Beste Carnavalisten,
Anders dan dat u van ons gewend bent spreken wij dit jaar
niet namens de voorzitter, maar namens het bestuur. En
dat is best even wennen voor ons, want die mooie woorden
die André hier plaatste moeten nu maar even uit de mouw
worden geschud.
Aan de motivatie ligt het niet want door de uitbreiding van
het bestuur met twee nieuwe ‘aspirant’ heren die vol goede
moed zijn aangeschoven komt dat helemaal goed. Yarl Bloem
en Erwin Kruis stellen zichzelf graag voor in de vaste rubriek
van 11sevier ‘In gesprek met’, waarbij de spot wordt gezet
op nieuwe bestuurs- en raadsleden. Zo stelt ook Rick Wolters
zichzelf voor als lid van de Raad van 11.
Na de Pronkzitting hebben wij als vereniging niet stil gezeten.
Wij bereiden dan de workshop Carnavalswagen bouwen voor,
plannen de activiteiten en invulling voor de Carnaval, organiseren een deelnemers- en een jaarvergadering en zijn er veel
commissies actief om de zaken voor Carnaval weer in orde
te hebben. Ook maken wij ons op voor het jubileumjaar van
onze vereniging waarmee wij Pronkzitting 2020 zullen aftrappen. Binnen het bestuur nemen wij alle taken en activiteiten
eens goed onder de loep. Want met nieuwe leden geeft het
een mogelijkheid om zaken binnen het kader opnieuw te
verdelen en kritisch te kijken naar wat moet en wat mag.
Want gedreven zoals alle vrijwilligers zijn, leggen wij de lat
soms best hoog. Bijvoorbeeld tijdens een evaluatie over de
Pronkzittingen. De diverse commissies, waaronder wij zelf
ook, komen super enthousiast binnen en zijn nog sterk aan
het nagenieten over het gehele verloop. Maar dan... tijdens de
evaluatie... wordt iedereen kritisch, zien we nog meer verbeteringen, worden er nieuwe ideeën geboren, verzanden we in
details en willen we met z’n allen het volgend jaar nog beter
doen. Gelukkig eindigen we de avond samen met de conclusie
dat we tevreden mogen zijn over het resultaat. Want wij zijn
geen productiemaatschappij, theater- of artiestenbureau. Wij
zijn een vereniging die samen met behulp van vele vrijwilligers
samenwerken om leuke dingen te organiseren voor het publiek. Naast het gewone drukke bestaan van iedereen. En dan
weten wij samen weer: ‘Oh ja we mogen al best trots zijn op
wat er allemaal wordt neergezet.’ En dat geldt zeker ook voor
de andere verenigingen binnen Nieuw-Dijk.
Het heerst binnen alle commissies; meer, anders, verbeteren,
vernieuwen. Dat siert de vele mensen waar wij mee mogen
samenwerken. En dat is tevens ook één van de belangrijkste
bevindingen binnen de vereniging. De mensen de juiste activiteiten laten uitvoeren waar zij plezier in hebben én dat op die
manier nog vele jaren willen doen. Want één ding is zeker CV
De 11jes groeit, bloeit en bruist van de ontwikkelingen. Een
mooi voorbeeld binnen onze vereniging is het initiatief
‘het bouwcollectief’, een nieuwe samenwerking tussen groepen
onderling om kennis te delen over inkoop, techniek en andere
zaken waar men elkaar in kan ondersteunen.
Ten slotte zien wij uiteraard uit naar het mooie Carnavalsprogramma in februari. Feesten jullie gezellig met ons mee met
de diverse activiteiten? Onder aanvoering van
Prins Theet en Jeugdprinses
Jasmijn met hun gevolg
hebben wij er zin in!
Met Carnavalsgroet,

PRINS 2020 & ADJUDANTEN
PRINS Theet 1e - Theo Jansen
Camillo Wiendels & Johnny Visser
JEUGDPRINSES 2020 & ADJUDANTEN
PRINSES Jasmijn - Jasmijn Stinissen
Anne Egging & Ise de Reus
HOFDAMES
Lyanne van Vuuren & Manon Terhaerdt
BESTUUR
Bastiaan Wigman - Ralph Menting
Lowie van Raaij - Gemma Harmsen
Jos Hieltjes - Jorik Hebing
Aspirant: Erwin Kruis - Yarl Bloem
PRESIDENT
Coen Lodewijk
RAODSMEISTER
Denny Gies
RAAD VAN 11
Erik Duis - Wouter Lodewijk
Frank Stinissen - Mark de Reus
Johan Banning - Luke Peters
Robbin Mennings - Jeroen Olsthoorn
Tim Sanders - Johan de Reus
Timo van den Boom - Rick Wolters
CONVENT
Clemens Huntink - Rudy te Dorsthorst
Erik Derksen - Wilko Wiendels
ERELEDEN
Martha van Londen - Bertus Lanters
Clemens Huntink - Alfred Nibbeling
LEDEN VAN VERDIENSTE
Marga Geurtzen - Rob Hieltjes
Johan Jacobs - Roderick Vierwind
Roy van Vught
CV DE 11JES WERKT MET DE
VOLGENDE COMMISSIES
Bouwlocatie - Jeugd
Keuring - Leden
Licht & Geluid - Optocht
PR - Prins & Hofdames
Prinsenwagen - Pronkzitting
Sponsor - Techniek

Zaal

Bestuur CV De 11jes
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Van huishoudelijke
hulp tot verpleging
en begeleiding

Onafhankelijke
waardering van

8,6

Aalsbergen 11
6942 SE Didam

0316 - 22 00 73
info@vitaalthuiszorg.nl

www.vitaalthuiszorg.nl
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Mike Gieling

M. 06- 24703359
v. Rouwenoortweg 17D E. info@schilderdidam.nl
6942 PH Didam
W. www.schilderdidam.nl
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Staken, staken, staken...
Als Adjudant van een gezellige Prins heb ik deze functie tijdens de Pronkzitting weer langs mij neergelegd.
Het jaar zat erop en ik heb mijn gebruikelijke Presidentenpak weer eens aangetrokken. Een nieuwe, net zo gezellige
Prins, zwaait nu de scepter, met zijn nieuwe Adjudanten en Hofdames om er weer een geweldig jaar van te maken.
Ook de jeugd heeft een nieuwe Jeugdprinses Jasmijn, een makkelijke naam waar we al een jaar aan gewend waren.
Alleen even de Y in een J veranderen. Ik weet zeker dat het weer een bijzonder jaar gaat worden.
Ondertussen zijn ook de gewone werkweken weer begonnen, maar soms droom ik nog een beetje na over de Pronkzittingen... dan staar ik wat voor me uit op het werk naar mijn beeldscherm. Vervolgens open ik het internet, wellicht
is er in de échte wereld nog wel iets spannends gebeurd in Nieuw-Dijk of in de verre omstreken. Ik scroll door een
aantal koppen van nieuwsartikelen: De boeren gaan staken, De bouw gaat staken, Het onderwijs gaat staken, Het
zorgpersoneel gaat staken, Het winkelpersoneel gaat staken, etc. etc. etc.
We komen allemaal in actie om te staan voor wie we zijn en voor onze toekomst! Dit betekent maar 1 ding: Allemaal
in colonne naar het Malieveld in Den Haag!! Ik zie het al helemaal voor me. Met z’n allen, massaal, met de trekker,
bedrijfswagen, bouwkeet, ziekenhuisbed, ambulance of bedrijfsbus naar Den Haag. Lekker vroeg vertrekken met
collega’s om er een gezellig dagje uit van te maken. Natuurlijk eerst even een ontbijtje scoren bij een tankstation.
Een potje lauwe koffie, een klef broodje wat al 48 uur ligt te shinen in de vitrine en een heerlijke Snicker voor onderweg. Vervolgens hervatten we de lange tocht vanuit het Verre Oosten naar het Wilde Westen. Onderweg luisteren
we natuurlijk naar fijne klassiekers uit vervlogen tijden; van Tino Martin naar de Cats en de Bee Gees om vervolgens
luidkeels mee te zingen met K3. We knallen lekker door en komen langs uitgestrekte weilanden, grote gebouwen,
gigantische waterplassen en kleine dorpjes. In de verte stijgen rookpluimen op uit de fabrieken om wolken te maken.
We naderen de grote stad, de handen beginnen te zweten, de adrenaline stijgt en het wordt drukker en drukker.
Meerdere busjes, trekkers en touringcars sluiten zich bij onze bijzondere stoet aan. In de verte zien we de gele hesjes
die ons op een zeer vriendelijke manier de weg gaan wijzen naar een geschikte parkeerplaats op het uitgestrekte
groene Malieveld. We zijn d’r: Yes we hebben het gehaald, wat een tocht! Eerst maar eens kijken of er een kraampje
is waar we frisdrank, koffie of bier kunnen krijgen. Dan maar eens op zoek naar een lekkere bal gehakt om een goede ondergrond te leggen. Nog even een pitstop bij een frisse Dixi om te beginnen aan ons weergaloze protest. We
marcheren vervolgens door met gebaalde vuist naar de eerste linies van het protest. We rollen onze spandoeken uit,
onze petjes worden opgezet en ons protest is gestart. Luidkeels zetten we in...
’Ga eens koffie halen!’ ‘Ga eens koffie halen!’ ‘Ga eens koffie halen!’
Ik kijk versuft om heen, een collega kijkt me verbaasd aan... “Nou ga je nog koffie halen of hoe zit dat?”. Oh ja dat
klopt ook, ik zit op mijn werk, de Pronkzitting zit erop, het normale leven gaat verder. Maar gelukkig is het vrijdag, de
werkweek zit er bijna op. Nog een paar uurtjes en dan op het fietsje naar huis. Even eten, een uiltje knappen op de
bank en hop door naar de Carnavalswagen. Even lekker bouwen en ouwehoeren met elkaar en misschien nog wel
even discussiëren over de stakingen en acties van de afgelopen tijd.
Ik wens iedereen heel veel plezier met de voorbereiding op Carnaval 2020.
Veel succes met het bouwen van alle mooie creaties. Prins Theet 1e en Jeugdprinses Jasmijn 1e,
samen met jullie gevolg heel veel plezier met alle voorbereidingen en ik weet zeker dat
we elkaar hierin nog vaak tegen gaan komen.
Graag zie ik iedereen tijdens onze mooie optocht door de straten van Nieuw-Dijk
en Didam en natuurlijk tijdens ons prachtige feest in residentie Steak’m!

