organiseren we bij De 11jes het Pronkzittingweekend. In dit weekend nemen we afscheid 
van de oude Prinsen en worden de nieuwe Prinsen op een ludieke manier bekend gemaakt. 

* Van oudsher was het Carnaval een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de 40 dagen vas-
ten, waarin men zich beperkte tot het minimaal noodzakelijke. Op vette dinsdag (voor de vasten) werd al het vet wat er in huis was 
opgemaakt omdat het anders zou bederven. Elk jaar is het weer een drukte van jewelste tijdens alle activiteiten bij de verschillende 
“Vreetkramen”. Volgens mij denkt iedereen inderdaad dat dit het laatste moment is, voor een vet kroketje of frikandelletje en dat er 
hierna echt niks meer te krijgen is. Ik noem geen namen, maar iedereen kent wel iemand die in deze dagen een groot gedeelte voor de 
vreetkraam doorbrengt. 

* Carnaval komt van het Latijnse woord ‘Carne vale’ wat “vaarwel aan het vlees” betekent. Een andere mogelijke verklaring voor 
de term is het eveneens Latijnse “Carrus navalis”: scheepswagen, hetgeen zou verwijzen naar rondtrekkende groepen in een als een 
schip ogende wagen, het zogenaamde narrenschip. Dit zijn natuurlijk de prachtige creaties, groot en klein, die iedereen maakt voor de 
Carnavalsoptocht van De 11jes. Daarmee trekken we door de straten van Diek en Diem om er een geweldige optocht van te maken. 

* Vastenavond betekent de dinsdag tijdens het Carnavalsfeest. De allerlaatste minuutjes van het feest. Om klokslag 0.00 uur is het 
Carnaval afgelopen, waarbij iedere stad of dorp het Carnaval op eigen wijze afrondt. Stil denken de meeste Carnavalsvierders alweer 
aan het komende Carnaval van volgend jaar. Inderdaad dat doen wij zeker, nieuwe ideeën schieten alweer omhoog en natuurlijk niet te 
vergeten nog één keer knallen tijdens de Halfvastenoptocht in Angerlo. 

* Ook al wordt de vastenperiode lang niet meer zo streng gevierd als vroeger, het Carnavalsfeest blijft het feest waarbij mensen zich 
vermommen door vreemde kledij aan te trekken, en zo onherkenbaar een alibi hebben om zich in allerlei vormen te buiten te gaan. In 
de Middeleeuwen gebeurde hierbij vreemde tafrelen, maar tegenwoordig is het masker bedoeld om iemand anders een spiegel voor te 
houden dan wel (met verdraaide stem) iemand stevig en ongezout de waarheid te zeggen. Met Carnaval kom je de gekste outfits tegen 
tijdens de optocht, het kroegencarnaval of tijdens het feest in de zaal. Op de maandagavond wordt er een prijs in de vorm van een 
wisselbeker uitgereikt aan de best gekostumeerde. Elkaar niet alleen dan eens lekker de waarheid zeggen, zijn wij  
als Diekse mensen zeker niet vies van. Maar het gebeurt altijd met een korreltje zout en respect voor elkaar,  
om er daarna weer snel een paar samen te drinken. 

* Het getal 11 is van oudsher het getal van de dwazen en narren en duikt veel op in het Rijnlandse en  
Limburgse Carnaval. Dwazen en narren kennen wij genoeg, maar bij ons staat natuurlijk het hele  
jaar door het getal 11 centraal bij Carnavalsvereniging De 11jes Nieuw-Dijk. Een vereniging voor  
jong en oud waar plezier en gezelligheid hoog in het vaandel staan!

Volgens mij een aantal mooie gebruiken waar ook wij bij De 11jes in Diek nog altijd  
rekening mee houden. Als ik dit zo lees krijg ik zelf steeds meer zin om weer lekker  
op de wagen door de Diekse en Diemse straten te trekken. Ik wens iedereen heel veel  
plezier en succes met de laatste loodjes en we zien elkaar tijdens Carnaval 2018  
in de optocht of in onze Residentie Steak’m!

Met Carnavalsgroet, 

Coen Lodewijk  
“President van Carnavalsvereniging De 11jes”
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Gezond in 
               evenwicht

Gezond in 
               evenwicht

Body & Weight
balance

Met carnaval alle daag bier en gein,
Maor vanaf as-woensdag 
motte we vaste en weer aan de lijn!
En waor ku-j dat bèter doen 
dan bi-j Body & Weight Balance!

Kiek veur meer informatie op:
www.bodyandweightbalance.nl



Minerva B.V.
Keppelseweg 47
7001  CE Doetinchem

0314 - 393 151
info@minervadoetinchem.nl

Bedrijfsadviseurs

Bedrijfsadvisering
Bedrijfsadministratie

Bedrijfsoverdracht 

www.minervadoetinchem.nl

Door ondernemers... 
          ...voor ondernemers
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Onbeperkt
pannenkoeken 

EteN

Bovendorpsstraat 7 

7038 CH Zeddam

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

D i d a m s e s t r a a t 8 Z e v e n a a r
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Vier dagen na een prachtig Pronkzittingweekend gaan we 
op bezoek bij de Mafkezen. Om 20:00 uur, koffietijd heb-
ben we afgesproken. We zijn iets eerder dan verwacht en 
horen het lied “Ons dorp” gezongen door Roel al luid in de 
verte klinken. Bij binnenkomst zijn 3 leden van de groep, 
Frank, Marc en Wesley fanatiek aan het plakken. Stefan, 
Manfred, Daphne en René zijn ook leden maar hebben 
waarschijnlijk een snipperdag of andere goede reden. 
Enkele partners zullen met de Carnaval ook aanschuiven 
maar staan verder niet op de loonlijst. De grootste Maf-
kees Frank komt blij naar ons toe en zegt: “Jaaaa, of nie”
“Gij muug best witte dat wi-j pien in de pens hebben ge-
had”. Ze leggen uit dat ze om zeer begrijpelijke reden dit 
jaar niet meer bij de Familie Polman konden bouwen. “Dat 
motte wi-j respecteren maar het was nog niet zo makkelijk 
um een ni-j plekske  te vinden”. Na veel rondvragen kon-
den de Mafkezen uiteindelijk bij de Familie Gies terecht. 
“Ja hevig dat ze dat goed vonden”. Er werd een partytent 
van 12 bij 6 meter gekocht en met eigen materialen een 
prachtige “hut” gebouwd.

De Mafkezen kunnen dus in 2018 voor de 4e keer mee-
doen. De basis van de wagen is bij iedereen bekend maar 
deze groep kan er toch elk jaar weer iets bijzonders van 
maken. Van de creatie “Carnaval is ene grote poppenkast” 
naar “Wij bakken er niks van” tot “In onze sinaasappelkis 
sloan wij de plank flink mis”. 

De groep bestaat uit ouders van de “Diekse Deurdouwers” 
vrienden van supportersvereniging de Graafschap en ge-
zellige kennissen. Net als het doel voor de Carnaval geldt 
dat ook voor nieuwe leden. “Aj ut leuk en gezellig vindt kuj 
medoen”. Zo gastvrij worden we ook uitgenodigd om in de 
wagen een kopje koffie te komen drinken met een heerlij-
ke appelflap als traktatie. Wij kijken ons de ogen uit. Hoe 
moeten we deze ruimte in de wagen samenvatten. Een 
kantine/café/disco dinges. Met een herentoilet voor en 
damestoilet achter in het voertuig maakt het tot een zeer 
aangename ontspanningsruimte.

Reden voor het ontstaan van de Mafkezen is verrassend 
simpel. Marc: “Toen de jonge lui het zelf konden wollen 
Frank en ik zeker niet aan de kant blieven stoan”. Voor 

de naam van dit nieuw te vormen Carnavalsgroep werd 
internet afgestruind.  Iemand vond daar de naam Mafketels 
maar de groep dacht dat Mafkezen toch beter bij de groep 
paste en zo is het ook gebleven.

Niet alleen Carnaval is wat de groep bindt maar met allerlei 
capriolen komen ze samen het jaar door. Tijdens de jaar-
lijkse Mafkezendag zetten ze enkele leden in het zonnetje 
en worden sponsoren bedankt voor hun bijdrage. “Wi-j zun 
oprecht gek met die minsen want anders komme wi-j der 
nie”. Tussendoor nog een dartavond en een bowlavond en 
het jaar is weer om.

De Schrobbelėr mag zeker niet ontbreken bij deze groep. 
In 2009 kwam toenmalig Prins Frank voor het eerst in aan-
raking met dit, naar hun zeggen, heerlijke drankje. Prins 
Kiske bracht het drankje mee naar de Liemers en is sinds-
dien niet meer weg te denken. Zelfs zijn de Mafkezen erelid 
van Schrobbelėr. Dat brengt dus zeker de laatste gadgets 
bij de groep. Ook tijdens de schuttersdagen zijn de Mafke-
zen niet meer weg te denken. Samen met de Muppets 
werd de schuttersboog weer nieuw leven ingeblazen. 
Enkele maanden geleden werden de Mafkezen benaderd 
door een zangduo (Michel Wolsink en Tonny Magendans) 
om een clip op te nemen voor het gemoderniseerde num-
mer “Mientje”. De 11jes mochten daarbij aanwezig zijn. We 
zullen dit nummer nog zeker gaan horen tijdens de Carna-
valsdagen of receptie. 

Zover wij dat kunnen zien na een rondje om de wagen 
komen de Mafkezen aankomend jaar weer verrassend 
voor de dag. “En wi-j hebben dit jaar nog iets moois in de 
planning”. Het wordt ons ingefluisterd maar mogen hier niet 
over publiceren.
Voordat de borrels op tafel komen zijn we weg. Anders ont-
houden we niet wat er vanavond allemaal besproken is. 
We zullen dit borreltje tijdens de Carnavalsdagen komen 
drinken. “Den afspraak steet”. 

De Mafkezen 



aanzien”. Dat De 11jes een eigen schuur kregen bij Rob 
Kummeling was voor de dames aanleiding om voor het 
eerst als loopgroep mee te doen. “Rob Kummeling, hart voor 
Diekse Carnaval”. Het eerste jaar was zo gezellig, ondanks 
bezoekje aan de EHBO post, dat ze zich niet meer voor 
kunnen stellen, niet mee te doen. 

“Voor 99% zeker dat de mannen niet meer meelopen”. Inder-
daad de mannen van Delta willen niet lopen. Toch is er nooit 
gedacht een andere naam aan te nemen. “Ja, hooguit om 
Delta er af te halen”. 
Gelukkig en daar zijn de vrouwen erg blij mee, maakt Ronny 
Engelen het karretje voor de dames piekfijn in orde. Mooi 
voor het tonen van de leus en om “de kleine fleskes” mee te 
kunnen slepen.
Een andere man die de harten van de dames gestolen heeft 
is Henk. Henk Engelen zorgt dat de dames het niet koud 
hebben bij het schilderen. Kacheltje aan en op tijd een heer-
lijk kopje thee.

Terwijl de redactie schrijft keuvelen de dames lekker door 
en laten elkaars ideeën op de smartphones zien. De kwes-
tie schmink laait weer op. “We moeten geen goudkleurig 
schmink meer gebruiken, dan kuj alle rimpels zien”. We 
schrijven mee maar denken dat ook andere kleuren de 
rimpels van de dames niet meer kunnen verbergen. Ze lopen 
iets achter op de mannen maar toch ook richting de 50 jaar.
Wat de redactie ook graag wil weten is waarom we bij Delta 
nooit zien dat er kinderen meelopen. Verschrikt kijken ze 
allen op, alsof we van een andere planeet komen. “Nee dat 
moeten wij niet willen, zo wij die dag doorkomen wil je niet 
als moeder gezien worden”. Een jongere moeder naast ons 
drukt het nog beter uit. “De Carnaval is eigenlijk een periode 
dat je geen moeder wilt zijn”.

Concurrentie? Nee zo voelen ze dat niet. “We vinden andere 
loopgroepen ook mooi, zeker de Toeten” “We genieten net 
als iedereen van de optocht en op welke plaats we eindigen, 
doet er niet toe”. “Lopen met een groep is echt leuk, zoveel 
schik met de minsen aan de stroat”.
Langzaam komen de eerste ideeën op tafel. We vragen of 
we al iets definitiefs op kunnen schrijven. Het antwoord is 
dan kort: “Tis goed 
zo, drink de koffie 
maar op”. Dit is HET 
teken om een einde te 
maken aan dit inter-
view. We bedanken 
de gastvrouw voor de 
heerlijke koffie met 
smakelijke koek en 
gaan naar huis. We 
zien begin februari wel 
wat het geworden is. 
Maar dat ze het gezel-
lig krijgen staat als een 
paal boven water.

Delta Girls 2018: 
Marjo, Marga, Ilse, 
Linda, Seline, Sandra, 
Janine en Silvia
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Delta, een groep van 28 personen. Makkelijker nog, 14 stel-
letjes. De laatste keer dat deze groep te vinden was in de 
categorie voertuigen is al jaren geleden. Eén van de laatste 
keren herinneren we ons nog de Prinsenwagen. Eerlijk is 
eerlijk, geen echte Prinsenwagen. Niet om de wagen maar 
omdat Prins Fons den urste (Ronny Engelen) op dat mo-
ment niet de echte Prins van Nieuw-Dijk was. 
Ondanks het niet meer bouwen van een voertuig is de herin-
nering altijd gebleven. Er gaat geen verjaardag voorbij of er 
wordt met rollende tranen over de wangen verteld over het 
Carnavalsverleden van Delta. Onderwerpen die wel eens 
op het randje waren werden goed gecompenseerd met de 
nodige humor. Streken die ons het schaamrood op de kaken 
geeft. Nu enkele leden richting de 50 jaar gaan realiseren 
ze zich dat het vroegere bestuur van De 11jes er wel eens 
slapeloze nachten aan overgehouden heeft.

