
Voorverkoop kaarten:
vrijdag 1 november

zaal steak’m nieuw-dijk

LEden: kaarten bespreken 19:00 - 19:45uur
Niet-leden: Vrije verkoop kaarten 20:00 - 20:30uur

RESIDENTIE                      NIEUW-DIJK

PRONKZITTING 
weekend 2019
ZA 9 & ZO 10 NOVEMBER

Pronkzitting
zaterdag 9 november
zaal open: 19:19 uur
aanvang: 19:49 uur
kaarten: € 9,00 

(max. 6 kaarten p.p beschikbaar
ttoegang vanaf 16 jaar)

JEUGDPronkzitting
zondag 10 november
zaal open: 13:41 uur
aanvang: 14:11 uur
kaarten: € 4,00* 

**volwassenen, kinderen t/m 12 jaar 
gratis



PRinsentips...

Voorzitter Andre Polman
We zijn er klaar voor!
De vereniging bruist De vereniging bruist van energie en we hebben zin in het nieuwe Carnavalsjaar waarvan 
de Pronkzitting traditioneel de aftrap is. We bedanken Prinses Yasmijn en Prins Ferdi-
nand met hun gevolg. voor een geweldig jaar en zijn er trots op dat De Dröpkes na de 
1e prijs van onze optocht ook de 1e prijs van de Halfvastenoptocht in Angerlo hebben 
binnengesleept. We hebben afgelopen zomer niet stilgezeten, ik ben blij jullie te kunnen 
melden dat ons bestuur is uitgebreid met 2 aspirant bestuursleden te weten Erwin Kruis 
en Yarl Bloem. Met Erwin en Yarl verstevigen we de gezonde basis onder de vereniging 
verder en verder en kunnen taken binnen het bestuur beter en ook opnieuw worden verdeeld. 
Mede omdat ik al enige tijd geleden binnen het bestuur heb aangegeven te stoppen als 
voorzitter. Vanzelfsprekend blijf ik betrokken en actief in het kader van de vereniging. 
Want hoe mooi is het, om samen vol energie, een bijdrage te leveren aan onze 
Carnavalsvereniging De 11jes en de leefbaarheid van Nieuw-Dijk!
                      Met carnavalsgroet, André

Lees onderstaande tips en probeer
te achterhalen wie de Prins is:

1) Insecten was zijn grote hobby

2) natuurmens
  

3) deze prins ziet alles
  

4) gas water licht
 

5) voor nu en later

JEUGDPronkzitting
zondag 10 november

Pronkzitting
zaterdag 9 november

WIN WIN WIN
Win 2x een gratis 
luchtbalonvaart 
voor 1 persoon!

Op 9 november maakt u kans op een 
leuke ballonvaart voor 1 persoon.
Koop uw loten tijdens de pauzes 

vvan de Pronkzitting bij de Raad van 11 
leden. Aan het einde van de avond 
worden de 2 winnende loten bekend 

gemaakt!

Deze mooie prijs wordt beschikbaar 
gesteld door Gebra infra. 

Met het thema #DOESLIEF!
We verwelkomen jullie graag op onze jeugd-
ponkzitting met een bijzondere presentatie 
door verschillende generaties. In deze tijd 
zijn we soms steeds minder aardig tegen 
elkaar. Op school, op straat, op social 
media… daarom vragen we deze middag 

aandacht voor #DOESLIEF! Wees aardig voor 
elkaar…want aardig zijn loont! Veel 

herkenbaarheid van de hedendaagse tijd komt 
er voorbij! “De jeugd van tegenwoordig”, 
zeggen ze dan, nou... deze middag zal 

blijken blijken dat ook de oudere generatie er soms 
iets van kan.                    en tot dan!

Iedereen kent wel, een situatie waarbij de 
teksten uit een televisie programma van 
vroeger nog overeenkomen met de 

dagelijkse werkelijkheid. Een puur stukje 
nosnostalgie die zijn weerga niet kent. Verder 
hebben we het maar druk in Diek, er is altijd 
wel wat te doen en iedereen houdt er zijn 
eigen hobby op na. Ook is tegenwoordig 

iedereen wel lid van een vereniging, maar wat 
doen al die verenigingen eigenlijk?  In het 

kader van de nieuwe dorpsvisie is het goed om 
na te na te gaan wat er bij de mensen speelt en wat 
ze eigenlijk allemaal weten. Op zaterdag 
avond 9 november belooft het weer 

gevarieerde avond te worden vol met humor, 
verrassingen en gezelligheid!



ONZE HOOFDSPONSOREN

deze flyer is een uitgave van printx doetinchem



SUBsPONSOREN
• W.H. Bod Landbouwmechanisatie

• Bonbini
• Body Action Sportcentrum

• Auto Service W&J
• Buiting Elektrotechniek

• Schildersbedrijf Bertus Gieling
 •  • De Muizenberg 

•  Mom-Joosten Makelaars 
 •  Liemers Bouw BV
• Profrema

• Scheerder Bouwadvies
• S-FIN & MYBURGH

• Body & Weight Balance 
• • Café Uniek

• Zuivelhandel Tonnie Diesvelt V.O.F.
• 4All Klima Montage B.V. 

• DuoTwiz 
• Bosman Adviesburo
• Bouwbedrijf Thus
• Autobedrijf Hendriks 

• Kachelhöltje’s Party Pret 
• Pedicuresalon ‘t Veutje
• Autorijschool Straatsma

• Andre Derksen loon en grondverzet
• Edwin van Wessel gevelbekleding

• Dierenpension Oud Dijk
• • Zorgplus

• De bourgondiër
• Cafe en Cafetaria ‘t Verhaal 

• Denevents 
• Energy Experience Instal Service

• Schlösser Mode
• Gerrie Evers Schilderwerken

• • Cedric's Poffertjes
• Electrocar BV
• MEC Poker Events 
• Ivo Verbuchelen 

• Mulder-Hop Schilders B.V.