Met Carnavalsgroet,
Jullie trotse President Coen Lodewijk
Carnavalsvereniging de 11jes
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Ook voor al uw debiteurenbeheer!

AVK Gerechtsdeurwaarders is een modern en volledig onafhankelijk gerechtsdeurwaarderskantoor.
Ons team bestaat uit gerechtsdeurwaarders, juristen en incassomedewerkers.

Zijpendaalseweg 47 info@avk-arnhem.nl
6814 CC Arnhem
www.avk-arnhem.nl
Tel: 026 - 3552111

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!

ht

Kiek veur meer informatie op:
www.bodyandweightbalance.nl

Gezond in
evenwicht
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Bedrijfsadviseurs

Door ondernemers...
...voor ondernemers
Bedrijfsadvisering
Bedrijfsadministratie
Bedrijfsoverdracht
Minerva B.V.
Keppelseweg 47
7001 CE Doetinchem
0314 - 393 151
info@minervadoetinchem.nl

www.minervadoetinchem.nl
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Onbeperkoteken
pannenk EteN
WWW.KOKDUURZAAM.NL
DIDAM.
06-421 438 24
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Bovendorpsstraat 7
7038 CH Zeddam
0314-652 826

reserveer nu!

Didamseweg 31 ! 7037 DJ Beek (Gem. Montferland)

Didamsestraat 8 Zevenaar
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11 jaar
C.G. Combi
Combi, een groep met van origine kwajongens, die
in elf jaar tijd hun wilde haren toch wel wat zijn verloren. De meeste jongens hebben inmiddels serieuze
verkering en de groep bestaat nu al een aantal jaren
uit een gezellige mix van dorstige jongens en meiden.
De groep mag dan wel wat volwassener (uhum) zijn
geworden. Toch zijn ze allemaal nog steeds dol op een
feestje tot in de late uurtjes. De reporter is afgereisd
naar de voorzitter van de groep Chiel Derksen en sprak
daar met hem en wat andere leden van de groep.

‘De derde prijs was hun piek en ze trekken alweer 11 joar rond deur Diek’
Combi telt op dit moment 32 leden. Een flinke groep, maar dit komt dan ook omdat de groep in september 2009 is ontstaan door een fusie van twee groepen: Dik Veur Mekaar en de Deurzetters.
De toenmalige Deurzetters hadden al wat mooie prijzen behaald, waaronder de 1e prijs in de jeugd. Dit niveau hebben ze
lang proberen vast te houden, totdat ze inmiddels met de naam Combi bij Harry Peters kwamen te bouwen.
De interesse in een kistje bier, een lekkere borrel en een grote sigaar werd hier al snel groter dan de interesse in het bouwen van een mooie wagen. Daarnaast vergaten ze dan ook nog wel eens om alle bende op te ruimen. Gezien deze reden,
maar toch ook vooral door het ontbreken van een bouwlocatie de komende jaren, werd er een reeks aan wagens gekocht.
Toch is de groep nog twee keer derde geworden. Uiteindelijk hebben ze namelijk met veel dank gebruik mogen maken van
een bouwplek in de schuur van Kummeling.
In de gloriejaren hadden de ‘Combianen’ een aantal drinkschuren, nou ja, je zou ook wel mogen zeggen stamkroegen. Op
wekelijkse basis werd er minimaal één keer een bezoekje gebracht aan deze kroegen. Wilde parties in de Stube, in een rap
tempo zoveel mogelijk borrels weg werken bij borreltjesbar Peters (nu beter bekend als Knallies Feestpaleis), Hollandse en
Duitse zwarte pannenkoeken draaien bij Tante Gradus of lekker gemütlich consumpties nuttigen in het Ekstersnest.
Vaak werden er op zulke avonden de meest domme dingen bedacht of gebeurde er op andere dagen gewoon iets ongelukkigs. Zo werd bijvoorbeeld de woonkamer bij één van de leden omgetoverd in de rosse buurt in Amsterdam, vloog een jas
op wonderbaarlijke wijze in brand tijdens een feestje bij de Baerle, stond een deel van de groep tijdens Carnaval als een
gek te dansen bovenop de Muizenberg en kwam voorzitter Chiel erachter dat het niet zo handig is om te hordelopen op
een carnavalswagen.
Waarom deze brokkenpiloot tot voorzitter is benoemd is eigenlijk een groot raadsel, want deze zelfde voorzitter bedacht
zich dat hij er zonder kleerscheuren vanaf zou komen toen hij in Amsterdam de gracht in sprong en door de bodem van
een boot heen zakte.
Van feesten is Combi ook niet vies. Al jaren gaan ze alle festivals af en trekken ze er ook graag met zijn allen op uit voor
een leuke activiteit. Zo is er ieder jaar wel een gezellige Combi-dag, tegenwoordig een heel Combi-weekend en ook zijn de
jongens met elkaar op vakantie geweest.
Maar het hoogtepunt van het jaar voor deze groep is
toch wel ieder jaar Carnaval. Met de zondagoptocht door
Nieuw-Dijk en Didam, de Hardcore maandag in Beek of de
Verrassingstocht maken ze er nu al voor het 11e jaar een
groot gekkenhuis van.
Combi wenst iedereen weer een geweldige Carnaval toe. We
maken er met jong en oud weer een geweldig feest van bij
de 11jes!
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11 jaar
Diekse Deurdouwers
Elk jaar biedt de redactie van het 11sevier
jubilerende groepen de kans zich voor te
stellen aan het grote publiek. Wat houdt ze
bezig? Hoe zien de toekomstplannen eruit?
Moeten we ze in de gaten houden? Deze keer
een groep die 11 jaar geleden begonnen is
met ‘deurdouwen’. Een hechte groep vrienden die niet alleen jaarlijks een carnavalswagentje bouwt, maar ook daarbuiten veel tijd
met elkaar doorbrengen.
We hebben het natuurlijk over de Diekse Deurdouwers. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze
groep jongelui de kans die dit platform ze biedt niet op waarde heeft weten te schatten. Op de
goedgevulde vragenlijst die werd opgestuurd door de redactie kwam een buitengewoon beknopte
reactie terug. Misschien is het bescheidenheid. Misschien is een papieren tijdschrift gewoonweg
niet ‘bruut’ genoeg. We bleven in ieder geval met een hoop vraagtekens achter.
Neem het ontstaan van de groep. Het eerste onderwerp van de vragenlijst werd blijkbaar als
onbelangrijk bestempeld en overgeslagen. Het enige wat we daarvan weten is dat het 11 jaar
geleden is. Anno 2009 dus.
Logische vervolgvraag; wat hebben ze in die 11 jaar allemaal gepresteerd? Nou dat is niet misselijk. In de eerste drie jaar van hun bestaan hebben ze in maar liefst drie verschillende optochten
de eerste prijs weten te behalen. Nieuw-Dijk drie keer, Beek drie keer en Angerlo drie keer. Het
veelgehoorde advies ‘stoppen op je hoogtepunt’ gaat voor de Diekse Deurdouwers dan ook niet
op.
Geen hoogtepunt zonder een dieptepunt en uitgerekend tijdens hun jubileumjaar hebben ze dit
dieptepunt bereikt. Met de wens om tijdens het 11-jarig bestaan iets moois neer te zetten voor
de optochten, is de opkomst laag. De vele leden weten de bouwschuur bij Kummeling nog maar
moeilijk te vinden en er moet nog flink gebouwd worden. Hoe dit afloopt zullen we 23 februari
zien, op de parkeerplaats bij Juffrouw Tok.
Ervan uitgaande dat deze groep naast het bouwen van carnavalswagens genoeg meemaakt met
elkaar en bol staat van de mooie verhalen, vroegen we naar een leuke gebeurtenis of anekdote uit
de afgelopen 11 jaar. Nou, dat viel tegen. De leukste gebeurtenis uit de afgelopen jaren was het
meelopen met carnaval zelf en het plezier dat ze daarbij hebben. Geen sappige roddels, onderlinge romances of spraakmakende gebeurtenissen. Gewoon een groep keurig opgevoede jongens en
meiden, zo blijkt.
We waren vanzelfsprekend ook benieuwd of we ze de komende 11 jaar nog gaan zien, misschien
wederom ergens hoog in de ranglijsten. Als het aan de Diekse Deurdouwers ligt gaat dat zeker
gebeuren. Ze zijn nog jong en hebben naar eigen zeggen nog veel potentie. Niet voor niets
ontvingen ze al meerdere keren de aanmoedigingsprijs. Nog veel mooie jaren, met veel mooie
wagens. Dat is de ambitie. Wij denken dat dat wel moet lukken.

Leden:
Dennis
Amber
Bas
Jurre
Kay
Lenn
Mike
Sanne
Siebe
Sjoerd
Thijmen
Vikas
Yoran
Niek E
Niek K
Rick
Sem
Lieke
Gijs
Britt
Maite
Bo
Janne
Clint

11sevier |15

Verkoop: DIA - HSS - HW Gereedschappen

Info@cnc-slijpservice.nl
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www.cnc-slijpservice.nl
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Pontilaan 2.0
Op 29 december trokken drie razende reporters
van de 11sevier de stoute schoenen aan om de
nieuwe (rustige) buurt aan de Pontilaan 2.0
te bezoeken. Inmiddels is iedereen een beetje
gesetteld. Voor ons hoog tijd om die buurt eens
beter te leren kennen. Tijdens de bouw is er
weleens het een en ander mis gegaan (hoorden
we in de wandelgangen)
en we waren erg benieuwd of onze Diekse

Ons eerste adresje was
Pontilaan 2, bij Lotte en
Niek. We zagen dat ze echt
stonden te popelen ons te
verwelkomen.
(Ze hadden namelijk net de
lunch klaar en stonden op
het punt te gaan eten..) Maar
natuurlijk mochten we toch
even binnenkomen! Lotte en
Niek hebben op 27 november jongstleden hun paleisje
betreden. Veel tijd om te wennen aan hun nieuwe
stekkie hadden ze niet. Lotte vertelde dat zaterdag 30 november namelijk al haar vriendinnen op
de stoep stonden om een mini mei-kerstboom in
de voortuin te planten.
Omdat ze dit zo leuk vond en omdat haar vriendinnen te lui waren om de stronk eraf te halen
staat ie nu in de achtertuin in de hoop dat deze
boom het overleeft. De voortuin is nu namelijk
bestraat.
De wasmachine is sinds een dag geïnstalleerd in
de garage. Het beviel Lotte wel om een maand
niet te hoeven wassen (er was nog geen stroom

in de garage), maar na aandringen van Niek gaat
ze het nu toch zelf doen. Niek is druk bezig met
het realiseren van zijn mancave. De mancave
wordt 4x4 meter en wordt voorzien van een wc,
een X-Box, een tv, een bar en een dartbord. Lotte
vindt dit ideaal. Als Niek zijn vrienden uitnodigt
kan zij lekker de deur op slot doen van haar huisje en lekker in bed gaan liggen slapen.
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bewoners nu tevreden
zijn.
Natuurlijk kun je niet
met lege handen komen..
Met een zak Duitse
broodjes aus die Heimat
gingen we rond het middaguur (dan zou in
principe iedereen wakker moeten zijn) naar
de Pontilaan 2.0.