Al zal een Carnavalswagen geen zekerheidje meer zijn voor 
de groep, zijn alle leden behoorlijk betrokken bij de Diekse 
gemeenschap. Bij verenigingen, stichtingen en evenemen-
ten zijn er altijd wel fanatiekelingen te vinden. Sommigen 
met kennis, anderen met daden. Is er een gelegenheid waar 
de leden elkaar weer treffen worden ze geconfronteerd 
met de mening en advies van de rest van de groep. Dit is 
mogelijk omdat in de groep Delta van allerlei gekke figuren 
te vinden zijn, voorzichtig een wazige afspiegeling van de 
maatschappij.

Op het moment van schrijven heeft Delta al één Abraham. 
Niet zo maar iemand maar Ingo Stinissen. Eind 2017 kwam 
Harald daar nog bij. De vaart zal er in 2018 goed inzitten 
want dan sluiten, bij leven en welzijn, vijf Abrahams of 
Sarah’s aan. Het heeft in iedergeval opgeleverd dat voor 
het eerst in de geschiedenis van Delta een groepsfoto is 
gemaakt waarbij iedereen aanwezig was. Verkleed als 
Abraham of Sarah op een enorm spandoek dat telkens bij 
de 50-jarige in de tuin geplaatst zal worden.
De mannen van Delta vieren ieder op hun eigen manier de 
Carnaval. Sommigen actief bij de vereniging, anderen als  
begeleider bij een groep kinderen en /of als lid van de NAR-
VE. Een steeds groter wordende groep dames zijn al weer 
enkele jaren actief als loopgroep. Zo in het roddelcircuit ver-
nomen gaat dit ook in 2018 gebeuren. Daar willen we meer 
van weten. De vergadering staat gepland op 29 november. 
We bellen en mogen gelukkig even aanschuiven.

Donderdag 29 November
We zijn op tijd bij Marjo Egging die de gastvrouw van deze 
eerste avond is waarin ze hopen een leuk idee te vinden 
hoe ze zich als loopgroep 2018 gaan presenteren. Het 
wordt de vijfde keer dat ze als “Delta Girls” gaan meedoen. 
“We hebben één jaar niet mee gedaan maar zijn we van 
narigheid bij J&J binnen blijven zitten, we konden het niet 

Delta 
richting “de Fieftig joar’
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Verkoop: DIA - HSS - HW Gereedschappen

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

spuiten - belettering - striping - schadeherstel 

nieuw
nu OOK  

zandstralen



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

kwaliteit in bouwUtiliteitsbouw

Woningbouw

Verbouwen

Renovatie

Machinale
Houtbewerking
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Chagrijnig zijn komt niet voor in het woordenboek van Yoga Judith. Met een
 glimlach van oor tot oor geeft ze Yoga, Shiatsu of loopt ze hard in de stromende 
regen. Waar deze blijheid vandaan komt weten niet veel mensen. 11sevier ging op on-
derzoek uit en kwam erachter waarom. Deze positiviteitsguru is namelijk in 
Australié in de leer geweest en ze heeft maandenlang onderwijs gekregen bij de 
enige echte kang-guru. Die stond te springen om een leerlinge om zijn kennis over te 
dragen en Judith was de uitverkorende. Ze moest ervoor diep in de buidel 
tasten maar ze sprong en een gat in de lucht bij de 
afronding van deze intensieve training.

Mochten bovenstaande 2 opties nou geen blij gezicht 
hebben opgeleverd dan kun je altijd nog een kaartje 
kopen voor mijn show: ticket naar geluk. Iedereen is 
druk tegenwoordig dus toch handig dat je dit in een 
middag even bij mij kunt komen halen. Jij gelukkig, 
ik blij.

Ga lekker op de grond liggen, doe je ogen dicht en 
geef je over. Andere mensen noemen dat een 

tukje doen, ik noem dat: doe de Savasana. Mocht 
je wel in slaap vallen is dat geen enkel probleem. 
Slapen geeft energie en daar wordt men ook 
weer blij van. Glas half vol/half leeg het is 

maar net hoe je het bekijkt. 

Voor de 11sevier geeft 
Judith 3 tips voor een blij en  

gelukkig leven

Zie een hartje in alles wat je tegenkomt. Bij het koken, lopend over 
de bladeren in het bos en zelfs 7 borden die je uit je handen laat 
vallen kan een hartje opleveren. Het is gewoon maar net wat je met 
die wijsheid doet. Ik zie een hartje in alles en dat maakt me blij!

Blij     Blij      Blij



11sevier | 19

Huh? Zie ik dubbel? 

Wist je dat? 
- Een tweeling het beste te onderscheiden is door naar de navel te kijken?  

- Een tweeling 2 biologische vaders kan hebben? 
- Een tweeling een verschillende huidskleur en andere kleur ogen kan hebben? 

- Speurhonden tweelingen uit elkaar kunnen houden? 

Wie hoort bij wie? 
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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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WIE DENKT

                     
                

         

DAT ZIJ IS?
Dochter, grote zus, vriendin, afgetreden 
Hofdame en inmiddels grootgrondbezitter: 
Silke is het allemaal. Dat ze zelf graag op 
de voorgrond staat wisten we al, maar wij 
van de redactie vonden het nu wel eens 
tijd om te kijken wat haar omgeving nu 
eigenlijk van haar vindt. 

Silke Bodd

Silke over zichzelf: “Wat ik van 
mezelf vind? Nou eigenlijk vind ik 
mezelf gewoon geweldig! Het is toch 
ook leuk om met mij om te gaan? 
Gelukkig ben ik altijd met mezelf als 
ik ergens heen ga, zodat ik niks van 
mijzelf hoef te missen.”

Denny Gies
(ex-baas)
“Er is geen feestje 
wat Silke en Noortje 
hebben gemist in 
mijn Prinsenjaar dus 
wat dat betreft kon 
ik mij geen betere Hofdames wen-
sen. Maar ik ben ook wel weer blij 
dat het erop zit hoor en ik eindelijk 
weer even rust heb. Even geen 
aandacht verdelen aan/tussen die 
twee, mijn Prinsenpak uit en nu kan 
ik tenminste ook weer op zoek naar 
mijn eigen Prins.”

                    Niek Bodd (het 
                    kleine broertje)
                   “Mijn grote zus is 
                   inderdaad overal nogal 
                   aanwezig, maar thuis
                   was dit helemaal niet 
                   het geval. Ze moest 
vroeger thuis ook gewoon de afwas 
doen en haar kamer opruimen hoor. 
Hoe ze zich nu thuis gedraagt durf ik 
niet te zeggen. Ze is sinds kort niet 
meer woonachtig bij ons maar woont 
in haar grote villa, naast paleis 
Soestdijk, aan de Pater Smitsstraat.”

                   Tim Gieling (mede 
                   grootgrondbezitter)
                  “Mijn meisje? Ach ja,
                  je moet gewoon weten 
                  wanneer je tegen haar 
                  in moet gaan en wan
                  neer je je mond moet 
                  houden. Op haar werk 
mag ze de lerares uithangen maar 
thuis moet ze gewoon naar mij luis-
teren.”

Noortje Gieling 
(hartsvriendin)
“Wij zijn gewoon 2 
handen op 1 buik en 
door met haar om te 
gaan kom ik zelf ook 
lekker in de spotlights 
te staan en daar is natuurlijk hele-
maal niks mis mee. We zijn geen 
Hofdames meer, maar gelukkig 
hebben we wel de Prins in onze 
vriendengroep dit jaar en mogen we 
stiekem toch nog een beetje shinen 
samen en in de spotlights staan.”     

                     Lotte Scheerder 
                     (schoonzus)
                      “Gezelligheid, dat is 
het                woord dat wel bij mijn 
                     schoonzus past. We 
                     houden van dezelfde 
                     feestjes en wij slaan
                     beiden geen feestje
                     over. Er is geen feestje 
geweest als wij er niet zijn geweest. 
Samen feesten is toch het leukste.

Ingo Stinissen 
(lievelingsoom)
“Samen doen we 
lekker gek. Kijk, op 
het podium met de 
Pronkzitting kan ik 
gek doen, maar he,
zo ben ik normaal 
natuurlijk gewoon ook. En dan samen 
met het enthousiasme van mijn 
nichtje doen wij het altijd erg goed 
op verjaardagen.”

Ankie/Janne Gieling (schoonzus-
jes koude kant)
“Mensen kunnen ons niet uit elkaar 
houden, maar Silke heeft helaas wel 
ontdekt wie van ons wie is. Dus we 
kunnen haar niet meer voor de gek 
houden. Maar ze heeft natuurlijk ook 
al een eeuwigheid een relatie met 
onze broer. Met 2 oudere broers is 
een extra zus altijd handig om dingen 
bij onze broers geregeld te krijgen 
dus van ons mag ze nog wel ff in de 
familie blijven.”
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PLUIMVEESERVICE 

DE ACHTERHOEK B.V.

Al bijna 20 jaar een begrip in 
de pluimveesector.

We staan garant voor
IKB-PSB kwaliteit.

tel 06 - 1090 2466
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APK  •  Onderhoud en reparatie alle merken  •  Gespecialiseerd in Mercedes
Didamseweg 25 • 7037 DJ Beek (Gem. Montferland) • ✆ 0316 - 53 11 15 of 06 - 22 66 31 70 • info@autoservicewenj.nl • www.autoservicewenj.nl

Auto Service W&J

Welkom!
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Uitslag optocht 2017
volwassen voertuigen

1.   De Dröpkes
2.   NOPPES
3.   C.G. Combi
4.  De KACHELHÖLTJES
5.   C.G. DE BUNKERS
6.6.   DE DEURTREIERS
7.   C.G. DE BOEJES
8.   C.G. FATAAL
9.   NAAMLOOS
10.  RADICAAL
11.   ALPIENJO’S
12.  MAFKEZEN
13.13.  NOODWEER
14.  c.g. maximaal
15.  c.g. IDIAAL
16.  c.G. SIMPEL
17.   C.G. NIE-WIES
18.  c.g. DIEM TEAM
19.  C.V. ‘’DE VROLIJKE SLÖRPERS
20.20.  DE ETTURBALLEN

Buiten jurering: De Böllekes -  Carn. Comb. Tweetties Zzooii -   C.G. De Anjers
Buuten Diek: V.G. Buitengewoon - Jeugd voertuigen:  C.G. De Stumperds

Zelfrijdende voertuigen 1. De Vlierefluiters 

Jeugdvoertuigen 1. Diekse Deurdouwers  2. Nie Niks 3. C.G. De Sfeermakers
4. De Diekse Geintrappers  5. C.G. Bekiek ‘t moar  6. De Doeltreffers  
7. C.G. De Diemse Deerntjes

Buuten Diek 1. C.G. Roekeloos  2. C.V. de Bössels 3. C.G. De Dauwkruupers
4. De Deurzetters  5. Loerbeekse bombarie 6. C.G. TieDt Zat
7. De D7. De Dreadjes 8. C.V. de Pindapellers 9. V.G. De Dwarskiekers 10. V.G. De Mafkezen

Volwassen loopgroepen 1. De Toete 2. Mooi At Zo kan  3. Ohio
4. Delta Girls  5. Alternativoos  6. De Pruufpragels  
7. C.V. ‘’ De Vrolijke Slörpers’’  

Jeugd loopgroepen 1. De Giebels  2. De Diemse Koekenbakkers 
3. De Diemse Heldinnen 4. DVC M013-1

Volwassenen voor Kinderen 1. De Heikneuters  2. De Heideboy‘s  3. Rebelz
4. De Bik4. De Bikkels  5. De Orka’s  6. De Bössels



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
1997:  Bert Brugman 
1998:  Teun Egging
1999:  Bertus Lanters
2000:  Willie Wiendels
2001:  Piet Gal
2002:  René Derksen
2003:  Sitchting Open Jeugdwerk 
2004:		 Schoffelploeg	St.	Antonius
2005:  Marga Geurtzen
2006:  Hans en Lenie Raben
2007:  Ferdinand Baakman
2008:		 D.E.S.
2009:		 Wagenbouwers	C.V.	de	11jes 
2010:  Clemens Huntink
2011:		 Bestuur	St.	Antonius	Nieuw	Dijk	100	jaar	jong
2012:  Buurtvereniging Koningsweg
2013:		 Arno	Polman
2014:  Dini Kluitman
2015:		 Niet	uitgereikt 
2016:  Johan Jacobs
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N.A.R.V.E. 10 febr. 20.11 uur
KROEGENCARNAVAL TANTE DIES  
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Schouten Doetinchem - Informaticaweg 4 - 7007 CP Doetinchem 
Tel: 088 023 9222 - www.iveco-schouten.nl 
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Hallootjes,

Wij zijn de nieuwe Hofdames Esther      Wij zijn de nieuwe Hofdames Esther      
Godschalk en Barbara van Uden. Esther zit 
bij Carnavalsgroep Idiaal en is werkzaam 
als leerkracht op het Prakticon in Doet-
inchem. Barbara zit bij Carnavalsgroep 

Combi en werkt bij Ferdinand in de winkel. 
Dit jaar vieren wij geen Carnaval bij onze 
eigen groepen maar lopen we mee bij De eigen groepen maar lopen we mee bij De 
Vlierefluiters met Prins Wouter en           
Adjudanten Tim en Robbin. Want          

meelopen met zo’n leuke prins, wie wil dat 
nou niet?