Iedereen tevreden dus. In de toekomst is de wens
om een overkapping te maken.
We hadden genoeg info, tijd om een deurtje verder
te gaan. Op naar Rob Gieling en Lindsey Diesvelt.
Rob en Lindsey zijn er op 30 november ingetrokken. De bouw is redelijk moeilijk verlopen, het
was lastig om afspraken te maken met de aannemer. Rob vond inderdaad wel dat hij daarom een
broodje had verdiend. Gelukkig is toch alles goed
gekomen en hebben ze echt een heel leuk huis.
Helaas krijgt Rob geen
mancave, maar er zal
misschien ooit wel een
serre aan het huis komen.
Soms sneuvelt er weleens een lamp als deze
opgehangen moet worden, maar gelukkig hebben ze Gerda Gieling als
back-up als er iets fout
gaat.
Al doende leert men ook:
de eerste Ikea kast had
Rob in 5 uur opgebouwd. De 2e ikea kast lukte
binnen 2,5 uur. Saillant detail is dat die tweede
kast opgebouwd is door Lindsey.
Soms wordt er weleens een inschattingsfoutje
gemaakt, maar dit heeft broer Bas goed opgelost.
Wat fijn zo’n handige familie als je zelf twee linkerhanden hebt…

Ups en downs

Ondertussen zien wij Remco met zijn schoonvader aan komen rijden. Ja, ook die willen wij
even interviewen. Alhoewel hij druk is neemt hij
toch even de tijd voor ons om een rondleiding te
geven. Ze wonen er nog niet. De prognose is 18
januari het huis te betrekken. Boven is alles klaar,
beneden zijn ze nog druk. De vloer ligt er in, de
keuken is klaar, maar de laatste dingetjes moeten
nog even gebeuren. Ze hebben een iets andere
indeling dan de rest van de buurt. De voordeur
zit bij hen aan de zijkant en ze hebben 2,40m
uitgebouwd. Wij mochten boven ook bekijken.
Remco legt uit dat hij boven twee slaapkamers
gemaakt heeft met een walking closet en dat
Liv boven haar balzaal krijgt. Ze vonden het 3e
kamertje iets te klein voor het kleine prinsesje.
Natuurlijk worden wij dan nieuwsgierig en gingen
wij de zolder bekijken. Dit was in eerste instantie
één grote ruimte, maar daar zijn nu kamers van
gemaakt en inderdaad, Remco heeft er niks om
gelogen. Echt een hele mooie kamer voor hun
dochter.
Op de vraag of hij nog struikelpunten heeft gekend tijdens de bouw antwoordde hij volmondig
‘ja’. We plaatsen hier wat kleine bouwfoutjes,
maar natuurlijk is het fijn
te weten dat het uiteindelijk toch allemaal is
goed gekomen.
Natuurlijk had Sharon
ons wel zien lopen in de
Pontilaan en ze dacht al
bij zichzelf: “wat zijn zij
nou aan het doen?” Nou
daar kwam Sharon snel
achter, want wij hebben
ook een bezoekje gebracht aan Fam. Terhaerdt. Sharon deed de deur
open, Arjan konden we nog niet bespeuren. Op de
vraag of de bouw bij hen goed is verlopen antwoordde Sharon volmondig ‘ja’. En ze gaf eerlijk
toe dat Arjan het meeste geregeld had en dat zij
zich een beetje afzijdig had gehouden. Mag ook
hè, als je zwanger bent, goed excuus. Op de vraag
of ze nog een serre of mancave gaan bouwen

antwoordde ze: “nee niets van dat alles, maar wel
een speelkamer voor de kinderen.” Wij denken
dat Arjan hier ook heel blij mee is..
Arjan komt op een gegeven moment via de achterdeur binnenlopen en kijkt verbaasd rond. Maar
kort daarna (als hij de boodschappen neergezet
heeft, want dat had hij gedaan) begint hij meteen
te praten. Onze blik viel op de in de muur ingebouwde keuken. Ziet er erg leuk uit! Arjan zei dat
de keuken aan de volgende eisen moest voldoen:
a: een Amerikaanse koelkast, b: gasfornuis, en c:
absoluut geen hoogglanskeuken. Nou we keken
naar een keuken zonder Amerikaanse koelkast,
een inductiekookplaat en de hoogglans deed onze
ogen verblinden. Echt een man die weet wat hij
wil dus..
Gelukkig kon hij er zelf ook om lachen!
Stiekem viel ons oog al een beetje op de tuin. Een
beste oppervlakte hadden we al gezien… Arjan
vertelde dat ze de grootste kavel hebben. Dat
was hun eis eigenlijk wel. Want de woonruimte is
nagenoeg hetzelfde als wat ze in Didam hebben
gehad en met de tuin zijn ze echt vooruit gegaan
t.o.v. Didam. Na een bezoek gebracht te hebben
aan deze 4 huizen waren onze broodjes op… Wat

hadden we nog graag een bezoek gebracht aan
Hans Meijer met zijn keuken identiek aan de bar
van Tante Dies of Roel Tiemessen met Lisa en hun
lieve beestenboel.
Maar misschien zie je ons volgend jaar wel gewoon terug, als deze buurt zo gezellig en gastvrij
blijft.
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GROND-, WEG- EN WATERBOUW
‘Ons vakmanschap leggen we
met plezier op straat’

Bezoekadres:
Boerderij De Overmaat
De Overmaat 71a
6831 AG Arnhem
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Postadres:
Postbus 30113
6803 AC Arnhem

Tel: 026-3031960
www.gebra-infra.nl

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!’

Dé trouwlocatie
van Montferland & Doetinchem
Partycentrum De Dèèl
Didamseweg 13 | 7037 DH Beek (Montferland) | 0316 53 12 13 | info@partycentrumdedeel.nl | www.partycentrumdedeel.nl
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mulder-hop
vastgoedschilders
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Wie denkt

Frans van Vugt
Dat hij is?

Frans over zichzelf:
Ik als voorzitter van V.V. Sprinkhanen en
Pater Familias van de familie Van Vugt,
mag toch wel zeggen zonder dat ik lieg,
dat ik het overal graag voor het zeggen
heb. Er is altijd ruimte voor overleg, maar
gelukkig leven we in een vrij land en als
ik het ergens niet mee eens ben, doen we
gewoon wat ik uiteindelijk besluit.

Marco Swenne (voorzitter DVC)
Samen streven we hetzelfde doel na, ieder voor onze eigen club
weliswaar, maar het spelletje met die bal is voor beiden hetzelfde.
Regelmatig spreken we elkaar omdat we eigenlijk gezamenlijk heel
graag SV Loil willen kopen zodat we hier een mooi centraal gelegen
sportpark van willen maken voor onze 2 clubs.

Bennie Koerntjes senior (sponsor)
Ik heb hele handige zoons die kunnen alles gebruiken
en opruimen. De één kan goedkoop het asbest bij
Lara opruimen. Overtollig ijzer en spullen die de brand
hebben overleefd haalt mijn andere zoon dan weer op
die dit dan verkoopt zodat ik weer wat extra centjes
heb om als sponser te geven aan bijvoorbeeld V.V. de
Sprinkhanen en Frans is blij met alle sponsoren.

Jorik Hebing (imitator)
Ja sinds ik Frans een paar keer geïmiteerd heb, heb ik er een leuke
schnabbel aan overgehouden en word ik regelmatig gevraagd
voor feesten en partijen. Voor mensen die me willen boeken:
www.ikbenjorikenikkanfransvanvugtbestgoedimiteren.nl voor meer
informatie en optredens.

Bennie Wienholts (Haan in hart en nieren)
Frans? Ja Frans is Frans he. We zijn net een goed
huwelijk, hij denkt dat hij alles voor het zeggen
heeft, en ik laat hem dat geloven. Ondertussen regel
ik gewoon alles zoals het moet zijn met de trainer,
spelers en zorg dat alles op rolletjes loopt.