We waren met elkaar aan het appen en 
zaten te dollen of we nog een keer    

gevraagd zouden worden om Hofdames te 
worden. Aangezien we het hier 5 jaar        
geleden, in beschonken toestand, met    
Bastiaan over hadden gehad. Nog geen 
half uur later ging de telefoon en werd 
Babs gebeld. Esther geloofde er eerst niet Babs gebeld. Esther geloofde er eerst niet 
zoveel van... Toen het toch zo bleek te zijn 
hebben we natuurlijk met volle overtuiging 

ja gezegd.

We hebben ontzettend veel zin in de      
Carnaval en natuurlijk ook in Bennies 
brouwsel en de Schapenkoppen. 

We wensen iedereen een mooi en gezellig 
Carnavalsjaar toe. Alaaf! 

De Hofdames
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Weetjesenzo

robbin mennings, de bedenker van panda punten
Pandapunten geven aan hoelang iemand geen seks heeft gehad. De waarde van een Pandapunt is     
afhankelijk van de status van de persoon in kwestie. Voor studenten staat één Pandapunt gelijk aan 
één week zonder seks. Voor alle andere personen geldt een seksloze maand als één Pandapunt. 
Onderstaand een mooi voorbeeld, namelijk de pandapunten van Coen Lodewijk.

‘‘Ik scoor gemiddeld een 
stukje hoger dan de rest van 
Nederland, maar ik ben er 
inmiddels wel een beetje 
aan gewend. Ach ja, ik ben 
Daphne’s kleine panda  

beertje.’’
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DIDAM
Parallelweg 21
6942 EJ Didam

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

Chris Siebes
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c.siebes@hetnet.nl

Remi Koster

Koster Schilderwerken Didam • Oude Beekseweg 51 • 6942 JA Didam 
T 0316 224848 • M 06 4757 0479 • E remi-danielle@solcon.nl

• Binnen- en buiten

• Beglazing

• Wandafwerking

• Kleuradvisering

• Verftechnieken

vof



Tolweg 9, DIDAM | 0316-221312

WWW.JUFFROUWTOK.NL

Hoofdgerecht Kip Piri Piri € 9,95
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SPOORSTRAAT 11 :: DIDAM :: TEL 0316 - 29 42 40 
WWW.GILSINGHERENMODE.NL

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

PROFUOMO - DESOTO - PIERRE CARDIN - CG - OLYMP - BAILEYS - CARL GROSS - CULTURE - ALAN RED - FALKE - NEW ZEALAND AUCKLAND  

SCHUCHARD & FRIESE - JUPITER - ALBERTO - STONES - CAVELLO - SCHIESSER | SHOES: BRAEND - CAMEL ACTIVE SHOES - LACOSTE 
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Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

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

we zijn o.a. 
dealer van:

 E. van Wessel Gevelbekleding & Metaalzetterij 
 

      
wensen u een gezellige Carnaval, 

gunnen u een leven lang genieten en 
maken er gemotiveerd maatwerk van! 

 

www.schildertijdverledentijd.nl      
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tafeltje dekje
U herkent het vast wel: iedere avond maar weer bedenken wat er gegeten moet worden en ook met minder tijd en zin om te 
koken een voedzame maaltijd op tafel weten te toveren. Er zijn  diverse manieren om ideeën op te doen. Op de verpakking 
staan tegenwoordig naast de uitleg hoe je het moet klaarmaken ook handige variatietips om niet iedere keer precies hetzelfde 
te eten, je kunt Rudolph volgen op 24 Kitchen, een hello fresh box bestellen en als dat allemaal niet lukt is er altijd nog           
Domino’s pizza’s die tegenwoordig ook in Nieuw-Dijk bezorgt. Maar onderstaande vrijgezellen hebben het recept gevonden 
voor een voor een voedzame, snelle en handige maaltijd: je schuift gewoon lekker bij moeders aan tafel!

Jork Scheerder, de uitvinder 
van deze maaltijd-                
verschaffing. Nadat hij het 
ouderlijk huis had verlaten en 
er tegenover zijn nieuwe 
woning in Pontidaal nog een 
kavel over bleek, was het 
maar al te makmaar al te makkelijk dat zijn 
ouders hun intrek namen in 
een mooie bungalow tegen-
over hun zoon. Elke avond       
klokslag 17.00 uur loopt Jork 
naar de overkant voor het 
diner. Is hij wat verlaat dan 
wordt er even naar de over-
kant gezwaaid door zijn 
moeder of Ans belt hem even 
waar hij blijft.  

Op zaterdag en zondag moet Jork zichzelf redden maar       
gelukkig dat Tante Dies en de kantine bij de Sprinkhanen een 
frituur hebben. En mocht Ans onverhoopt niet thuis zijn en er 
toch gegeten moet worden dan kan hij altijd nog aanschuiven 
bij zijn zus die met haar gezin haar intrek heeft genomen in 
hun ouderlijke huis aan de Haamstraat.

Marco Haagen is wat minder 
frequent dan Jork bij zijn 
moeder in Didam te vinden 
maar schuift toch regelmatig 
aan voor een Hollandse pot. 
Want wat is er nou lekkerder 
dan een sappige gehaktbal 
met een lepeltje jus met een lepeltje jus van 
moeders? Marco heeft zo 
weinig tijd over met zo’n 
groot huis en het onder-   
houden van zijn tuin dat 
koken er nog wel eens bij in 
wil schieten. En fijn dat      
DominDomino’s en Gunes in 
Nieuw-Dijk bezorgen maar 
daar ben je op een gegeven 
moment ook wel klaar mee.

Gerrie Konning heeft een 
andere regeling getroffen 
sinds hij in Nieuw-Dijk is 
komen wonen. Hij heeft zijn 
zus ingeschakeld. ‘’Ach weet 
je wat het is, of je nu voor 5 
of voor 6 man moet koken, 
die extra persoon maakt dan die extra persoon maakt dan 
ook niet meer uit’’ alsdus 
Jacqueline. Aangezien Gerrie 
nogal lui is aangelegd en 
geen zin heeft om in de 
winkel te staan en te             
bedenken of het nu chicken 
tonight moet wotonight moet worden of      
spinazie met spekjes loopt 
hij gewoon regelmatig een 
paar 100 meter naar zijn zus. 

De afspraak is wel dat hij dan meedraait in het corvee schema 
en wordt dus verwacht dat hij minimal 1x per week de       
vaatwasser inruimt als ze klaar zijn met eten. Lijkt ons een 
prima deal. De redactie heeft van een anonieme bron            
vernomen dat Gerrie gespot is met een vrouw. Zou dit           
betekenen dat Jacqueline haar gezin weer voor zich alleen 
heeft?

Het kan niet anders of Bas 
Gieling heeft informatie        
ingewonnen bij deze           
vrijgezelle Nieuw-Dijkers, 
want eindelijk kan  je           
ouderlijk huis verlaten en dan 
daar om de hoek gaan wonen 
komt Bas wel heel goed uit. komt Bas wel heel goed uit. 
Eten is zijn grote hobby en 
Gerda weet elke avond 
zonder probleem een        
heerlijke maaltijd op tafel te 
zetten. Het is een prima 
win/win situatie want Bas 
hoeft zijn moeders eten niet hoeft zijn moeders eten niet 
te missen en Gerda ziet haar 
zoon nog elke dag.
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www.hermsenwoonspecialist.nl

Tel. 0316 - 53 12 41

BEEK
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PRINSES LIEN...1E
Beste Carnavalisten, 

Hier een woordje van jullie Jeugdprinses: Lien Bod.
Graag wil ik vertellen welke weg ik ben gegaan tot de Pronkzitting,
de mooiste dag van mijn leven.

Het begon allemaal met het lootjes trekken op school. 
Als eerste mocht onze juf een lootje trekken en dat lootje was dan de 
Prins/Prinses. Dat was echt super spannend.
Daarna werd de Raad van 11 en de JARVE bekend gemaakt. Ik was echt 
super blij dat ik in de Raad van 11 zat.  

Ik kwam uit school en werd gebeld of ik Prinses wilde worden, ik kon het 
echt niet geloven, ik vond het super leuk. Ik mocht het zelf aan mijn Adju-
danten vertellen, en verder aan niemand.
Ik wilde mijn Adjudanten bellen Evi Nibbeling en Milou Peters. Ze 
waren toevallig allebei bij hun oma’s. Maar daar kon ik ze niet bel-
len want het moest een geheim blijven. Dan maar via de moeders 
Elise en Elke. Eerst had ik Evi gebeld en ze was helemaal sprake-
loos, maar ze vond het wel heeeeeeel leuk. Hierna belde ik Milou 
op, zij kon het ook niet geloven en ze was helemaal aan het gillen…                                                                                                                      
De volgende ochtend dacht ik dat alles gedroomd had, ik kon het nog 
steeds niet geloven. Ik, Lien Bod, Jeugdprinses van De 11jes en ook nog 
van heel Didam.
Maar ook dit Carnavalsjaar doe ik het niet alleen maar met een hele 
groep kinderen om me heen. De Adjudanten, de Raad van 11 en de 
JARVE waarbij ik graag nog even de namen wil noemen: Mijn vrien-
dinnen Tindra ten Have en Linn Egging, en mijn Carnavalsvrienden 
Cas Jansen en Chiem van Bindsbergen. Ik ben ook heel blij dat er 
ook wat Diemse kinderen meedoen en dat zijn Robyn Haagen en                                                                                 

Met een Bodje aan het roer 
gaan de voetjes van de vloer!

Tom Verstraaten. Ik hoop dat er nog meer kinderen van groep 8 Carnaval 
met ons gaan vieren. 
We gaan er met z’n allen een super leuk Carnavalsjaar van maken en 
natuurlijk ook samen met de grote prins Wouter Lodewijk en zijn Adju-
danten.
Groetjes Lien

EVEN
VOORSTELLEN
Ik ben Lien Bod en 
ik woon aan de Pas-
toor Bijlardstraat 3 
te Nieuw-Dijk.

GEBOREN
8 maart 2006, mijn 
ouders zijn Ico Bod 
en Janine Egging en 
ik heb 2 zusjes, Iris 
en Emma.

HOBBY’S  
Voetbal, voetbal, 
voetbal en tekenen.
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Voor de Pronkzitting ga ik al jaren eten bij ****-ster-
ren “Restaurant Lodewijk” aan de Oude Beekseweg. 
Normaal heeft op dat moment alleen Presidentje Coen 
een beetje last van zenuwen, maar dit jaar was het 
anders. Dit jaar zaten we samen te zweten met het 
bord eten...

Eenmaal in de zaal neemt de spanning toe, het voelt als-
of iedereen je in de gaten houdt, terwijl dit waarschijn-
lijk helemaal niet zo is...  
Ik voegde me bij De Vlierefluiters en gelukkig zat ik naast Rem-
co, die het weekend ervoor was wezen jagen in Duitsland. Hij 
had de grootste verhalen en voerde het woord aan tafel, bleef 
ik tenminste even buiten schot. En kwam de vraag toch, dan 
had ik natuurlijk ook een goed excuus! Wie wordt er nu Prins 
als we niet bij Peters, onze vertrouwde stek, kunnen bouwen?!  

Toen alle Prinsenkandidaten zich achter de schermen verzamel-
den, heb ik de groep nog even gevraagd een nieuw biertje voor 
me klaar te zetten als ik terug zou komen. ‘Tot Zo Wout!’, ‘Tot zo 
jongens!’  
 
Achter de schermen hing een relaxte sfeer, nog steeds ontkende 
ik dat ik de nieuwe Prins van de 11-jes zou zijn. Toen eenmaal 
Lowie naar mij toe kwam voor het omkleden kon ik er natuurlijk 
niet meer omheen. Vanaf dat moment ging het allemaal zo snel. 
Ze begeleidden me achter naar het schilderij waar ik uit zou ko-
men. Coen nam het woord en kondigde mij aan als nieuwe Prins 
van De 11-jes. Trots sprong ik omhoog uit het schilderij. Volle 
bak in de schijnwerpers, wat was dat een geweldig moment om 
mee te maken. Ik hou er niet zo van om alleen in de belangstel-
ling te staan, dus haalde ik snel mijn Adjudanten erbij. Heerlijk 
om de jongens zo te zien stralen en om samen onze proclamatie 
ten gehore te brengen.  
Ik ben blij dat deze goede vrienden waar ik van op aan kan 
naast mij staan. Dit jaar ook weer nieuwe Hofdames, Babs en 
Esther. Lieve dames: we gaan er samen een mooi jaar van ma-
ken. Jullie zorgen voor de Schapeköppen, wij voor de Bennie’s 
brouwsels. 

En…. je raadt het nooit, maar voordat de Pronkzitting ten einde 
was hadden wij een bouwplek. Bennie Peters, die niet op de 
Pronkzitting was had laten weten: ‘Nood breekt wet!’ 

Doopnamen
Wouter Gerrit Johan

Geboortedatum
24 augustus 1990

Geboorteplaats 
Nieuw-Dijk

Beroep 
Restaurantmanager

Burgerlijke staat 
Samenwonend 

 
Hobby’s 

Tapcommissie Schutterij, 
Carnaval, gezellig wat drin-

ken met vrienden.

CV

“IK BEN BLIJ DAT ER GOEDE VRIENDEN WAARVAN 
IK OP AAN KAN NAAST MIJN ZIJDE STAAN.”
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Wat fijn dat de Prinsenwagen op ons vertrouwde plekje gebouwd kan worden. 
Na de Pronkzitting snel naar mijn ouders gegaan, waar we de afterparty hielden. Wat 
een feest.. 
De mensen bleven maar komen. Ik wist niet dat er zoveel volk in dat garagetje van pa en ma 
kon. We hebben enorm genoten van deze avond en vroege uurtjes in de ochtend. Toen ik de 
volgende dag beneden kwam wist ik het zeker…. het was gezellig geweest. Bedankt allemaal! 
Mochten jullie verder nog wat over de afterparty willen weten, moet je bij Lowie zijn, die had er 
het hoofd namelijk goed vol van! Snel de bende opgeruimd en op naar de Jeugdpronkzitting. 

Zoals ik al had voorspeld, was mijn Adjudant Robbin de helft van zijn spullen al weer kwijt. Nadat 
we hem weer netjes aangekleed hadden kon de Jeugdpronkzitting beginnen. Ik had geen idee 
wat ik me moest voorstellen van deze middag, maar wat was het heerlijk om die kinderen zo te 
zien genieten op het podium. Leuke dansjes en stukjes waar ook de Didamse jeugd aan deel-
nam. Dat belooft wat voor de intocht op De Expeditie met de Carnaval. Het hoogtepunt van de 
middag was natuurlijk de bekendmaking van Prinses Lien en Adjudanten Milou en Evi met hun 
gevolg. Met deze vlotte meiden aan het roer gaat het helemaal goed komen met Carnaval. We 
gaan er met dit stel een mooi jaar van maken! En dan zit dit mooie weekend er toch uiteindelijk 
een keer op.  

Maar gelukkig mochten we het weekend na de Pronkzitting alweer aantreden. De Geinsköp be-
stond 44 jaar. De 11-jes waren goed vertegenwoordigd en wat was het gezellig. Het mooie is op 
zo’n avond dat je van mensen die je niet eens kent een biertje krijgt en je maakt met iedereen  
een praatje. Waar dat Prinsenpak niet goed voor is. Trouwens wat is dat pak heet zeg!
Een ding weet ik zeker, ik zal dat pak met trots dragen!
 
Mijn Adjudanten en
ik hebben er zin in
komend Carnavals-
jaar. We zijn al vol- 
op met de voorbe- 
reidingen bezig om 
er een fantastisch 
Carnaval van te  
maken. Wij wensen
Bennie veel succes
met het brouwen
van de nodige liter-
tjes Bennie’s 
brouwsel en de wa-
genbouwers suc-
ces met hun wa-
gens. 

 
Wouter Lodewijk   

“FEEST, DRINK EN GENIET, EEN 
LAATSTE RONDJE KENNEN WE NIET.”

                                                               



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

0646635476
voor echt lekker vlees!

vleeswaren



kleurplaat voor de jeugd!
Kleur de kleurplAat mooi in en lever deze in bij de 

entree tijdens de Kindercarnaval. De mooiste inzendingen worden beloond 
met een leuke prijs!  
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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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Kab. Daar boekt u meer winst mee!      

  Parallelweg 29 

Postbus 50, 6940 BB Didam  

 (0316) 22 15 08  

didam@kabaccountants.nl 

www.kabaccountants.nl 

   @KabDidam 
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“Mocht iemand de sjerp hebben gezien of deze geheel toevallig in zijn of haar bezit hebben, 
is het dringende verzoek aan deze persoon(en) om de sjerp zo snel mogelijk terug te brengen. 
Deze kan eventueel anoniem aan de deur worden gehangen bij één van de de bestuursleden.
Het lullige is dat al onze koningen (en eventuele partner) op de foto moesten tijdens één of andere     
gelegenheid en nu staat er ééntje zonder sjerp op en dat is toch slordig. De Koningen                       
vertegenwoordigen toch onze vereniging en zij dienen er goed en correct uit te zien. Gelukkig 
hadden onze koningen nog wel allemaal het schutterszilver om!” wil Peters tot slot nog kwijt.hadden onze koningen nog wel allemaal het schutterszilver om!” wil Peters tot slot nog kwijt.

Het bestuur van Schutterij St. Antonius doet een 
dringende oproep aan alle schuttersfeestvierende 
leden om te helpen zoeken naar de ontbrekende 
koningssjerp.

St. Antonius heeft in 2016 geïnvesteerd in deze 
prachtige nieuwe sjerpen en anno 2017
is er dus al gelijk ééntje is er dus al gelijk ééntje zoek. “Dat is toch 
jammer en niet nodig” aldus secretaris Henk 
Peters.

Hoe de sjerp kwijt is geraakt is niet bekend. Dit 
kan nalatigheid van de tijdelijke eigenaar zijn of 
wellicht is deze ontvreemd door één of meerdere 
personen. Het is dan ook niet duidelijk of het 
nu een serieus delict is of dat iemand een gnu een serieus delict is of dat iemand een grap 
probeert uit te halen. Peters vervolgt zijn       
verhaal:

SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS 
IS SJERP KWIJT!
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Weetjesenzo
Hoewel Bouwbedrijf Welling al even weg is uit Didam, 
blijft de bouwtaal op deze locatie zeer zeker gehandhaafd. 
Echter niet op de bouwplaats, maar in de huidige kantoor-
panden aan de   Pittelderstraat. Medewerkers daar praten 
met elkaar alsof ze de hele dag in de bouwput staan. We 
hebben het dan over de zogenaamde 'jeukwoorden'. 

Talent aanboren, managers doorzagen, prototypes in de 
steigers zetten, voorstellen afhameren en piketpaaltjes 
slaan. Eigenlijk is het heel lachwekkend. Het is toch te 
grappig als iemand zegt dat hij zijn nieuwe concept in heel 
Montferland gaat uitrollen. Wat is dat? Met de stoomwals 
over Diem naar 's-Heerenbergh heen? 

WWaarom gebruiken de kantoorpikkies deze woorden? 
Omdat het daadkrachtig klinkt en omdat het in elk geval 
lijkt alsof er grote werken tot stand worden gebracht. Het 
is toch een pure kwelling als je iemand hoort zeggen, dat 
er dingen in cement worden gegoten, dat ze in de grond-
verf worden gezet en dat er bruggen worden geslagen?

Dan toch liever Welling

Aan de Pittelderstraat wordt er voornamelijk gewerkt met spreadsheets, memo's, meetings, een brainstorm en weer 
een powerpoint. Wat eigenlijk betekent dat de mensen zich de hele dag van de ene naar de andere kansloze vergade-
ring slepen. Concreet iets laten zien aan het einde van de dag, zoals voorheen bij Welling, wat blijft staan, jarenlang, 
nou nee dat is er niet bij daar. En dus gebruiken ze bouwmetaforen uit heimwee naar Welling en bij gebrek aan con-
structieve realiteit.

Het liefst komen ze ook met de graafmachine naar het werk met een toolbelt om hun middel, een helm op het hoofd 
en grote rollen bouwplannen onder de oksel. Laten we de kantoorruimtes inrichten met blokken, zand en hijskranen. 
Dan kunnen ze ongestoord piketpaaltjes slaan, zand erover zeggen en worden er spijkers met koppen geslagen. 
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Pakopseweg 3 • Didam
T 0316 531262
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1: Gemma Harmsen, 2: Elise Nibbeling, 3: Daphne Jansen, 4: Marjolein Gerritsen, 5: Shanna Reuling, 6: Sandra 
Jacobs en Sanne Menting.

WIE IS   WIE?

Weet jij wie deze 
knappe dames zijn?



   

 

Kab. Daar boekt u meer winst mee!      

  Parallelweg 29 

Postbus 50, 6940 BB Didam  

 (0316) 22 15 08  

didam@kabaccountants.nl 

www.kabaccountants.nl 

   @KabDidam 
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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



M
ET

 W
AR

ME BAKKERSGRO
ET
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Van Vugt Project B.V.
Koningsweg 5e
6942 NV  Didam

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

Van Vugt Bouwadvies B.V.
Koningsweg 5e
6942 NV  Didam

T  0316 - 295 392
E  info@vanvugt-bouwadvies.nl
W  www.vanvugt-bouwadvies.nl
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Onder de Toren 2, Didam
Telefoon 0316-221294

Slagerij Pascal Gerritsen

Slagerij Staring
gaat vanaf februari

verder als Slagerij
Pascal Gerritsen
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IN GESPREK MET
In deze rubriek stellen wij altijd nieuwe leden voor die dit jaar voor het eerst 

toegetreden zijn tot een commissie binnen de 11jes. Dit keer is de 
beurt aan Jorik Hebing en Johnny Visser. Beide zijn geen onbe-

kende gezichten binnen de Nieuw-Dijkse gemeenschap. 
Wij zijn wel erg benieuwd wie de mannen nou eigen-
lijk zijn?  

Stel je voor aan de lezers van de 11sevier.  
Johnny begint met vertellen: ‘Ik ben Johnny Visser, geboren en getogen 
in Nieuw-Dijk. Ik heb heel even in Wehl gewoond maar woon sinds 
2008 weer in Nieuw-Dijk.  Vader van Sen (12 jaar) en Zara (10 jaar) en 
ben al meer dan 20 jaar samen met Stanny (Baakman) en nee wij zijn 
niet getrouwd ;-).  Ik werk als onderzoeker bij Wageningen University 
and Research.  Hobby’s tja,.... jaren lang gevoetbald maar dat lukt, 
vanwege een blessure al meer dan 5 jaar niet meer. Ben sinds 8 jaar 
trainer bij de pupillen. Zes jaar trainer geweest bij het elf(zeven)tal 
van Sen en sinds twee jaar trainer van maar liefst 12 enthousiaste 
meiden (onder 11 jaar). Erg leuk!!  En verder een beetje hardlopen 
(dat lukt nog net) en mag graag op vakantie gaan. Wintersport en 
in de zomer het liefst een beetje rondtrekken (ergens in Europa). Ik 
zit bij carnavalsgroep Noodweer, zo langzamerhand al een clup -
    pie van oude knarren.  Dit jaar “bouwen” we al weer onze 32ste 
     wagen. Moet er wel bij opmerken dat de laatste 25 jaar mee
       doen veeeeeeel belangrijker is dan winnen. Ben, sinds de 
         heroprichting in 1994, ook lid van de NARVE.  Gezellig 
       clubje waar we , nu al weer 22 jaar, de dinsdag met Carnaval
       mee op pad gaan.’ Nu is het de beurt aan Jorik: ‘Mijn naam
     is  Jorik Hebing en op het moment van schrijven 27 jaar oud. 
Ik woon samen met Resie in Didam en ben werkzaam bij Fleur-
baaij Totaal Afbouw in Aalten. Als hobby’s heb ik muziek bij 
DES, voetballen in het 4e elftal van de Hanen, het bouwen van 
carnavalswagens bij de Boejes, het maken van meubels en De 
Graafschap natuurlijk. ‘ 

Wat is je functie binnen De 11jes en sinds wanneer vervul je 
deze functie? Waarom wilde je juist deze functie vervullen?
Johnny: ‘Ben sinds de zomer lid van de Pronkzitting Commis-

sie. Jorik heeft me hier voor benaderd en na een aantal keren 
op het podium te hebben gestaan leek het me wel een mooie uit-

daging om het van achter de schermen eens mee te maken.’ Jorik haakt 
hierop in ‘Johnny leek mij een goede aanvulling op de huidige Pronkzitting 

Commissie, samen met Silke Bodd,  en dat is na dit jaar wel gebleken. Momenteel 
ben ik bestuurslid met als hoofdtaak de Pronkzitting. Dit doe ik dit jaar voor het eerst. 

Hiervoor heb ik me altijd bezig gehouden achter de schermen met de microfoons.

Jorik
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Veel lezers kennen jullie natuurlijk al. Johnny is bij de wat oudere lezers waarschijnlijk 
bekend van de Sprinkhanen, St. Antonius, zoon van de aardappelboer, zijn toneelkunsten bij de 
Pronkzittingen. Deze toneelkunsten heeft hij op gedaan bij de toneelgroep van het Jeugdwerk. 
De jongere lezers onder ons zullen Johnny waarschijnlijk kennen als jeugdleider op het jeugd-
werk. Ook Jorik is geen onbekende, hij is bij de meeste Nieuw-Dijkse verenigingen betrokken. Bij 
de Sprinkhanen heeft hij jaren in het eerste elftal gevoetbald, met Schuttersfeest is hij altijd van 
de partij, Carnaval viert hij met zijn vriendengroep de Boejes, maar wellicht het 
meest bekend als de man van de bekkens bij Des. Als we aan de mannen vragen waar zij 
aan denken bij het woord Carnaval krijgen we van beide hetzelfde antwoord, gezellig-
heid. ‘Niets moet en heel veel mag’, zegt Johnny. ‘Verkleden en even een paar 
dagen niet jezelf zijn..’ Jorik vult dit aan ‘Het is een feest voor jong en oud. De da-
gen vliegen altijd voorbij wanneer het Carnaval is. Ook de tijd naar de Carnaval 
toe is altijd gezellig. Onder het genot van een flesje bier een beetje bakken 
en braden aan de wagen om vervolgens nog een afzakkertje te drinken 
bij de kachel of aan de bar.’ 