Ine van Vugt (echtgenote)
Of ik het erg vind dat Frans zoveel van huis is? Oh nee,
heerlijk juist. Dan kan ik lekker het hele huis soppen, de
ramen lappen, de vloeren dweilen etc. En als Frans dan thuis
komt na een dagje bij de Hanen dan staan z’n pantoffeltjes
klaar, heb ik het avondeten klaar en hebben we allebei een
topdag gehad.
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Elektrotechniek
Loodgieterswerk
Sanitair
Dakbedekking

Agrotechniek
Duurzame installaties
Centrale verwarming
Verkoop & verhuur van cv-ketels

Matjeskolk 8 - BEEK | T (0316) 53 12 95
WWW.DERKSENINSTALLATIE.NL

Al bijna 20 jaar een begrip in
de pluimveesector.
We staan garant voor
IKB-PSB kwaliteit.

tel 06 - 1090 2466

PLUIMVEESERVICE

DE ACHTERHOEK B.V.
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N.A.R.V.E.
22 februari 20.11 uur
KROEGENCARNAVAL TANTE DIES

1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2016:
2017:
2018:
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Bert Brugman
Teun Egging
Bertus Lanters
Willie Wiendels
Piet Gal
René Derksen
Sitchting Open Jeugdwerk
Schoffelploeg St. Antonius
Marga Geurtzen
Hans en Lenie Raben
Ferdinand Baakman
D.E.S.
Wagenbouwers C.V. de 11jes
Clemens Huntink
Bestuur St. Antonius Nieuw Dijk 100 jr.
Buurtvereniging Koningsweg
Arno Polman
Dini Kluitman
Johan Jacobs
Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk
Bouwploeg Meikever
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STREEK BESLOMMERINGEN
De toekomst van de kerk, de Meikever, de Sprinkhanen... Veel is er
nog onzeker en dit leeft onder de Nieuw-Dijkse bevolking. Maar niet
alleen Nieuw-Dijk kent vele vraagstukken, ook de dorpen rondom
Nieuw-Dijk hebben hun beslommeringen. Onze razende reporters van
de 11sevier gaan voor u op pad en houden natuurlijk ook de Social
Media bij... Hieronder een kleine compilatie van de vraagstukken die
rondom onze mooie dorpskern leven...

WAT SPEELT ER IN DIDAM?

Onze vrienden van de Geinsköp (Carnvalsvereniging van het
grootste kerkdorp hier in de buurt) maken de laatste jaren
wat mee. De bouwkundige staat van de Diemse toren die te
wensen over laat, het centrumplan waar veel winkeliers en
burgers het niet mee eens zijn, het dumpen van afval bij de
Nevelhorst, de plastic afval discussie (zet dit aan de straat op
de dagen dat het opgehaald wordt), de sluiting van zwembad
‘De Hoevert’, de eventuele sluiting van het Filmhuis in Meulenvelden, het afsteken van vuurwerk in de weekenden, het
verkeer wat nog altijd door Didam gaat als het druk is op de
A12 en niet de rondweg pakt, noem het maar op. Gelukkig
houden zij het hoofd koel. Af en toe komt er een uiting van
ongenoegen voorbij op Facebook bij ‘Je bent Didammer als’
het klaagplatform voor iedere Diemse, zonder sociaal leven...

WAT SPEELT ER IN LOIL?
In Loil zou je denken dat ze zich druk maken om
de toekomst van de kerk, de toekomst van de
Zomp, de toekomst van het Dalton onderwijs, het
missen van zalencentrum Lara met het Carnaval
voor de deur, maar niets is minder waar. In Loil
draait het de laatste tijd maar om één ding en dat
is de brievenbus... Want waarom heeft die brievenbus 1 maand achter het hek van de ruïnes van Lara
moeten staan, waarom kon die brievenbus niet
verplaatst worden? De gemeente Didam, de post,
iedereen is ingeschakeld en eindelijk,
na anderhalve maand wachten kan je weer een
brief op de bus doen in Loil. De hele gemeenschap
is verheugd en roept de dag van de terugkeer van
de brievenbus in Loil, te weten 9 december 2019,
tot een officiële dorpsfeestdag!
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• Binnen- en buiten
• Beglazing
• Wandafwerking
• Kleuradvisering
• Verftechnieken

Remi Koster

Koster Schilderwerken Didam • Oude Beekseweg 51 • 6942 JA Didam
T 0316 224848 • M 06 4757 0479 • E remi-danielle@solcon.nl
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Hoofdgerecht Kip Piri Piri € 9,95

Tolweg 9, DIDAM | 0316-221312

WWW.JUFFROUWTOK.NL
11sevier | 33

SPOORSTRAAT 11 :: DIDAM :: TEL 0316 - 29 42 40
WWW.GILSINGHERENMODE.NL

CLOTHING: BLUE INDUSTRY - CAVALL ARO NAPOLI - CA ME L AC TIVE - DIGE L - L ACOSTE - MEYER - VANGUARD - STATE OF ART - MILE STONE - LE DUB
PROFUOMO - DE SOTO - PIE RRE CARDIN - CG - OLYMP - BAILEYS - CARL GROSS - CULTURE - AL AN RE D - FALKE - NEW ZEAL AND AUCKL AND
SCHUCHARD & FRIE SE - BLUE CR ANE - JUPITE R - ALBE RTO - CAVE LLO - SCHIE SSE R | SHOE S: BR AE ND - CA ME L AC TIVE SHOE S - L ACOSTE
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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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Simpel
Dit jaar doet Carnavalsgroep Simpel voor
de 22e keer mee met de Carnavalsoptocht
van de 11jes in Nieuw-Dijk. Het is als de
dag van gisteren dat de special over Simpel uitkwam in 2014. Nu, 6 jaar later is er
niet veel veranderd. De groep bestaat nog
steeds uit de jongens van het 1e uur: Twan
Boerstal, Jeroen Koster, René de Reus (met
Linda Hageman), Rick Heebing, Richard
Veens (met Nicole Nas) en Jeroen (Olli)
Olsthoorn (met Ilse Olsthoorn).

In 2016 zijn de dames van Carnavalsgroep Chaos erbij
gekomen. Dit zijn Eline Veens, Femke Jansen en Nicole
Verbucheln. Volgens ‘Mister simpel’ Jeroen Olsthoorn
was dit ook hard nodig en is Simpel er ook erg blij
mee. De vergrijzing begon zelfs bij Simpel toe te slaan
waardoor een injectie van jong bloed erg welkom was.
Naast dat dit zorgde voor verjonging, kwam er ook
actief leven in de groep. Volgens Twan Boerstal was dit
echt nodig.
Simpel valt met haar wagens elk jaar onder de
categorie niet-zelfrijdende volwassen voertuigen.
Het streven is, net als altijd geweest, om steeds
bovenin het rechter rijtje te eindigen. In ieder geval
boven TweetiesZooii, omdat hier nog een gevoelig
puntje ligt met de geleende paarse verf.

In Nieuw-Dijk en Beek wordt standaard meegedaan
met de Carnavalsoptocht. In Angerlo mag Simpel niet
altijd meedoen. Dit is een doorn in het oog van de
groep, want wie kan en mag beslissen wie er wel of
niet meedoen???
Nu de leden allen ouder worden en er ook al 3
kinderen in de gelederen zijn met een 4e op komst
(met Carnaval waarschijnlijk al wel geboren en op de
wagen) is het nu altijd de vraag wie er kan en wie er
gaat bouwen. Het huisje boompje beestje is nu een
stuk belangrijker geworden. Hierdoor komt de strakke
bouwplanning wel eens in de knoop.
Simpel bouwt nog steeds tot volle tevredenheid bij de
familie Koster aan de Melderstraat. Ze zijn daar Harrie
en Annie erg dankbaar voor. Sinds de kachel een paar
jaar geleden vervangen kon worden dankzij subsidie
van de gemeente kan er nog jaren gebouwd worden.
Het enige wat er bij Simpel nog ontbreekt is een prins.
Er zijn maar weinig groepen die geen prins geleverd
hebben dus dit feit zal spoedig gaan veranderen, toch
leden van CV Simpel??
Sinds 2016 gaat de gehele groep ook een weekendje
weg en wordt gezamenlijk Sinterkerst gevierd waarbij
de surprises het altijd goed doen. Menigeen wordt bij
deze gelegenheid op de hak genomen.
Simpel wenst een ieder Simpelweg een geweldig
Carnavalsjaar 2020!
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Voor alle graafwerkzaamheden
W. Ebbers
Beersstraat 44 6844 BG Arnhem
Mob. 06 51112338
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PRINSES JASMIJN 1E
EVEN
VOORSTELLEN
Ik ben Jasmijn
Stinissen en ik
woon aan de
Schepersweg 4a in
Loerbeek.

GEBOREN
23 oktober 2008,
mijn ouders zijn
Rob en Simone
Stinissen en ik heb
een zus, Emma.

HOBBY’S
Voetbal

Beste Carnavalisten,
Hier een woordje van julie Jeugdprinses, Jasmijn Stinissen.
Donderdag 31 oktober werd er in de klas het prinsenlootje getrokken door Marit.
Nu was het afwachten en op donderdag 7 november werd ik gebeld door
Gemma, ze vroeg of ik Jeugdprinses Carnaval wilde worden. Ik hoefde hier niet
lang over na te denken, natuurlijk wilde ik dit! Nadat ik had opgehangen moest
ik mijn adjudanten bellen. Eerst belde ik Anne, die was bij oma en ik moest haar
om 18.15 uur terugbellen, daarna belde ik Ise, ze was eerst even stil en riep toen
heel hard ‘ja’. Toen ik later Anne weer belde was ze superblij. Ik vroeg hen om
die avond bij mij te komen, want Gemma, Coen en Daphne kwamen bij mij thuis
om het prinsenpak te passen en ook de capes van de Adjudanten.
Toen Gemma, Coen en Daphne kwamen vond ik het wel erg spannend. Ik dacht
dat ik had gedroomd, maar nu ik thuis in het prinsenpak stond was het toch wel
raar. Vooral die grote steek die steeds over mijn ogen viel, maar Gemma had hier
een goede oplossing voor: een paperclip. Samen met Ise en Anne hebben we
even wat foto’s genomen, maar we moesten zorgen dat niemand die foto’s zag.
Nu kwam het moeilijkste, onze monden houden. Natuurlijk werd er op school
druk rondgevraagd of er al iemand was gebeld, later die middag met de generale
repetitie moest ik Daphne goed in de gaten houden, ze deed voor hoe ik uit de
lijst moest komen.
Toen was het zover, zondag 10 november, de Jeugdpronkzitting. Ik moest thuis
de witte maillot en het witte shirt al onder mijn kleren doen, dit was best wel
warm in de zaal. Tijdens de pauze moesten we ons klaarmaken voor het optreden en net voor we op moesten vertelde Gemma tegen iedereen dat ik Prinses
was. Aan het einde van onze act begon het te donderen en te bliksemen, we
moesten allemaal achter het doek en daar werd ik heel snel omgekleed zodat ik
door de lijst naar buiten kon springen.