Beide heren hebben in hun nieuwe functie al kunnen vlammen, wij 
van de 11sevier zijn benieuwd wat de heren het leukst vinden wat zij 
tot nu toe hebben meegemaakt binnen hun nieuwe functie. John-
ny: ‘Da’s een lastige. Ben pas sinds kort bij de PZC. We hebben veel 
gelachen bij de voorbereiding van de Pronkzitting maar er schiet 
me zo snel niet iets bijzonders te binnen.’ Jorik vindt de Pronk-
zitting zelf het leukste wat hij heeft meegemaakt. ‘Het was 
natuurlijk wel spannend vanwege de eerste keer dat ik deze 
functie bekleed maar de energie die je ervan krijgt, zowel 
tijdens de Pronkzitting als na afloop was geweldig!’ 
Het duurt nog maar een twee weken en dan gaan we er 
met zijn allen een mooi Carnaval van maken. Wat ver-
wachten de heren van Carnaval 2018? Jorik: ‘Gaat een 
Carnavalsjaar worden met volop gezeligheid, fijne 
drankjes en geweldige Carnavalscreaties! Johnny: 
‘Carnaval 2018………”mooie” Prins, wordt vast weer zo’n  
gezellig feest als de afgelopen jaren….’ 

Wij hebben een beter beeld van de heren gekregen, uit alles 
blijkt dat beide heren echte verenigingsmensen zijn en dat beide 
een aanwinst zijn voor de vereniging. Wij wensen hen heel veel 
plezier in hun nieuwe functies. 

Het laatste woord is aan de heren. ‘Johnny: Nu ik het van achter de 
schermen heb meegemaakt, heb ik nog meer waardering voor al die
mensen die al jaren veel tijd en energie steken in de Pronkzitting om 
elk jaar weer een zaal vol publiek een leuke avond te bezorgen!!!’ 
Jorik: ‘Dat ik trots ben op deze vereniging met haar mooie feesten, de 
kleurrijke optochten en de gezellige sfeer rondom alle activiteiten. Ik 
hoop dat we dit nog vele jaren met z’n allen kunnen vieren.’

ONZE NIEUWE 11-JES LEDEN

Johnny
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Rob van Vuuren

Hooiberg 31
6942 MN  Didam
Telefoon: 06 - 12 32 47 95
E-mail: rob@vanvuurenbouw.nl

Marsweg 2  |  6941 BJ  Didam  |  t 0316 - 22 12 43
e info@notariskantoordidam.nl  |  www.notariskantoordidam.nl

Laarberg
notarissen en scheidingsbemiddelaars
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Defilé om 14.11 u. bij het
voormalige Gemeentehuis

Gratis entree & parkeren

Diverse creaties van loopgroep 
tot grote praalwagens

Gezelligheid in het centrum

Gezamenlijke optocht om  
13.11 u. vanaf De Lupinestraat

Méér dan 2 uur kijkplezierNR. 2 OPTOCHT VAN NEDERLAND

volgens Dagjeweg.nl - feb 2015

ZONDAG
11 FEBRUARI 

2018

OPTOCHT VAN DE REGIO!DE MOOISTE CARNAVALS-DIDAM ...
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Thuis bij...
Wie kent hem niet.... Tom Peeters. De beruchte 
baas van de nieuwste hangplek in Nieuw-Dijk. We 
kunnen wel stellen dat zijn huis een geduchte 
concurrent van onze plaatselijke kroeg Tante Dies 
aan het worden is. Maar wij, van de redactie de 
11sevier, zijn wel erg benieuwd wie Tom nou 
eigenlijk is. Daarom gingen wij bij hem op bezoek.

Partyhuis Antoniusstraat de grote concurrent 
van Tante Dies?

Op een koude vrijdagavond tegen de klok van 21:00 uur lopen wij richting Antoniusstraat 10 
in ons mooie Nieuw-Dijk in de hoop iemand thuis aan te treffen. We bellen aan, maar helaas, 
er wordt niet open gedaan. Op het moment dat wij net weg willen lopen, komt Chiel Derksen 
op zijn fiets aangescheurd en roept “Waar gaan jullie nou naar toe?”. Wij geven aan dat Tom, 
of ook wel bekend als Piellie, één meter Tom, niet thuis is omdat er niet open wordt gedaan. 
Chiel lacht hard en zegt: “Aanbellen heeft helemaal geen zin joh! Dat hoor je binnen niet, 
vooral niet als Roy Berendsen de microfoon weer gevonden heeft. Loop maar met mij mee, 
ik weet waar de sleutel ligt.” Op een geheime plek, of nouja zo geheim is de plek voor de 
meeste Nieuw-Dijkers niet eens, vist Chiel een sleutel tevoorschijn en wij lopen naar binnen. 
Net op het moment dat wij naar binnen willen lopen komt de bus van Duo Bouw op de inrit 
gereden. Eén meter Tom stapt uit, “Zo”, zegt Tom, “jullie zijn lekker op tijd! Wij beginnen hier 
vaak pas rond een uurtje of 11. Maar kom erin!” Niet veel later zitten wij aan een biertje en 
een wijntje en beginnen we het gesprek met Tom en starten met de vraag ‘Wie is Tom/Piel-
lie/één meter Tom nou eigenlijk? “Piellie is een heeeeel lieve jongen van bijna 2 meter die

altijd op de kleintjes let”, luidt Tom’s antwoord. Wat moeten wij hier nou op antwoorden, dus 
we gaan snel door met de volgende vraag en vragen hem waarom het toch komt dat ieder-
een ineens van Tante Dies bij hem thuis te vinden is en hij hierdoor de grootste concurrent 
van Tante Dies geworden is. Tom lacht en zegt “Ja, wat zal ik zeggen. Omdat hier alles kan 
en ik geen sluitingstijd heb. Of nou ja, ik sluit maandagmorgen 6 uur de deuren, dit om toch 
rekening te kunnen houden met de werkende mensen onder ons. En ja sorry hoor maar 
laten we eerlijk zijn. We leven tegenwoordig wel in 2018 en daar kent de jeugd toch echt niet 
van ophouden. Waarom zou je slapen? Slapen kun je altijd nog, als je oud en bejaard in het 
bejaardenhuis zit.” Wij kijken elkaar aan en willen net de vraag stellen hoe oud Tom eigenlijk 
is, maar voordat wij de vraag kunnen stellen komt Tom al met het antwoord. “Ik zie jullie wel 
kijken en jullie zullen je wel afvragen hoe oud ik ben. Tjah ik loop al tegen de 40 aan. Maar 
zo voel ik mij nog laaaaaaang niet. Ik ben lekker jong van geest, vind alles leuk en ben altijd 
in voor een feestje! Je moet je gedragen naar je leeftijd en als ik daar gehoor aan moet ge-
ven, dan moet ik mij gedragen als een jonge god van 16.” Hierdoor verschillen de stamgasten 
van het partyhuis aan de Antoniusstraat ook in leeftijd. Tom geeft aan dat onder zijn stam-
gasten vooral de matties van Carnavalsgroep Naamloos, Combi en Idiaal behoren. Maar ook 
de vrouwen mogen niet ontbreken in zijn partyhuis en dan vooral Maxime, Sietske, Manouk, 
Tamara, Elise, Ingrid, Lindsay, Michelle en vooral zijn allerliefste buurvrouw Carmen niet. 
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Hoe later op de avond hoe meer we erachter komen dat alles wat Tom zegt we met een 
korreltje zout moeten nemen. Vooral als hij antwoord geeft op de vraag wat moeten wij 
echt over jou weten. Zijn antwoord: “Dat ik eigenlijk een meisje ben. Maar dat weet tot nu 
toe niemand. Dus graag dit geheim houden, ik wil er liever nog niet voor uit komen.” Tom 
houdt van feestjes, borrels/drankjes, gezelligheid en vooral om het gezellig met elkaar te 
hebben. Eigenlijk alle ingrediënten om een goede Prins te zijn, maar Tom heeft geen am-
bities om Prins te worden. Wel geeft hij aan als de 11-jes geen Jeugdprins hebben dat hij 
altijd klaar staat om deze taak over te nemen. Maar of dit verstandig is? Want Tom begint 
op zaterdag met Carnaval vieren en op woensdag weet hij hier niet heel veel meer van...

Tom is sinds 2008 mede-eigenaar van bouwbedrijf Duo Bouw. 
Het gaat goed met de zaken en zijn motto is om door te 
groeien met Duo Bouw. Hij wil op den duur wel zijn slogan 
aanpassen naar ‘Groot geworden door klein te blijven’.

Groot geworden door klein te blijven!
Als we aan Piellie vragen wat het leukste/grappigste is wat er in zijn partyhuis is gebeurd, 
begint hij hard te lachen en zegt hij: “Daar is maar een antwoord op en dat is GIFKIK-
KER.... en dat zegt voor de meeste wel genoeg.” Dit maakt ons natuurlijk nieuwsgierig en 
vragen door. Maar helaas blijft het antwoord ons verschuldigd. Mocht iemand dit lezen en 
het woord GIFKIKKER toe willen lichten, neem dan contact op met de redactie ;). 

Dat Tom goed is in het geven van feestjes is wel bekend en hij heeft zijn reputatie op dat 
gebied weer waar gemaakt met zijn Oud en Nieuw feest 2017-2018. De muziek, het vuur-
werk en de gezelligheid waren zelfs nog in Beek, Wehl, Loil en omstreken zowel zicht- als 
hoorbaar. Maar of iedereen hier zo blij mee was is nog maar de vraag....

Is er nog iets wat je kwijt wilt aan de lezers van de 11sevier? “Jazeker” zegt Tom, “dat ik 
het onderzoek naar de blauwe transgender skippybal van harte steun. Denk je als lezer 
nou dat vind ik ook ontzettend interessant en ik wil dit ook graag steunen. Neem dan con-
tact op met Piellie/één meter Tom/DuoBouw voor meer informatie.”

Wij als redactie weten voldoende en besluiten om huiswaarts te keren. Wij bedanken Tom 
voor zijn gastvrijheid en openheid en wensen hem en zijn ‘huisgenoten/partygangers’ nog 
een fijne avond!
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make that the cat wise

I stand here by the newyearsdive. 
It's stonecold and they are so crazy as a door!

What a pack snow.
I see no hand for the eyes

life is a party,
but you must self,
the slingers
uphangen. i’m crazy about roses.

hello boss, i’m so sick as a dog. so i dive my nest in 
and stay home today.

poeh that was long 
runnen. we sweat ourselfs 
un accident.

hello, my name is twen cross.
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HippeKoeien
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ZATERDAG 1 SEPTEMBER
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Volgend jaar kunnen we volop genieten van een 
plaatselijke bekende sporter tijdens de  

Winterspelen in Zuid-Korea. Op de schaatsbaan zal 
niemand minder dan Mariska Wiendels proberen 
een medaille in de wacht te slepen op de 3000 en 
 5000 meter. Er is een grote groep supporters die 
haar gaan aanmoedigen in de schaatsarena in haar gaan aanmoedigen in de schaatsarena in 

Zuid-Korea. “Natuurlijk is dit geen goedkoop uitje” 
vertelt goede vriendin Kim Polman “maar we 

hebben een geweldige sponsor gevonden die onze 
 reis- en verblijfskosten betaalt in de persoon van
Tante Dies” Ferdinand Baakman knikt instemmend 
“Kijk… ik verdien ook het nodige aan Maris op het 
gebied van drank en fikse huurinkomsten” dus zo’n gebied van drank en fikse huurinkomsten” dus zo’n 

snoepreisje kan er natuurlijk wel af. De 
 verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. 

 Mariska heeft er overigens alle vertrouwen in en 
 deelt graag handtekening uit terwijl ze haar 

nieuwe 

NIEUW-DIJKSE 
NAAR OLYMPISCHE WINTERSPELEN 2018!
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Weetjesenzo

Luc ‘de Koapere’     
Derksen opent medio 
2018 de eerste         
Barbershop in 
Montferland.

‘‘De regio kent al genoeg 
kapsalons. Het wordt tijd voor kapsalons. Het wordt tijd voor 
iets nieuws en ik weet zeker 
dat ik een nieuwe trend kan 
creëren. Zeg nou zelf, koaper 
is the new black’’. vertelt de 
lokale barberheld to be.

Zelf is hij alvast begonnen
aan deze trend.aan deze trend.

Alwin en zijn         
liefde voor biefstuk
Het is geen geheim dat Alwin 
Peters wel van een lekker hapje 
eten houdt, maar dat Alwin heel 
erg gek op een biefstukje is 
wisten jullie wellicht niet. 

Op vakantie in het mooie           Op vakantie in het mooie           
Oostenrijk bestelde hij op de 
eerste dag dan ook een lekkere 
biefstuk. Toen de vrolijke      
serveester vroeg of hij zijn    
biefstukje medium gebakken 
wilde hebben, reageerde Alwin 
als volgt: Nein doe mien moar als volgt: Nein doe mien moar 
een Große!

JHONNY AMTING RUIMT ZOLDER OP!