Met Prinses Jasmijn, Ise en Anne,
zijn we de hele carnaval onder de pannen!
Na mijn proclamatie en het bekend maken van mijn Adjudanten en de Jeugdraad
mochten we op de troon gaan zitten en kijken naar de rest van alle acts.
Ik heb enorm veel zin in carnaval, ik heb jaren met mijn ouders meegedaan met
de Orka’s en sinds vorig jaar heb ik met wat meiden onze eigen carnavalsgroep:
Diekz Dwarz, dus carnavallen kan ik wel.
Dit jaar mag ik bovenop de prinsenwagen staan als Jeugdprinses van Didam
samen met mijn Adjudanten en de Jeugdraad. En regeren over 11jesdarp doe ik
samen met prins Theet en zijn gevolg, ik heb er enorm veel zin in!
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CV

Ergens half september rond de klok van zevenen ging
de telefoon. Tring.. tring.. Ik nam de telefoon op en
zei: ‘Ha met Theet’. Aan de andere kant van de lijn
klonk een dolenthousiast manneke: ‘Hee hallo Theet,
met Coen!’ ‘Met wie?’ Vroeg ik vervolgens. ‘Met Coen,
je weet wel, den magere Hein van de Poatersmitstroat
alias ’t Presidentje.’ ‘Ooh zeg dat dan meteen, den
Coen. Zeg het eens.’

Doopnamen

Toen volgde een veel te lang durend verhaal alvorens Coen
eindelijk de magische vraag stelde: ‘maar zeg Theet wil
gi-j misschien Prins worden?’ Hierover hoefde ik niet lang
noa te denken. ‘Ja allicht, woar kan ik tekenen?’ En zo is
het begonnen.
Zoals iedereen wet bun ik niet van het lange wachten en ging ik op
diezelfde oavond nog op zuuk noar de meest geschikte kandidaten
veur de rol van adjudant. En toen begon dus al het eerste probleem. Want woar haal ik in godsnaam een paar serieuze adjudanten vandaan.
Noa un aantal dagen te hemmen noagedacht kwam ik tot de
conclusie dat het vinden van een serieuze kandidaat een onmogelijke taak betreft. Toen ik de Liemersweg binnen kwam ri-jen, het
serieuze niet meer zo belangrijk vond en toevallig langs Camillo op
kwam, dacht ik hé: loak um moar is vroagen. Gelukkig zei hi-j joa
en dit moest natuurlijk met een paar kleine versnaperingen gevierd worden. Noadat ik weer met piepende bandjes vertrok, was
ik alweer snel kort bi-j huus. Veurdat ik de sloep in het parkeervak
reed bedacht ik mien eigen: ‘Now hek eigenlijk nog wel een adjudant neudig die de boel een bietje in balans holt.’

Theodurus Oldegoorweg
Pontilanus
Geboortedatum
30 mei 1959
Geboorteplaats
Nieuw-Dijk
Beroep
Plafonddirecteur
Burgerlijke staat
Getrouwd
Hobby’s
Een borreltje drinken, skiën,
hardlopen, oldtimerritten,
ijscurling, jeu de boule, speerwerpen, kogelstoten, pijltjes
gooien, biljarten, schaken en
dammen, Nederlands kampioen
koppeltje duiken, ijsdansen.

Loat now toch de piepel op de schijf van vijf stoan, iets wat ik gebruuk veur een dagelijks gebalanceerd dieet en zo onstond het ’t
idee om Johnny, de Piepel Visser als tweede adjudant te vroagen.
Ook John vuulde zich vereerd en hoefde hier net lang over na te
denken.
En doar ging ’t heer. Een vergaderingetje hier, een vergaderingetje
doar. Ik was dur al knetter druk met. Een keer of zes noar de
neajster, want gi-j snap wel, ’t prinsenpak was mien vul en vul te
groot. Toen nog een keer of vier noar de stomeri-j en eindeluk hak
’t hele prutje in orde. En iedereen die mien goed kent die wet ’t
wel. Ik heb altied alles tot in de puntjes verzorgd. Eén ding dat
ontbrak er eigenlijk op dat moment nog wel aan. Ik wol toch graag
wel eens wetten met welke hofdames ik ’t komende joar op pad
zou gaan. Ik trok mien de stoute lakschuuntjes aan en ging toch
Coen moar ‘s vroagen wat de plannen waren. ‘Zeg Coen wie zun
dan eigenlijk de ni-je hofdames?’

‘En iEdErEEn diE miEn goEd kEnt
diE wEt ‘t wEl. ik hEb altiEd
allEs tot in dE puntjEs vErzorgd.’
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Op dat moment kwam ‘m de stoom
uut de oren, werd deze zo rood als een
tomaat, begonnen zien kleine bruune
oogskes te sprankelen en begon de
zelfs nog iets te stotteren: ‘Ooh Theet
m…m..m aak o..ow doar moar niet druk
um.’ Coen was dolenthousiast. Toen ik
zag dat ji-j spontaan een tentje begon
te bouwen wist ik dat het goed zat. En
achteraf gezien het hi-j niet geloagen.
Toen stond het Pronkzitting weekend veur de
deur. Ik had natuurlijk al nachten lang niet
gesloapen, want iedereen wet dat ik een heel
gevuulig typ bun en slecht met stress um kan goan. Stomend en trillend zat ik doar ’s oavonds
an toafel, gelukkig had niemand wat in de gaten en toen kwam dan het grote moment.
Noa nog wat bemoedigende woorden en wat borrels van Marja ging ik met knikkende knietjes
het podium op. Tadaa, doar stond ik dan eindelijk. D’r viel een last zo zwoar als Bas Gieling van
mien scholders af en toen kon het dan echt gaan beginnen. Noa nog wat hele mooi optredens
te hebben mooie aanschouwen was het tied veur de afterparty bi-j ons thuus. En een geweldige
afterparty dat was ‘t.
Een dag later stond de jeugdpronkzitting op de agenda. Prachtig om te zien hoe de Diekse en
Diemse jeugd dit showstuk in elkaar hemmen gezet. Ik heb alleen maar mooie optredens gezien
en met een prachtige prinsenpresentatie werd jeugdprinses Jasmijn Stinissen met haar adjudanten Ise de Reus en Anne Egging gepresenteerd. Met Jasmijn, Ise en Anne zijn wij de hele
Carnaval onder de pannen! Een geweldige dag. Chapeau! Zo bliek moar weer, de jeugd het de
toekomst!
Noa de tied hemme we nog een heerluk schnitzelbuffet gehad, woarnoa ik toch moar verstandig
heb besloten om op tied noar huus toe te goan. Mien vrouw Sabine was dan ook moar al te bli-j
dak de kop er weer goed bi-j had geholden.
Op het moment zun wi-j met ons hele clubje nog harstikke druk. Zo hold ik dag in dag uut lezingen ‘hoe wordt ik de beste prins van Montferland?’ en de rest van de tied buk druk met het
bouwen van de prinsenwagen. Want tja er mot er toch eentje de kar trekken.
Al met al hemmen mien adjudanten, hofdames en ik onmundig vul zin in kommend
Carnavalsjoar. Wi-j wensen iedereen nog vul succes met alle voorbereidingen en un
geweldig Carnaval.

‘mEt EEn borrEltjE En prins thEEt,
is hEt fEEst complEEt.’
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Kleinschalig,
gezellig en persoonlijk
Zelhem 0314 - 64 25 13
www.appelenpeerballonvaarten.nl
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Antwoorden: 1. Erik Duis 2. Johan de Reus 3. Frank Stinissen 4. Luke Peters 5. Robbin Mennings 6. Danny Gies 7. Rick Wolters
8. Wouter Lodewijk 9. Tim Sanders 10. Johan Banning 11. Jeroen Olsthoorn 12. Timo van den Boom 13. Mark de Reus
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13.
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Herken jij de knappe koppen van de Raad van 11?

WIE is WIE?

@KabDidam

www.kabaccountants.nl

didam@kabaccountants.nl

(0316) 22 15 08

Postbus 50, 6940 BB Didam

Parallelweg 29

Kab. Daar boekt u meer winst mee!

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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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 | 6942 AM Didam | Tel. 0316 - 22 12 94
www.slagerijgerritsen.nl

Pascal Gerritsen

Slagerij

Auto Service W&J

Welkom!
APK • Onderhoud en reparatie alle merken • Gespecialiseerd in Mercedes
Didamseweg 25 • 7037 DJ Beek (Gem. Montferland) • ✆ 0316 - 53 11 15 of 06 - 22 66 31 70 • info@autoservicewenj.nl • www.autoservicewenj.nl
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Laarberg
notarissen en scheidingsbemiddelaars
Marsweg 2 | 6941 BJ Didam | t 0316 - 22 12 43
e info@notariskantoordidam.nl | www.notariskantoordidam.nl

Zuidermarkweg 2
7037 DD Beek gem. Montferland
T: 0316 - 53 16 84

www.kaalbuunk.nl
info@kaalbuunk.nl
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IN GESPREK MET
Middels deze rubriek willen wij onze nieuwe leden van het Bestuur en ons nieuwe lid van de Raad van 11 voorstellen. Erwin Kruis en Yarl Bloem zijn beiden
aspirant bestuurslid sinds september 2019. Rick Wolters is ons nieuwe lid
van de Raad van 11. Door middel van het invullen van een interessant
interview zijn wij een hoop te weten gekomen over onze nieuwe leden...
Mijn naam is Erwin Kruis (of Kruuske) en ik ben op 7 juli 1991 geboren. Mijn
ouders zijn Jan en Ans Kruis. Mijn vriendin heet Annika Wanders uit Loil. Na 2,5
jaar lang in het Tolhuis gewoond te hebben (oude woning van mijn opa en oma)
wonen we nu inmiddels al 1,5 jaar in de Kerkwijk. Ik ben een actief trommelaar bij
de Schutterij en ik heb altijd gevoetbald bij de Sprinkhanen.
Ik werk bij Machinefabriek Baltes - Wopereis, als tekenaar/constructeur en
in de weekenden help ik geregeld met koeien melken. Mijn hobby’s zijn: hardlopen,
klussen, boerderijwerk en ik ga graag met onze hond Spike naar het bos. Ook ga ik
graag op vakantie, het liefst elk jaar een andere bestemming. Mijn favoriet tot
nu toe was Bali in 2018.
Ik zit bij Carnavalsgroep De Vlierefluiters waarmee ik al heel veel mooie Carnavalsjaren beleefd heb. Ik vind Carnaval een leuk feest, o.a. spreek je mensen die
je niet vaak ziet en de saamhorigheid van een Carnavalswagen bouwen vind ik
mooi. Ik heb in die jaren bouwen veel geleerd. Mijn mooiste Carnavalsjaren waren
de eerste jaren bij de volwassenen, toen we steeds groter en mooier bouwden.
Mijn eerste indruk van het bestuur van de 11jes is dat het een gezellige groep is,
die met het hele kader elk jaar een hoop ongezien werk verricht en een ontzettend mooi
feest neerzet. Ikzelf word nu veelal door Jos betrokken bij technische zaken. Iets wat ik
erg leuk vind! Mijn ambitie binnen het bestuur is om jongeren uit Nieuw-Dijk en Didam de
kans te blijven geven om Carnaval op eenzelfde manier te mogen ervaren als ik dat altijd
heb mogen doen.