Johns
cave

J    M

Jhonny en Marian Amting hebben onlangs grote 
opruiming gehouden in hun knusse huisje aan de 
Melderstaat. “Het was één puinzooi en we 
moesten echt de nodige spullen wegdoen” vertelt 
Marian. “Gi-j kunt ut grej wel gewoon 
wegmieteren, maor ik dacht: misschien kan ik d’r wegmieteren, maor ik dacht: misschien kan ik d’r 
ook nog wel un paar centen veur vangen. Dus ik 
het alle rotzooi op Marktplaats gezet en daor 
kwamen de gekste minse op af” vult Jhonny aan. 
“Eén van disse minse was Ronnie Derksen. Den 
kwam gewoon ff snuffelen um te kieke of d’r nog 
wat tussen zat wat bruukbaar is. Uuteindelijk 
hek um mooi een hamer aan de kont gesmeerd hek um mooi een hamer aan de kont gesmeerd 
en hek d’r ook nog € 5,00 veur gekregen terwijl 
ut ding nog gin kwartje weert is. Ik lach mien 
eigen kapot” aldus Amting. Waar Derksen de 
hamer voor wil gebruiken is verder niet bekend.
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 n kenmerkend verschil
automartens.nl
Nobelstraat 1-2, 6902 PH  ZEVENAAR
Tel. (0316) 52 43 98  E-mail info@automartens.nl

Auto Martens 
Zevenaar

,

AutoMartens 180x150mm adv.indd   1 24-11-14   17:52

 

 
Leigraaf 1    7037DV Beek    0316-247645    Info@marmix.nl    www.marmix.nl 

 

vrijdag en zaterdag voor de markthal
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Pastoor te Rielestraat 26a
7047 AL Braamt

06 51467359

WWW.BEAUTYBYLINDS.NL

Beauty- en Kapsalon

I R E D W O R K E R S
R o b o t i c s  @  y o u r  s e r v i c e

Automatisering - Hosting

VoIP - Cloud

CNS-IT v.o.f. 
Informaticaweg 7 T: +31 (0)314 200 112 E: cns@cns-it.nl
7007 CP  Doetinchem F: +31 (0)314 200 111 I:  www.cns-it.nl
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W: www.rijschooldidam.nlW: www.rijschooldidam.nl
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|

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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EXERTS IN SCHADEREPARATIES EN RENOVATIES 
VAN ALUMINIUM KOZIJNEN EN GEVELS 

 
 

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

6942 HJ Didam
06-13628382

www.trimsalon4Feet.nl
chantal@trimsalon4Feet.nl

Gediplomeerd
Lid ABHB

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

Het Eethuys  Didam 
Hoofdstraat 2 

6942 AT  DIDAM 
Tel. 0316 - 769046 

 
 
 
  
 

“Onbeperkt Tapas” 
Heerlijk onbeperkt genieten van vele kleine gerechtjes  

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

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

- A la Carte gerechten 
- Wisselend 3 gangen menu 

- Verschillende all-in arrangementen voor groepen. 
 

 ‘t Eethuys Leukste restaurant van Montferland 2014&2015 

EGGING
Administratiekantoor

administratie - fiscaal - advies

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

Marcel Egging
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Op welke wagen zijn jullie het meest trots? 
De wagen 1001 nachten. Dit was de wagen in 
2014.

Waarom de optocht van De 11jes? En hoe 
vaak hebben jullie al meegelopen?
Carnavalsvereniging de Geinskop komt uit 
Didam. En we proberen het meelopen in de 
optocht te rouleren tussen Nieuw-Dijk en Loil.

Bij welke andere optochten zijn jullie nog 
meer van de partij?
Wij lopen alleen met de optocht in Didam/Loil/

Nieuw-Dijk mee.

Wat maakt voor jullie de 
Carnaval compleet?
Muziek, drank, vrienden en 
feest.

Welk drankje mag er niet 
ontbreken tijdens de 
optocht?
Schrobbeler, Bier en Wijn.

Aantal leden: 70
Opgericht: 1973
Bouwplek: Familie Philipsen

Wie zijn De Geinskop?
Wij zijn een Carnavalsvereniging die in Didam 
Carnaval organiseren, maar het ook super 
leuk vinden om deel te nemen aan de mooiste 
optocht van Nederland.

Wat betekent Carnaval voor jullie?
Een week lang plezier hebben en feesten met 
leuke gezellige mensen.

Wat is nou typisch De Geinskop?
Broederschap en gastvrijheid

Jullie hoogtepunt?
Ons 44 jarig jubileum, wat wij zaterdag 
18 november jl. groots en feestelijk hebben 
gevierd.

Op de wagen of er achter?
Er achter.

Welk nummer staat boven aan op jullie 
playlist?
Eerlijk antwoord: Alpenexpress. Commercieel 
antwoord: Diedeldam.

“Buuten Diek” 
C.V. De Geinskop
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Ons hoogtepunt van de afgelopen 11 jaar is toch wel 
de eerste plaats bij de jeugd en aanmoedigingsprijs 
in 2011. Alle tijd en energie die we gestopt hebben in 
die wagen loonde zich met die mooie prijzen

Hoewel het animo om te bouwen de afgelopen jaren 
wat is afgenomen proberen we er samen ieder jaar 
weer iets moois van te maken. Wat er dan ook niet 
mag ontbreken op onze wagen is een grote staan-
plaats en lekkere drankjes die we voor, tijdens en na 
de optocht kunnen nuttigen. Én hoewel we beter zijn 
in het vieren van Carnaval dan een mooie wagen le-
veren, genieten we er ieder jaar weer van en zijn wij 
fanatiek elke avond in de zaal te vinden. Tenminste.. 
dat is het streven.

Inmiddels zijn we van een Carnavalsgroep veranderd 
in een hechte vriendengroep die lief en leed met 
elkaar deelt. Zo kunnen we veel schik hebben met 
elkaar tijdens Carnaval, Schuttersfeest, het jaarlijkse 
weekend weg en andere feesten maar staan we ook 
voor elkaar klaar in moeilijke tijden. 

We hopen nog vele jaren met elkaar door te gaan als 
Idiaal zodat we geen optocht hoeven missen. Met 

welke creatie we dit Carna-
val aan komen laten we nog 
even in het midden maar 
we kunnen wel verklappen 
dat wij erbij zijn! We wensen 
iedereen een heel fijn en 
gezellig Carnaval! Tot dan, 
proost!

Dit jaar bestaan wij alweer 11 jaar! Onze groep is 
ontstaan in de eerste klas van de middelbare school. 
We bestonden toen uit een groepje die bij elkaar in de 
klas hadden gezeten op de basisschool. We hebben 
toen een geweldige skihut neergezet die voornamelijk 
bestond uit een paar pallets. Vanaf toen wisten wij dat 
we geen Carnavalsjaar meer over wilden slaan. De 
jaren daarna gingen we aan de slag met ijzer, sticker-
vellen en A4- papier en begon het er een beetje op 
te lijken. In die jaren werd de groep uitgebreid en zijn 
er qua leden een aantal wisselingen geweest. Op dit 
moment bestaat onze groep uit 17 leden afkomstig uit 
Nieuw-Dijk, Didam en Beek: Alwin Peters, Demi Kön-
ning, Dirk Gieling, Dirk Schurink, Elien Rasing, Esther 
Godschalk, Jan Strijbis, Joey Terhaerdt, Lyanne van 
Vuuren, Maaike Braam, Maarten Berendsen, Manon 
Terhaerdt, Matthijs Tiemessen, Milou de Kleijn, Milou 
Kruis, Richard Kruis en Steven Reijmer.

Tot en met 2012 hebben wij gebouwd aan de Mel-
derstraat bij Betsie Polman. We begonnen dan vaak 
al in de herfstvakantie met het bouwen aan onze 
creatie. Of ja bouwen.. er werd zeker gebouwd maar 
nog meer ‘gechilld’ en tot in de late uurtjes warmpjes 
bij de kachel gezeten. Omdat we vooral in dat twee-
de heel goed waren en opruimen (in die tijd) niet ons 
sterkste punt was, konden wij de jaren die volgden 
niet meer in de schuur terecht. De jaren erna waren 
wij genoodzaakt om een wagen te kopen omdat wij 
toch heel graag mee wilden lopen in de optocht van 
De 11jes. 

Sinds 2014 bouwen wij weer onze eigen creatie in 
de schuur van De 11jes bij Rob Kummeling, waar-
voor wij beide partijen nog steeds dankbaar zijn voor 
deze mogelijkheid. Omdat er daar geen ruimte en 
mogelijkheid is om de nodige versnaperingen te nut-
tigen na een avondje bouwen (wat er wel bij hoort 
volgens ons) is er het ‘Knallies Feestpaleis’ gereali-
seerd bij de familie Peters 
aan de Pakopseweg. Hier 
wordt tot in de late uurtjes 
gezellig nagezeten en de 
gang van zaken bespro-
ken tijdens een potje 
bierpong.

(Allereerst willen wij ons even opnieuw voorstellen als Idiaal 
(let op de i in het midden) en heten wij geen Ideaal. De afge-
lopen jaren werd onze creatieve naam niet altijd begrepen en 
werd het voor de zoveelste keer verkeerd gespeld.)

Idiaal 
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Van Raaij Staalconstructies B.V. 
Bieslook 9-13 
6942 SG Didam 
Telefoon: 0316-221311 
Email: a.raaij@planet.nl 
www.vanraaijstaalconstructies.nl 
 
Voor al uw staalconstructies, hekken, 
trappen enz. 

 

 
     Kom Rosenmontag vieren in Beek. 
Vanaf 12.30 uur in het café van ’t Heuveltje   
     en na de optocht in ’t Vlegelhuus 
 
 
 
                    
 
        “Bi-j komme van het carnaval” 
 Daarvoor is ’t Peeske de ideale plek.   
            Vanaf 10.00 uur geopend 
                                  
  Uitspanning ’t Peeske in Beek  HCR ’t Heuveltje in Beek   
   www.peeske.nl        www.heuveltje.nl 
   0316-532804           0316-532041 
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StraatsmaL
Rij(be)wijs!

Harold Straatsma
06 51365571

info@autorijschoolstraatsma.nl 
www.autorijschoolstraatsma.nl

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

Keukens | Tegels | Badkamers | Bouwmaterialen | Hout&Plaat

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

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

Elke stijl, elke wens.

www.hci.nl
  

Hubo Didam
Lichtenhorststraat 11a
6942 GS Didam
Tel. 0316-221385
hubo.nl

24 UUR 
PER DAG 
TANKEN

 

 

Servicestation 

Servicestation 

Servicestation 

BRANDSTOFFEN
&

SMEERMIDDELEN
GELEVERD

BIJ U THUIS



   

 

Kab. Daar boekt u meer winst mee!      

  Parallelweg 29 

Postbus 50, 6940 BB Didam  

 (0316) 22 15 08  

didam@kabaccountants.nl 

www.kabaccountants.nl 

   @KabDidam 
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www.avdd.com 

0800-6666999 
 
 
 
 

Onderdeel van The Wiendels Group 
www.twg.nu 

 

 
 



Sinds vorig jaar is de optocht een prachtig 
nieuw verenigingsaanwinst rijker! Na een 
aantal jaren weg te zijn geweest uit de 
Diekse en Diemse straten is er een            
oogstrelende nieuwe sluitwagen die het 
11jes logo tot leven heeft gebracht. Volgens 
vast gebruik heeft het even op zich laten    
wachten, maar met wat jeugdige assistentie wachten, maar met wat jeugdige assistentie 
tijdens de Workshop Sjors Sportief is het, na 
de Prinsenwagen, een waardig visitekaartje 
om de optocht mee af te sluiten en waar wij, 
als vereniging, erg trots op zijn. Heel          
toepasselijk is de nieuwe aanwinst voor het 
eerst aan het grote publiek getoond tijdens 
de laatste officiële optocht van de Antonius de laatste officiële optocht van de Antonius 
basisschool op vrijdagochtend 24 februari 
2017 Na de Jeugdprinsenwagen een stukje 
finesse waar we hopelijk nog lang plezier 
van mogen beleven.

Sluitwagen
MODELLENCONTRACT PEARL GEANNULEERD
Een fikse tegenslag voor Sybilla Van Bindsbergen. 
Kon zij enige tijd geleden nog van de daken 
schreeuwen dat zij het nieuwe gezicht zou worden 
van Pearl Opticiens, is deze prachtkans alweer van 
de baan. Als we Sybilla vragen waarom Pearl afziet 
van de samenwerking moet ze het antwoord 
schuldig blijven. “Geen idee waarom het niet     
doorgaat. Ze waren zo enorm enthousiast en    doorgaat. Ze waren zo enorm enthousiast en    
helemaal uitgekeken op Jan Smit! Ik had volgens 
hen het perfecte gezicht en  het bijbehorende              
sprankelende uiterlijk. Bovendien staat natuurlijk 
elk montuur mij prachtig. Dacht ik dat ik eindelijk 
uit de oliehandel kon stappen, gaat het niet door! 
En waarom blijft voor mij een groot vraagteken” 
vertelt een geëmotioneerde Van Bindsbergen. vertelt een geëmotioneerde Van Bindsbergen. 
Pearle heeft alleen te kennen gegeven dat zij van 
hun gezicht perfectie verwachten en dat dit helaas 
anders is gebleken.