Mijn naam is Yarl Bloem (of Syarrel) en ik ben op 4 januari 1988 geboren. Mijn ouders zijn
Bennie en Wilma Bloem. Ik ben lid van Carnavalsgroep de Boejes. Ik voetbal bij de Hanen.
Ik woon samen met mijn vriendin Laura in de Meikamerlaan te Nieuw-Dijk.
Ik werk bij Infor Alfa Beta als consultant. Daarnaast sport ik graag, naast voetbal hou ik
ook van wielrennen en Formule 1. Ik ga graag op vakantie maar een zon/strandvakantie heeft niet mijn voorkeur.
Carnaval is voor mij (naast het Schuttersfeest) het beste jaarfeest van Nieuw-Dijk.
Een specifieke voorkeur voor een Carnavalsjaar heb ik niet, ieder jaar weer geniet
ik op en top. Samen met het bestuur en de Raad van 11 proberen wij er elk jaar
een mooi feest van te maken.
Mijn eerste indruk van het bestuur is: ze komen alleen voor de drank en de
snacks. Nee zonder gekheid, samen met de Raad van 11 hebben zij een
belangrijke taak en de meest belangrijke taak vind ik is het Carnaval levendig
houden voor jong en oud. Mijn taak binnen het bestuur (althans dat hoop ik toe
te voegen) is zelfreflectie binnen de vereniging. Ik probeer dan ook altijd kritisch
te blijven en ben niet gelijk met alles tevreden. Dit houdt ons scherp!

ERWIN & yarl
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ONZE NIEUWE 11JES LEDEN
Mijn naam is Rick Wolters, nieuw lid van de Raad van 11. Ik ben
geboren op 30 januari 1990. Mijn ouders zijn Vincent en Wilma
Wolters. Nieuw-Dijkers kunnen mij kennen van de basisschool
‘Antoniusschool’ waar ik op heb gezeten of van de Carnavalsgroep ‘De Kachelhöltjes’.
Ik werk bij de Ter Horst Groep, als transportplanner.
Mijn hobby’s zijn bouwen aan de Carnavalswagen en
in de tuin prutsen. Mountainbiken vind ik leuk om
te doen en ik kijk graag naar de Formule 1 of ga
naar een vrije training, kwalificatie of race kijken.
Mijn favoriete vakantiebestemming is Duitsland of
Italië.
Carnaval is het beste feest van het jaar. Het
begint al met de laatste bouwdagen en het opbouwen van de wagen, dat is al super gezellig
samen met de Carnavalsgroep. En daarna de recepties, de optocht en ‘s avonds in de zaal, echt
geweldig. Bij Ter Horst weten ze onderhand wel
dat ik rond de Carnavalsperiode tijd nodig heb
voor de Carnavalswagen en een week vrij moet
hebben.
De woensdag na Carnaval is dan ook altijd
afzien. Ook wel het ‘Zwarte gat’ genoemd.
Eén van de mooiste Carnavalsjaren was
toen we 11 jaar bestonden, toen
hebben we als groep echt een super
mooie wagen gebouwd. Maar elk
Carnavalsjaar heeft zijn mooie,
leuke en gezellige momenten. Van
gekke avonden in de kantine tot
een lollige plakavond in de Carnavalsschuur.
De Raad van 11 is voor mijn gevoel
een hechte groep met veel humor
welke samen zorg draagt voor de uitvoering van haar taken. De organisatie van
‘Ludieks Tentfeest’ vind ik erg knap en goed
geregeld vanuit de Raad. Dit zegt al veel over
deze groep.
Wat voeg ik toe aan de 11jes: Ik wil graag als lid
van de Raad van 11 de 11jes helpen bij de dingen
welk bij Carnaval komen kijken, ook omdat we zelf
jaren goede tijden hebben gehad met de Carnaval bij
de 11jes. Ik hoop dat ik mijn steentje kan gaan bijdragen binnen de vereniging, en de opgedane ervaring met
het bouwen van Carnavalswagens en Carnaval vieren kan
inzetten. Als nieuw lid sta ik open om nieuwe uitdagingen
aan te gaan en ga ik me zeker weten inzetten. Carnaval zit
in mijn bloed!

& RICK
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Gezamenlijke optocht om
13.11 u. vanaf De Lupinestraat

Gezelligheid in het centrum
Diverse creaties van loopgroep
tot grote praalwagens

Gratis entree & parkeren
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Defilé om 14.11 u. bij het
voormalige Gemeentehuis

Méér dan 2 uur kijkplezier
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THUIS
BIJ...

De Nederlandse boeren waren het afgelopen half jaar veelvuldig in het nieuws. Trekkers op de snelweg, de bezetting van het
Malieveld, de bestorming van provinciehuizen. Ze hebben zich
laten horen want ze zijn boos, maar bovenal bang voor de toekomst van hun bedrijven. In diezelfde periode verlaat Richard
Kruis het ouderlijk huis en het boerenbedrijf dat al meerdere
generaties van vader op zoon werd doorgegeven. De redactie
van de 11sevier is razend benieuwd waarom deze boerenzoon
het boerenleven achter zich laat en kiest voor een burgerlijk
bestaan in de bomenwijk van Didam met zijn vriendin Elien.

Tijdens de avond van ons bezoek laat de winter voor het eerst sinds lange tijd weer van
zich spreken. Na weken van herfstachtige temperaturen en neerslag stond vanavond een
kristalachtige laag ijs op de gazonnen en autoruiten. In de hoop dat Richard de verwarming
heeft aangezet en het nieuwe stulpje ‘warm’ heeft aangekleed reizen we af naar de Beuk in
Didam.
De bewoners uit de buurt zullen het er misschien niet mee eens zijn, maar de Beuk is een
groot doolhof. Na een aantal rondjes te hebben gereden, waarbij we regelmatig stuitten op
een doodlopende weg, dachten we het juiste adres gevonden te hebben. Enige twijfel was
er wel; zou dit jonge, hippe stel echt hun geluk willen beproeven in deze vergrijsde buurt
vol pensionado’s? Zitten we niet verkeerd? We hadden van tevoren doorgekregen dat we via
de garage naar binnen mochten lopen, maar werden toch een beetje benauwd per ongeluk
binnen te vallen bij een stel bejaarden die net gezellig zaten te kijken naar ‘Tijd voor Max’.
Gelukkig bleek het tegendeel waar te zijn en troffen we Richard, breeduit op de bank voor
zijn 55 inch Smart TV. ‘Goeiendag, kom d’r in’, zei hij, ‘Ga zitten. Of willen jullie eerst een
rondleiding?’.

"Toen we hier kwamen wonen kregen we een bord
in de tuin waarop stond; 'Dit bord op deze paal,
betekent een nieuwe feestlocatie voor idiaal.'
Dat zegt wel iets over de mentaliteit."
Na een rondleiding vol verhalen over opnieuw gespoten keukenkastjes, zelf gezaagde trapbekleding, Poolse stukadoors,
hoe vaak een bad nu daadwerkelijk gebruikt wordt en dat de vorige bewoner meende dat die heel goed kon klussen,
was het tijd om op de bank te ploffen. Chips, nootjes, biertjes, Richard probeerde ervoor te zorgen dat het ons aan niets
ontbrak, maar we misten wel iets; waar was nou toch zijn vriendin Elien? ‘Die heb ik even naar haar ouders in Greffelkamp
gestuurd. Dat gekakel tussendoor leek mien niet echt handig tijdens een interview.’ Als doorgewinterde reporters konden
we dit natuurlijk beamen.
Als eerste waren we benieuwd naar zijn bijzondere bijnaam Dunne Botten, vaak verkort tot DB. ‘Zoals jullie kunnen zien
ben ik niet de dikste en zijn mijn botten duidelijk zichtbaar. Het is door mijn vrienden ooit bedacht.’ Richard trok pardoes
zijn shirt uit. ‘Ik geloof niet dat mijn botten dunner zijn dan normaal, zoals de naam misschien doet vermoeden.’ zei hij
terwijl hij zijn ribben demonstreerde. ‘Verder eet ik goed, dus denk dat het iets genetisch is’. Onder de indruk van zijn
imposante torso schakelden we snel over naar een ander onderwerp.
‘Ik hoop niet dat jullie het over onze carnavalswagens willen hebben, want daar valt vrij weinig over te melden.’ zei Dunne
Botten toen we vroegen naar zijn Carnavalsgroep. Hij zit sinds enkele jaren bij C.G. Idiaal na het uiteenvallen van zijn vorige Carnavalsgroep. ‘Een prijs zullen we denk ik nooit halen, maar dat is ook niet gek. We zijn gewoon niet zo handig met
z’n allen. Een beetje zuupen kunnen we wel, poar neem’n, feest maken. Toen we hier kwamen wonen kregen we een bord
in de tuin van de vrienden waarop stond ‘Dit bord op deze paal, betekent een nieuwe feestlocatie voor Idiaal’. Dat zegt
wel iets over de mentaliteit.’ Even daarvoor liet Richard, die monteur is van beroep, nog zien hoe handig hij was geweest
in het opknappen van zijn huis. Een carnavalswagen was dan toch teveel gevraagd? Bang dat we met meer vragen thuis
kwamen dan dat we gingen lieten we het hier maar even bij.
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Inmiddels werd het best gezellig, vlogen de doppen om beurten van de flessen en vertelde Richard uitvoerig over zijn
leven. Zijn carrière bij Sprinkhanen bijvoorbeeld, waar ook geen touw aan vast te knopen is. Vroeger een getalenteerde
linkspoot die het tot het eerste elftal wist te schoppen. Tegenwoordig nog sporadisch te bewonderen op de velden wegens
blessures. Is hij niet geblesseerd, gaat hij een half jaar op reis naar Australië met zijn Elien. Natuurlijk een half jaar in het
buitenland geen enkel pijntje, maar bij terugkeer gaat het al snel weer mis. Heeft dat ook iets met mentaliteit te maken?
‘Ik denk het niet.’ zegt Richard. ‘Ik ben bij verschillende dokters geweest, maar die helpen ook niet echt. Die vragen altijd
of ik wel genoeg eet’.

"Ik ben bij verschillende dokters geweest, die
vragen altijd of ik wel genoeg eet."
Het blijkt wel dat eten een terugkerend thema is in Richards leven, of juist te weinig. Toen we hem vroegen naar zijn eetgewoonten nam het gesprek een verrassende wending. ‘Ik ben vaak laat thuis en Elien kookt dan ook vaak. Ze is vegetarisch dus we eten vaak vegetarische pasta’s, salades, dat soort dingen. Waarom ze vegetarisch is? Ze vindt het zielig voor
de dieren’, zei Richard. Overladen van verbazing en ietwat bezwaard was toch de tijd aangebroken om over de boerderij
te beginnen. Vegetarische Elien, die het zielig vindt dat dieren worden geslacht om op te eten, gaat een relatie aan met
een boerenzoon, wiens vader zijn geld verdient met het houden van dieren. Is dit de reden dat Richard de boerderij heeft
verlaten? Is zijn grote liefde de aanleiding? ‘Nee dat heeft er niks mee te maken. Het boerenleven spreekt me gewoon
niet aan’. zei Richard vastbesloten. ‘Elke dag om 6 uur je bed uit moeten om de koeien te melken is echt niet leuk hoor.
Als mijn ouders op vakantie gingen moesten mijn broer en ik altijd de boerderij runnen. Normaal zijn kinderen blij als hun
ouders op vakantie gaan, want dan zijn ze alleen thuis. Ik was altijd blij als ze weer thuis waren. Ik heb nu een stel vissen
in onze vijver, heerlijk. Ze zijn stil en ik hoef ze niet te melken. Als het onder de 10 graden blijft, hoef ik ze zelfs niet te
voeren. Veel beter dan die koeien’.
Vooraf waren we al razend benieuwd naar zijn mening over de boerenprotesten, maar we hoefden er niet eens naar te
vragen. ‘Ik stond zelf ook in die ellenlange files, wat een drama. Nu las ik ook in de krant dat een gemiddeld Nederlands
gezin 500 euro per jaar betaalt aan de boerensector. Binnenkort toch maar is aan pa vragen of ik daar wat van terug kan
krijgen, op jezelf wonen is duur zat’ zei Richard geïrriteerd. Hoe de relatie tussen Richard en zijn vader is, is onbekend.
Dunne Botten is dan ook gelukkig in Didam, maar mist het Nieuw-Dijkse leven wel. ‘Het was wel lekker rustig tussen de
maïs en de weilanden. Ook is dat Diekse volk niet zo moeilijk als dat Diemse hier’ zei hij. ‘Ik hoop ook zeker terug te keren, al is het maar om de afstand naar Sprinkhanen te verkleinen’.
Na een schaaltje vegetarische bitterballen en nog enkele biertjes vroegen we Richard of hij nog iets kwijt wilde aan de
lezers. ‘De wereld is als een dronken boer; tilt men hem aan de ene kant in het zadel, dan valt hij er aan de andere kant
weer af’ zei hij. We vermoeden dat de vele biertjes ook bij Richard hun werk hadden gedaan en dat hij sprak uit ervaring.
Het was inmiddels ook vrij laat geworden en het werd ook wel tijd om naar huis te gaan. ‘Fijne avond en kom gerust nog
eens langs’, zei Richard terwijl we de fiets opstapten en de koude decembernacht tegemoet gingen.
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In “De Meikever”, beter bekend als het jeugdwerkgebouw, hebben veel Nieuw-Dijkers menig uurtje
doorgebracht. Door de overdracht aan de bewoners van Nieuw-Dijk begon voor sommige extreem
professionele klussers (lees Theet v/d Fop) een
heel nieuw klustijdperk. Er lagen een hoop uitdagingen voor de bouwploeg. Onder andere de
steenmarter die “De Meikever” kraakte en zich daar
permanent wilde gaan huisvesten. Iets wat wij als
redactie wel kunnen voorstellen. Eenmaal in Diek wil je natuurlijk nooit meer weg en de huizen zijn zeer
schaars. Naast het verjagen van de steenmarter werden ook de puien vervangen en moest er een heel
nieuwe entree gebouwd worden. Opperhoofd/opzichter/initiator Theet investeert hier menig vrije uurtjes
in. Samen met zijn compagnons Robin Peters, Jork Scheerder, Maarten Berendsen, Alwin Peters,
Tim Gieling, Luc Derksen en Henk Kraus zorgen ze dat de Meikever een waar kasteeltje wordt. Natuurlijk kan een bar dan niet ontbreken na een avond of een middagje klussen. En Theet zal Theet niet zijn
om lekker na te borrelen. Af en toe hebben de mannen geluk en worden ze getrakteerd op een heerlijk
stukje appeltaart. Het streven is dan ook om het terras snel af te hebben, zodat er ook in de zomer lekker
buiten genoten kan worden.

CHATEAU

MEIKEVER

Maar er zijn niet alleen mannen aan het werk in
‘Chateau Meikever’. Waar zouden we zijn zonder een
fles wijn... uh, ik bedoel de hardwerkende vrouwen
van de schoonmaakploeg, die om toerbeurt wekelijks
een paar uurtjes vrij maken om ons verenigingsgebouw schoon te houden. Jong en oud helpt hier
aan mee. Laten we eens een kijkje nemen op de
woensdagavond... Marja, Mariska, Wilma, Jacqueline
en Nel zijn lekker aan de poets. De prullenbakken
worden geleegd en in het gebouw wordt er gestoft.
Kortom; onze toppers zijn druk. Na het gedane werk
nemen de dames, in tegenstelling tot de mannen
van de bouwploeg, een lekker kopje koffie en
worden natuurlijk de laatste nieuwtjes verhandeld.
De dames zijn zo erg op elkaar ingespeeld dat er
zelfs kleding van elkaar geruild wordt. Waar zouden
we zijn zonder onze vrijwilligers?
Enige wat ons wel opvalt is dat de groep weinig
geëmancipeerd is. Misschien zou Prins Theet ook
eens een weekje mee kunnen draaien met de
schoonmaakploeg. Wij denken dat Sabine ook heel
blij zou worden als Theet, na 40 jaar samen zijn
met Sabine, eindelijk eens een maaltijd op tafel kan zetten of zou kunnen poetsen! Misschien zal hij
dan ook, na meer dan 40 jaar, zijn sokken die hij uittrekt in de wasmand kunnen gooien zodat
Sabine ze niet bij elkaar hoeft te zoeken of bij Duko uit de bek moet halen. En het drinken van een
kopje koffie i.p.v. een schnapsje kan ook best lekker zijn. Mariska Wiendels daarentegen is super
handig en zou menig lid van de bouwploeg nog wat kunnen leren. Van banden plakken tot kozijntjes
schuren en repareren, ze is van alle markten thuis! One of the guys dus!

Deze vrijwilligers zorgen dat het gebouw weer floreert zoals nooit tevoren. Het Jeugdwerk heeft elke
week weer volle groepen, de seniorenclub wordt druk bezocht, de evenementen die georganiseerd
worden trekken veel kinderen (zoals de Ladiesnight en de Gamenight op 23 november) die bezocht
werd door meer dan 50(!) kinderen. Er waren ook heel veel kinderen van ‘De Expeditie’ bij en wat is
het fijn dat ook zij de weg naar Nieuw-Dijk nu kennen en iedereen met elkaar speelt. Iets waar we
als dorp heel erg trots op mogen zijn. WAT GOOOEEEEEED! Dus iedereen die haar of zijn steentje
bijdraagt, zowel ook de beheerders van Chateau Meikever... Bedankt!

WANT WI-J WETTEN HET ZEKER, ONS HART LEIT IN DIEK
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Assurantiebemiddeling en Risicomanagement

Verzekeringen, pensioenen, hypotheken
Voor bedrijven, particulieren en verenigingen/stichtingen
Haaghweg 5b • 6942 GP Didam • bas@loeters.nl • www.basloeters.nl

HippeKoeien
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Hofdames
Wij willen ons graag voorstellen, wij zijn Manon Terhaerdt en
Lyanne van Vuuren, de nieuwe hofdames van
Carnavalsvereniging de 11jes. Wij wonen allebei in Didam,
samen zitten wij bij de leukste Carnavalsgroep van Nieuw-dijk:
C.G idiaal. Lyanne werkt als verpleegkundige bij Rijnstate op de
afdeling Interne geneeskunde, Manon is tandartsassistente in
opleiding, dus mocht er iemand gebits- of
gezondheidsklachten hebben kunnen jullie tijdens de
Carnaval altijd bij ons terecht. Doe dit wel voordat we een
wijntje op hebben, anders is succes niet gegarandeerd.
De pronkzitting hebben wij goed ingeluid samen met de
nieuwe prins en adjudanten, wij kunnen niet wachten om
er samen een knallend Carnavalsjaar van te maken!
Joe Joe

De drie van Loil
Er gebeuren de laatste tijd hele bijzondere dingen in en
rondom Loil. Zelfs zo bijzonder dat we de persoon van de
foto’s maar onherkenbaar hebben gemaakt i.v.m. de
nieuwe privacy wetgeving en dat we verder zullen ingaan
op de gegevens van de slachtoffers.
Deze foto is namelijk als bewijsmateriaal binnen gekomen
bij de spoorwegpolitie en zij zijn direct polshoogte gaan
nemen. Eenmaal aangekomen bij het treinstel waar deze
foto is genomen treffen ze een naakte slapende jongeman
aan met alleen nog Spongebob sokken aan en een fles
drank in zijn hand. Naast hem op een stoel ligt zijn portemonnee en de vermoedens van de spoorwegpolitie bleken
inderdaad juist.
Sinds er een grote
brand heeft gewoed in een dorp
waar nog maar
weinig mensen het
bestaan van weten
komt de politie
iedere week wel
dit soort vreemde
situaties tegen.
Deze jongeman, genaamd T. Wanders (zonder verdere
gegevens vrij te geven uiteraard) woonachtig in Loil is dus
blijkbaar ook slachtoffer geworden.
Een paar weken voor deze bijzondere situatie kreeg de
politie namelijk een soortgelijke melding. Na een dag
onderzoek te hebben gedaan hoe ze naar het doorgegeven adres moesten rijden, zijn ze twee dagen later dan
eindelijk op de plaats van bestemming.
Aangekomen bij de Doesburgseweg treffen ze een man
aan in Adamskostuum, slapend op een gifgroene trekker.
Ze herkennen de persoon meteen, want het is een goede
bekende van de politie.