Liggen de 2 gezellig samen in bed in het               
appartement van Lotte, vliegt Niek overeind omdat 
er zich over het viaduct bij de Sprinkhanen wel een 
hele speciale Pokemon bevindt. En wat doet Lotte? 
Ze stappen samen in haar auto om de Pokemon te 
vangen. En zelfs als de 2 een weekendje naar 
Londen zijn laat Niek zijn vriendin gewoon in de 
steek en rent 3 straten verder om achter een steek en rent 3 straten verder om achter een 
vriendje van Picachu aan te gaan. Lotte heeft        
intussen een bakkie koffie gehaald en blijft     
geduldig wachten tot zijn Pokemon honger gestild 
is en hij haar weer ophaalt om de stad verder te 
ontdekken. Als dat geen echt liefde is….

Echte liefde is...
Bovenstaande titel 
klinkt romantischer 
dan dat het is. 
Waarom? Omdat we 
het hier hebben over 
de toewijding van 
Lotte Scheerder aan 
de Pokemon behoefte de Pokemon behoefte 
van haar vriend Niek 
Bodd. 

Lotte: ‘‘Ook op vakantie in Griekenland
nam Niek zijn Pokemon petje mee. Achja,
stiekem vind ik het ook wel leuk’’.
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Weetjesenzo
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Haarsalon Anne-Marie kiest
voor optimale persoonlĳke
aandacht en werkt 
uitsluitend met producten 
op natuurlĳke basis.

Bel voor een afspraak: 
0316 22 15 21
Of loop even binnen: 
in het Centrum van Didam 
dichtbĳ de markthal
Schoolstraat 17, 6942 AJ  Didam

Een bezoek waard

   

- Verzorgen financiële administratie

- Verwerking loonadministratie

- Samenstellen van jaarrekeningen

- Verzorgen belastingaangiften
   (ook voor particulieren)

- Deskundige adviezen

- Bedrijfsbegeleiding

Ludgerusstraat 33 - 6942 BX Didam
Tel. (0316) 22 16 27
info@buiting-roes.nl
www.buiting-roes.nl
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Wilhelminastraat 39
6942 BJ Didam

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

info@momjoostenmakelaars.nl
www.momjoostenmakelaars.nl

     @MomJoosteninfo
www.momjoostenmakelaars.nl

     @MomJoosteninfo     @MomJoosteninfo
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MARTIN, KARIN, JACO, MAIK,  
JOS, REMON, WILLEM, WILBERT,  
HENK, ASTRID, ARJAN EN FREEK 

  
WENSEN ALLE 11-JES 

FANTASTISCHE CARNAVALSDAGEN. 

EN OOK NA DE CARNAVAL SAMEN AAN DE SLAG 

IN NIEUW-DIJK KAN HET! 

de meest 
vertrouwde 
kraamzorg

Team 
Zonnekind

Vo
orheen ZiNkraamzorg

Ook hier in de Liemers en de Achterhoek 
kiezen honderden ouders voor de Kraamvogel 

en krijgen zo een strart waar je van droomt.

Kijk op onze website www.dekraamvogel.nl 
of neem contact op met Thea Loeters, 

Teammanager Zonnekind. T 06 26 37 62 62.

  
                      Voor alle  
              graafwerkzaamheden 
              
            W. Ebbers 
            Beersstraat 44  
            6844 BG Arnhem 
            Mob. 06 51112338
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Weetjesenzo

In Nieuw-Dijk zijn de inwoners steeds 
meer bezig met fit zijn, de vitaliteit op peil 
houden en de beentjes losmaken. Ga op 
zondagmorgen niet hardlopen of fietsen 
want het stikt van de bekenden. Ferdinand 
Sr. merkte deze trend ook op. Hoewel er 
vroeger nog weleens mensen op zondag-
morgen gezellig een borreltje kwamen morgen gezellig een borreltje kwamen 
drinken (of er nog zaten te drinken) zijn ze 
tegenwoordig in de sportschool te vinden 
of vermaken zich in de vroege ochtend      
tijdens een ommetje in de Oosthoek of in 
de Geulenkamp. Ferdinand Sr. ziet deze 
getrainde beentjes liever aan de bar zitten. 
Hij introduceert daarom de kroegfiets. Hij introduceert daarom de kroegfiets. 
Vanaf nu kan men gezellig naast elkaar de 
beentjes los trappen maar is er                  
tegelijkertijd ook ruimte voor een natje en 
een droogje. Gelukkig heeft de kroegbaas 
een uitstekende smaak voor muziek,       
waardoor er met 'Just Breath' van Pearl 
Jam flink doorgetrapt kan worden. Jam flink doorgetrapt kan worden. 

Fdd Sr. splt  op spe t

Sommige mensen die een bakkie teveel op hebben 
lijken ook wel yoga-experts. Door het teveel aan      
alcohol is hun coördinatie volledig weg en vallen    
Sommige mensen die een bakkie teveel op hebben 
lijken ook wel yoga-experts. Door het teveel aan al-
cohol is hun coördinatie volledig weg en vallen ze in 
de meest vreemde posities in slaap. Bij mijn Yoga-
lessen is er nog lang geen sprake van deze bekende 
Yoga 'slaapposities', zoals we allemaal hebben 
kunnen zien tijdens de Pronkzitting gaan bij mijn 
cliënten de beentjes nog aardig de lucht in. Ik trek 
dan ook volle zalen en mijn cliënten zijn na afloop 
zeer tevreden en staan volledig open voor hun om-
geving. Wodka daarentegen maakt een raar gedrag 
in de mens los maar levert ook zeer vreemde Yoga-
posities op. Je mag het dan prima naar je 'zen' 
hebben op dat moment, maar de day after voel je je 
spieren dan natuurlijk ook nog eens dubbel zo hard.

Judith explains; Het verschil tussen Yoga en Wodka...  

Mafkezen bouwen in de breedte 
Hoewel het even spannend was voor de     
Mafkezen, waar zij dit jaar terecht konden 
voor een nieuwe bouwplek, is het toch         
allemaal goed gekomen. Zij zijn hartelijk 
ontvangen bij Restaurant 'Boerderij Gies' 
aan de Hogenend. Na een mooi onderkomen          
gebouwd te hebben, konden de Mafkezen 
lekker aan de slag. lekker aan de slag. 

Ze worden zo ondertussen goed in de watten 
gelegd door de hele familie. Iedereen is er 
maar vies druk mee om de mafkezen van de 
ene na de andere culinaire gang te voorzien. 
Zo tussen het timmeren en zagen door, moet 
er regelmatig iets gegeten worden, aldus de 
familie. Want zoals we de familie Gies wel 
kennen, zijn ze zeer gastvrij en houden wel kennen, zijn ze zeer gastvrij en houden wel 
van één versnapering of nog één en nog één. 
De Mafkezen zijn er maar al te blij mee, maar 
vrezen echter één ding: Niet zozeer of de 
wagen dit jaar de schuur wel uitkomt        
vanwege de breedte, maar of zij zelf de deur 
nog deur kunnen. 
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De naam hewwe uut gekoaze omdat wi’j 
gewoon zo zun.

De resultaten zun nog nie denderend 
moar dat kump allemoal nog wel. Het 1e 
joar zun we 3e geworde.

Concurrentie interesseert ons nie zo vul, 
zol wel mooi zun moar wi-j doen ut ge-
woon veur de gezelligheid en de lol.

Ambitieus zun wi’j helemoal niet, kan ook 
niet met zulke olders. Wi-j hope dawe un 
gezellige groep holde, en later zelf ook 
mooie wage’s moake.

Allemoal een fijn Carnaval

TITOM!!

Hallo wij zijn: C.G. Orgineel

Onze groep bestaat uit 6 keerls en 7 
deerns, te weten Nick Koenders, Guus 
Wiendels, Roberto Rakers, Robin Peters, 
Yoran Brussen, Tieme Polman, Demi Bol-
der, Desi Keurntjes, Elise Boerstal, Janouk 
van Binsbergen, Julia Kleine, Julianne 
Rosendahl en Anne Wiendels.
Wij doen al 3 joar met de optocht van de 
11jes met. Wi-j hope dit joar ook in Kilder 
met te doen moar wie doen sowieso in 
Nij-diek en Bèèk met. Angerlo is veur ons 
altied moa de vroag moar afgelope joare 
dede wie doar wel aan met.

Wi-j probeer’n altiet goed te bouwe moar 
wi’j kunne d’r allemoal niks van. Wi’j mottu 
altiet een poar olders hemme die met kieke 
en nie minder 
belangriek met 
helpen.

C.G.
Orgineel
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info@flux-pompen.nl



 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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4ALL
Vastgoed
Services

Montage
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NIEUWE DIRIGENT VOOR DWEILORKEST “DWEIL EN SLÖRP”
Sinds begin dit jaar heeft het welbekende 
dweilorkest Dweil en Slörp een nieuwe          
dirigent. Niemand minder dan Roderick      
Vierwind is begin 2017 aangesteld als      
“maestro”! Roderick beschikt over                
uitstekende leiderschapskwaliteiten en we 
konden ons geen betere kandidaat voorstellen 
om dit ongeregelde clubje weer in goede    om dit ongeregelde clubje weer in goede    
muzikale banen te leiden en die ervoor zorgt 
dat we weer volop de boer op kunnen gaan’ 
aldus Thea van Houten. Leiden kan hij dus             
uitstekend, maar over Vierwind zijn muzikale 
kwaliteiten zijn de leden wat terughoudend. 
‘Wij zijn nog een beetje zoekende en dan 
bedoel ik ook echt wij twee alleen, om zijn bedoel ik ook echt wij twee alleen, om zijn 
manier van dirigeren te volgen, laat staan te 
snappen … en de rest gelooft het wel!’ 
merken William Boerstal en Raymond Bolder 
op. Voor zover bekend zijn er geen boekingen 
bijgekomen na het optreden tijdens de         
Elfstratentocht.

Poepangst Kim Polman en Esther Godschalk?

WIE IS NOU DE VREEMDE VOGEL?

Tijdens de maandelijkse bosdag zijn er een Tijdens de maandelijkse bosdag zijn er een 
aantal vrijwilligers in Nieuw-Dijk die erop uit 
gaan om het Meikamerbos schoon te maken! Is 
dat nodig zou je zeggen? Ja … helaas wel! Er 
wordt toch de nodige afval in het bos               
gedeponeerd en zo worden in de struiken en op 
de paden veel voorwerpen aangetroffen die niet 
thuis horen in het Meikamerbos. thuis horen in het Meikamerbos. 

Zo plaatste Eric Boerstal onlangs nog een foto 
op Digidiek van een vreemde vogel welke       
aangetroffen was in het Meikamerbos.

De fanatieke opruimgroep is herkenbaar 
aan de gele/oranje hesjes met 
lichtgevende veiligheidsstrepen
en een groene afvalzak in hun handen. 
Maar toch vragen wij ons af wie nou de      
vreemde vogel hier is?

WIE IS DEZE 
VREEMDE 
VOGEL?

De officiele term voor poepangst is Ryphofobie, 
ofwel de angst om zich te ontlasten. En laat dat nou 
precies het geval zijn geweest bij Kim en Esther     
tijdens het Landjuweel in Oud-Dijk. Met                  
samengeknepen billetjes liepen beide dames mee in 
de rondgang door Didam op zondagochtend om     
vervolgens snel op zoek te gaan naar hun fietsen. 
Want poepen op het terrein waar iedereen naar     Want poepen op het terrein waar iedereen naar     
hetzelfde toilletgebouw moet en op dezelfde wc’s 
moet zitten is een echte no-go voor de dames. “Heb 
je die rij bij de dames gezien? Dan weet toch          
iedereen wat ik aan het doen ben?” aldus Kim. 
Esther vult aan: “Om over het geluid dat er uitkomt 
na de feestavond van zaterdag nog maar te          
zwijgen”. De oplossing bleek dichterbij dan gedacht, zwijgen”. De oplossing bleek dichterbij dan gedacht, 
want in plaats van de bruine den op de camping de 
groene den te moeten leggen kregen ze van een 
dorpsgenoot, die in de aangrenzende                  
nieuwbouwwijk woont, de sleutel en konden ze daar 
op 2 schone toiletten in alle rust duopoepen zonder 
dat het halve terrein hier van mee kon genieten.

Weetjesenzo
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Groep 8 aan het woord
  

Sinds dit jaar is het Kompas en de Antoniusschool samen gegaan, en heet nu de Expeditie. We zitten met 34 
kinderen in de klas het is heel druk maar ook gezellig. Samen met juf Maaike, meester Bob en juf Lisanne is 
het heel leuk. We gingen lootjes trekken op 3 november, er deden 20 kinderen mee. Eerst werd de prins(es) 
geloot en dat lootje werd in de steek gedaan. Ze gingen daarna de klas rond met een doos waar alle andere 
19 lootjes in zaten. Daar werden 13 andere lootjes uitgetrokken en in de steek gedaan. Toen er 14 lootjes in 

de steek zaten. Werden de namen op het bord geschreven, het was ondertussen heel spannend.

De Prinses
Lien Bod

De Adjudanten
Evi Nibbeling & Milou Peters 

De Raad van 11
Luuk Derksen - Mika Derksen - Joris Egging - Koen Engelen - Raf Hageman - Puck Postema 

Sven Scheerder - Isis Snellenburg - Emma Stinissen - Julia Schlief - Lynn van Wessel

De JARVE
Robyn Haagen - Linn Egging - Tindra ten Have  

Cas Jansen - Chiem van Bindsbergen - Tom Verstraaten 
Geschreven door Julia, Robyn en Tindra

Moppentrommel
 

Hoe ga jij naar de Carnaval?  
Ik ga als lucifer, ik kom helemaal naakt en een rode kop krijg ik vanzelf! 

 
Waarom gaat een boom niet naar schoolcarnaval?  

Hij is geschorst  

Moppen bedacht door: Tom, Chiem, Cas, Sven, Mika, Joris en Koen 
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Groep 8 aan het woord
Hoe heeft groep 8 de Pronkzitting beleefd? 

In de pauze van de Pronkzitting werden we opgehaald, want toen werd de Prinses bekend gemaakt. Lien is 
de nieuwe Prinses, wat waren we verbaasd! Nadat het bekend werd gemaakt moesten we optreden en aan 
het einde van de act pakten we het doek. Lien moest er onder kruipen. Daarna werd bekend gemaakt dat 

Lien de Prinses is. Lien hield haar speech en Milou en Evi werden er bij geroepen (de Adjudanten). De Raad 
van 11 en de JARVE natuurlijk ook. De leus van Lien werd:  

“Met een Bodje aan het roer gaan de voetjes van de vloer! 

Na de leus van Lien mochten we plaats nemen op de tribune van de Raad van 11.  Daarna kwamen er nog 
drie stukjes. Toen dat was afgelopen moesten we foto’s maken. We kregen wel een beetje last van onze 

kaken haha. Het wordt een super Carnavalsjaar!!!
Geschreven door: Milou, Evi, Lien en Puck

Waar denken wij aan bij de Carnavalsoptocht? 
Bij de Carnavalsoptocht denken jullie misschien aan praalwagens en aan Carnavalspakken maar wij kunnen 

niet meer wachten tot aan Carnaval. Met Carnaval gaat Prinses Lien samen met haar Adjudanten Evi en 
Milou boven op de wagen staan, de Prinsenwagen. De Raad van 11 mag beneden op de wagen staan en de 

JARVE lopen er waarschijnlijk met hun eigen wagen achter aan. De JARVE mogen in Didam met 
schoolcarnaval wel op de wagen staan.  

Geschreven door: Emma, Isis, Lynn en Linn

Wij denken aan plezier, feest, gezelligheid en natuurlijk de mooie wagens en de mooie pakken. Zonder 
dit,  zou Carnaval niks zun! Zonder mensen die de optocht regelen zou Nieuw-Dijk niks te doen hebben met 
Carnaval. Dan moesten we naar Beek ofzo. Het liefst zouden Luuk en ik willen dat iedereen naar Nieuw-Dijk 

komt om super gezellig Carnaval te vieren met de leukste Pinses, Adjudanten, Raad van 11, en de JARVE! 
  

Geschreven door: Raf & Luuk 

Wij denken aan: Carnavalswagens, kostuums (gekke kleding), feest, gezelligheid, de Prins(es) Carnavals-
wagen voorop, publiek en veel snoep gooien. Wij hebben veel zin in de Carnavalsoptocht omdat wij voor-

op mogen en lekker veel snoep mogen strooien. 

Geschreven door: Lynn van Wessel 

Weetje: Carnaval is afgeleid van het Latijnse ‘carne vale’, 
wat betekent: vaarwel aan het vlees.
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Werken als monteur of  
leerling autotechniek 

bij Electrocar BV? 

Neem contact op via 0316-200095 of mail 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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Technisch Beheer – CV en luchttechniek – Loodgieterswerk –  
Dakbedekking – Koudetechniek – Elektrotechniek –   

Telecommunicatie – Beveiligingstechniek.
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Hoogveld Visscher Transport B.V.
Dijkgraaf 16
6921 RL Duiven
T: 026-311 52 52
www.hoogveld-visscher.nl

Hoogveld Visscher 
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VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BOSMANADVIES.NL
Pittelderstraat 10 (1e verdieping)  l  6942 GJ Didam

info@bosmanadvies.nlT +31(0)316 - 21 50 05  l  M +31(0)6 - 53 64 58 21 

• Belasting & bedrijfseconomische adviezen
• Jaarrekeningen & belastingaangiften
• Bedrijfsovername advies
• Samenstellen businessplannen
• Salarisadministratie
• Estate planning

WIJ ZIJN UW PARTNER VOOR:

“ONZE PASSIE  
GAAT VERDER DAN 
EEN JAARREKENING 

EN FISCALE 
AANGIFTEN  
MAKEN”
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Voor elk evenement, 
een passende kraam 

Hoe maken we onze poffertjes? 
 

Wie is er niet mee groot geworden, versgebakken Hollandse 
poffertjes met poedersuiker en extra veel roomboter? Onze 
poffertjes worden ter plekke voor u gebakken: een oud 
ambacht, live in actie.  
 

Wij onderscheiden ons door ons biologische beslag op basis 
van Spelt en Boekweit. De granen voor de mix worden nog op 
ambachtelijke wijze gemalen door, onder andere, de molenaar 
van de Grafelijke Torenmolen in Zeddam (de Achterhoek).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cedric’s Poffertjes 
 

Al 10 jaar lang zijn de poffertjes van 
Cedric onweerstaanbaar op festivals, 
braderieën en bedrijfsfeesten. 

Eindeloze combinaties 
 

Naast de traditionele poffertjes met echte roomboter en 
poedersuiker bieden wij ook creatieve invullingen, 
bijvoorbeeld door de poffertjes “Don Corleone” met tomaat, 
mozzarella, pesto en basilicum.  
 

Voor de kinderen is er mogelijkheid om hun eigen poffertjes 
te decoreren op de bakfiets. Plezier gegarandeerd! 

Bakfiets 

Foodtruck 

Parasol 

Kraam 

          cedricspoffertjes.nl info@cedricspoffertjes.nl  0633956999  Cedric’s Poffertjes 
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lief dagboek
(Een week uit het leven van: Mariska Wiendels.)
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Loon- & grondwerkzaamheden vergen veel lichamelijke Loon- & grondwerkzaamheden vergen veel lichamelijke 
inspanning van werkgevers en werknemers. Naast      
lichamelijke zware arbeid is het inzetten van goede     
machines van groot belang. Zonder o.a. de juiste       

tractoren, frezen, monosem machines en een frontpa-
kker kan het werk niet zorgvuldig uitgevoerd worden. 
Maar deze branche legt ook zeker geen windeieren! En 
het zijn juist deze windeieren die nieuwe ondernemer het zijn juist deze windeieren die nieuwe ondernemer 
D. Gies vooral aanspreken. Sinds juli 2017 is er dan ook 
een gloednieuwe onderneming uit de grond gerezen: 
Loon- en Grondverzetbedrijf D. Gies & Co B.V. ‘Ik doe 
het vooral omdat ik enorme liefhebberij voor het vak 
heb’ aldus directeur Gies. ‘Ik beschik over een           
uitstekend machinepark en heb zeer vakkundig         

personeel in dienst. Dat is natuurlijk het halve werk.’ personeel in dienst. Dat is natuurlijk het halve werk.’ 
Dat het lichamelijk zwaar werk betreft spreekt Gies 
overigens tegen. ‘Anders hadden Jeroen en Rob 

natuurlijk wel een goddelijk gespierd lichaam gehad… 
en laten we   eerlijk wezen: dat valt vies tegen.’ Vooral 
duidelijke en goede communicatie is volgens Gies        
belangrijk bij boeren. ‘Bij boeren kun je er altijd wel 
mooi omheen praten en  daar ben ik natuurlijk erg mooi omheen praten en  daar ben ik natuurlijk erg 
goed in’. Het bedrijf is dus volop in ontwikkeling en 
heeft al een paar grote opdrachten in de wacht 

gesleept. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in  uniforme 
bedrijfskleding. ‘Het oog wil natuurlijk ook wat’ aldus 

een trotse directeur. 

Zware concurrentie voor Jeroen         
Derksen en Rob Kummeling!

JAARLIJKSE FEESTAVOND DES LOOPT UIT OP FIASCO!
Zoals bij de meeste verenigingen het 
geval is, organiseert ook DES elk jaar 
een feestavond met spelelement voor 
haar leden. De organisatie wordt elk 
jaar door een ander persoon gedaan. 

Dit jaar viel de beurt aan voorzitter Tom Dit jaar viel de beurt aan voorzitter Tom 
Kluitman. De georganiseerde avond viel 
echter niet in goede aarde bij de overige 
leden. “Wij kijken met z’n allen tegen 

Tom op en hij heeft natuurlijk
een beslissende rol binnen onze           een beslissende rol binnen onze           
vereniging” vertelt saxofonisten     

Jolanda Tiemessen.

“Maar op zo’n informele avond zit je    
natuurlijk niet te wachten dat de voorzitter 
zijn rol voortzet. Het is natuurlijk erg flauw 
iets te    organiseren waar je van tevoren 
weet dat je hier zelf alleen in gaat uitblinken”. 
“Wij kwamen er totaal niet aan te pas en “Wij kwamen er totaal niet aan te pas en 
stonden gewoon voor spek en bonen op onze 
sokken” vult Hennie Pouwels aan. “Ik had net 
zo goed thuis op de bank kunnen blijven 
liggen. Maar op een gegeven moment was het 
genoeg en was de irritatie zo groot bij ieder-
een dat we wel moesten ingrijpen”. De avond 
werd vervolgens geboycot en Kluitman werd werd vervolgens geboycot en Kluitman werd 
neergesabeld met zijn eigen bal.

De grote hamvraag van het afgelopen jaar is 
toch misschien wel of het Rob G dan toch 
zou zijn gelukt? Zijn eigen autohandel in de 
garage van zijn ouders aan de korenweg? 
Nou, wij hebben de primeur voor alle lezers 
van de 11sevier. Het gerucht gonst namelijk 
al weken door de kantines van verschillende 
verenigingen in Nieuw-Dijk. Er is namelijk verenigingen in Nieuw-Dijk. Er is namelijk 
een malafide autohandelaar gesignaleerd in 
Nieuw-Dijk die zijn pareltjes verkoopt bij 
het speeltuintje aan de Tinneveldstraat. 

Mocht het geval nou zijn dat onze eigen Rob 
G (van over de bult) vorig jaar zijn           

toekomstdroom openbaarde in de 11sevier, 
namelijk een eigen autohandel in snelle namelijk een eigen autohandel in snelle 
auto’s. Zou hij dan die handelaar zijn waar 
iedereen het over heeft? Helaas moeten wij 
jullie mededelen dat het waarschijnlijk niet 
Rob G is die achter deze duistere praktijken 
zit, maar we hebben vernomen dat het      
niemand minder is dan Vincent W. (van     
oorsprong ook van over de bult). Zou het oorsprong ook van over de bult). Zou het 

dan toch waar zijn…?

Malafide auto handelaar 
gevestigd in Nieuw-Dijk?
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PROGRAMMA
carnaval in ons
mooie 11jesdarp

Verbroederingsfeest
Traditioneel verbroederen en ontmoeten van Prinsen
met de 4 Carnavalsverenigingen uit Didam, Loil en Nieuw-Dijk.

Gezinsviering in de kerk
Viering in het teken van Carnaval in St. Antonius van Padua
met Prinsen, Raad van 11 en Bestuur.

Schoolcarnaval
Prinsen, Raad van 11 en Bestuur zijn aanwezig op schoolcarnaval
met rondgang van Prinsenwagen samen met de Expeditie.

Sleuteloverhandiging met Jeugdprins Lien 1e
Jeugdprins Lien 1e neemt de sleutel van ons 11jesdarp in ontvangst en
leest de proclamatie voor in het Gemeentehuis.

Wagens kieken
Diverse Carnavalsgroepen organiseren een kiekdag om de wagens
te presenteren.

Narve Carnaval
Kroegencarnaval bij Tante Dies georganiseerd door de NARVE.
Uitreiking oorkonde aan de meest verdienstelijke Nieuw-Dijker.

Prijsuitreiking Carnavalsoptocht
DJames zorgt voor een feestelijke party inclusief de prijsuitreiking van
de Carnavalsoptocht door Prins Wouter 1e.

Verrassingstocht
Gezellig dagje op pad met Prins Wouter 1e en zijn gevolg. Organisatie door
de Prins en zijn Adjudanten. meer info over opgave op www.11jes.nl

Kindercarnaval
DJ Patrick zorgt voor en gezellige party voor de kids inclusief prijsuitreiking
van de optocht (Jeugdcategorieën) door Prins Lien 1e. Entree €3, incl.
consumptiebon en lekkere friet.

Carnavalsoptocht
Feestelijke optocht van Carnavalswagens en loopgroepen. Om 10.15 uur stellen alle 
deelnemers zich op voor de optocht op de parkeerplaats bij Boszicht. Om 11.00 uur vindt
de jurering van alle creaties plaats. Om 11.49 vertrekt de optocht door Nieuw-Dijk op weg
naar Didam met defilé bij het voormalig gemeentehuis.

Steak’m

vr 27 jan
20.00
ZAT 3 FEB
19.00

vr 9 feb

vr 9 feb
18.30 uur

zat 10 feb

zat 10 feb
20.30 uur

zo 11 feb

ma 12 Feb
11.00 uur
DI 13 feb
11.11 uur
di 13 feb
19.44 uur



11sevier | 115



11sevier | 116



11sevier | 117



De 11sevier is een uitgave van
CV De 11jes met als redactie:

Johan Jacobs | Erik Derksen | Marga Geurtzen
Gemma Harmsen | Maaike Dijkhof | Brenda Buiting

René Kruijer | Renate Egging | Carmen Damen
 Dorus Jansen