Hij heeft een hele tijd onder hun radar gestaan voor het
ronselen van verschillende knappe dames variërend in de
leeftijdscategorie tussen de 20 en de 36 jaar. Na het
invoeren van zijn gegevens blijkt het inderdaad te gaan
om de heer P. Rasing, ook woonachtig in Loil. Wederom
kan de politie in het kader van de privacy geen verdere
gegevens van de dader prijsgeven.
En later in dezelfde bewuste week krijgen ze wel een hele
bijzondere melding. Alleen was deze melding niet in Loil
maar in het prachtige naastgelegendorp, Nieuw-Dijk.
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Loil

Op locatie aangekomen treffen ze in het prachtige zalencentrum achter het podium weer een naakte jonge man
aan, dit keer alleen met een steek op zijn hoofd van een
Loilse vereniging met een naamkaartje van ene heer R.
Hoogveld. Om het onderzoek niet in de weg te staan
zullen er verder geen gegevens meer worden vrijgegeven.
Wel wil de politie via deze weg iedereen jonger dan 40 en
ook nog eens woonachtig te Loil met klem waarschuwen
en vragen om snel mogelijk te vertrekken uit dit dorp
zodat jij niet het volgende slachtoffer wordt en om te
voorkomen dat jij met foto in het best gelezen blad van
Nieuw-Dijk en omstreken terecht komt.
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Ontdek hem in onze showroom

De nieuwe Ford Focus
automartens.nl

Leigraaf 1 7037DV Beek 0316-247645 Info@marmix.nl www.marmix.nl
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Nobelstraat 1-2, 6902 PH Zevenaar
Tel. (0316) 52 43 98
E-mail: info@automartens.nl
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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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Administratiekantoor

EGGING
administratie - fiscaal - advies

Meikamerlaan 14

6942 HJ Didam

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

4

Trimsalon 4Feet

06-13628382
www.trimsalon4Feet.nl

chantal@trimsalon4Feet.nl
Gediplomeerd
Lid ABHB

San’s Speelgoed
Hoofdstraat 10a
9642
ATDidam
Didam
6942AT
telefoon: 0316-745693

Afleveradres
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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.
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Harold Straatsma

06 51365571
info@autorijschoolstraatsma.nl
www.autorijschoolstraatsma.nl
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Keukens
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Tegels
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Badkamers

|

Bouwmaterialen

|

Hout&Plaat

Hubo Didam

Elke stijl, elke wens.
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.

www.hci.nl

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

Amperestraat 3, 6902 PG Zevenaar

2 4 UUR
PER DAG
TANKEN
Servicestation

BRANDSTOFFEN
&
SMEERMIDDELEN
GELEVERD
BIJ U THUIS

Servicestation
Servicestation
Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde
Tel. 088-4546420 info@oqvalue.nl

11sevier |85

www.avdd.com
www.avdd.com
0800-6666999
0800-6666999

Onderdeel van The Wiendels Group
Onderdeel van The Wiendels Group
www.twg.nu
www.twg.nu
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Echte Schoonheid zit?
Nieuw-Dijk heeft zoals u weet niet echt veel
voorzieningen. Voor de boodschappen, geldzaken,
pakketten versturen en andere zaken moeten we het in
Didam of zelfs nog verderop zoeken. Er is echter 1 ding
waar de ZZP’ers in Nieuw-Dijk in uitblinken: uiterlijke
verzorging! Van top tot teen kan men een volledige
behandeling ondergaan. Pfff dat is meer dan een
dagtaak! Waar een klein dorp groot in kan zijn...

Wenkbrauwen epileren, kinharen
verwijderen of juist haren erbij plakken
het kan niet gek genoeg! Zij geven jou
de lange 2in1 wimpers waar je zelfs de
luxaflex mee kunt af stoffen, alles kan
bij Melissa Verbücheln, Nicky Reuling of
Ankie Gieling.

g

g

Voor een heldere en rustgevende geest
nemen we een yogales bij Judith.

g

Wilt u een lichte of juist een
donkere kleur? Gaat u voor kort
pittig of moeten er juist extensions in? Haarstukjes of toupet?
Echt niets is Lindsey van
Wessel of Bianca Reuling te
gek, want de klant is tenslotte
koning. We hebben zelfs
gehoord dat zij ook andere
lichaamsdelen blonderen of
permanenten.

g

g

Voor lekkere peelings, moddermaskers
of een totale gezichtsmetamorfose kun
je terecht bij Michelle Gieling van Divinity
of bij Anke en Cleo van Beauty2Care.
Je gaat als Shrek naar binnen en zij zorgen ervoor dat je als Fiona naar buiten
gaat!

Van Buiten..

g

g

Is alles geknipt/gekapt? Is de geest weer in
Body & Weight balans? En zitten we weer
strakker in ons vel? Dan kunnen de mannen
shoppen bij Paul Wiendels en de vrouwen
online shoppen bij Sanne Stinissen voor de
nieuwste verzachtende gezichtcrèmes en
make-up.

Zonder onze voeten kunnen we niet
goed lopen in de optocht dus deze
moeten in goede conditie zijn, hiervoor
kun je terecht bij Pedicuresalon ‘t Veutje van Marieke Menting, bij Marylins
voetzorg of bij pedicurepraktijk Marloes
Polman. Mocht je het lastig vinden om
afscheid te nemen van je kalknagel dan
pakken zij deze zorgvuldig voor je in om
dit thuis in alle rust te kunnen doen.

g

Alle kleuren van de regenboog,
sterretjes, glitters, ringetjes,
van gel tot acrylnagels, bij
Nicky Reuling en Nathies Nails
maken ze het zoals je het hebben wil. Zelfs de lengte kunnen ze zo maken dat je kunt
krabben aan je tenen zonder
te bukken. En mocht je nou al
langer dan vier weken moeten
krabben dan sturen zij je kosteloos door naar de Nieuw-Dijkse
pedicures.

Wil je het lichaam in zijn
geheel onder handen nemen,
dan huur je Tim Pape in als
personal trainer en die zorgt
er met een pittig programma
voor dat na de Kerstdiners en
oliebollen je weer op tijd in je
Carnavalskostuum past.
Een goede referentie is de
Raad van 11! Zij zijn zo in
‘shape’ geraakt dat ze zelfs
nieuwe pakken hebben moeten bestellen...
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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

- Verzorgen financiële administratie
- Verwerking loonadministratie
- Samenstellen van jaarrekeningen
- Verzorgen belastingaangiften
Ludgerusstraat 33 - 6942 BX Didam
Tel. (0316) 22 16 27
info@buiting-roes.nl
www.buiting-roes.nl
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(ook voor particulieren)

- Deskundige adviezen
- Bedrijfsbegeleiding

HUSQVARNA AUTOMOWER

ACTIE

€ 1.399

®

VA N € 1.49 9 VO O R

E XC L . I N S TA L L AT I E

www.bodbeek.nl tel.0316-531273
st. jansgildestraat 12, beek
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In het zomerseizoen
en bij mooi weer
kunt u op ons
terras natuurlijk ook
terecht voor een kop
koffie met gebak.

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

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

Catering

Ruime parkeergelegenheid

Dinerbuffet: Donderdag t/m zaterdag vanaf 17.00 u. en zondag van 16.00 - 20.00 u.
Lunchkaart: Zaterdag van 11.30 - 16.00 u. en zondag van 11.30 - 15.00 u.
Voor groepen vanaf 25 personen: openingstijden op afspraak.

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

Koffie

Arnhemseweg 11 • 7037 CX Beek

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

TELEFONISCH RESERVEREN:
0316 - 200 202

www.debourgondier-beek.nl

RESERVEREN

GEMAKKELIJK ONLINE

s

scheerder
M.J B O U W A D V I E S
www.scheerderbouwadvies.nl

Wilhelminastraat 39
6942 BJ Didam
Tel. (0316) 29 64 44
Fax (0316) 29 64 45
info@momjoostenmakelaars.nl
www.momjoostenmakelaars.nl
@MomJoosteninfo
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Endepoelstraat 20 F
Didam

06-33846021

Vintage & 2e hands artikelen

‘T OLDE GRE-J

Van huishoudelijke
hulp tot verpleging
en begeleiding

Onafhankelijke
waardering van

8,6

Aalsbergen 11
6942 SE Didam

0316 - 22 00 73
info@vitaalthuiszorg.nl

www.vitaalthuiszorg.nl
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C.G. Altied Schik
Hallo wij zijn: C.G. “Altied Schik”
Dion, Elke, Eva, Evi, Kyra, Nynke,
Silke, Nigel, Lois, Mabel, Esmee,
Puck en Bart

Het is tegenwoordig moeilijk om een mooi
plekje voor je groep te vinden. Dit jaar is het
misschien niet ideaal maar we blijven zoeken.
En als u iemand kent waar we misschien wel
mogen bouwen horen wij het graag!!!

Onze groep bestaat uit 3 jongens en 10 meiden. Wij doen al 3 jaar mee met de optocht in
Nieuw-Dijk, ook lopen we de optochten van
Beek en Angerlo mee. De groep is door de
jaren heen veel veranderd. We hebben veel
mensen zien komen en zien gaan. Afgelopen
jaar hebben wij de aanmoedigingsprijs gekregen en dat is iets wat we niet aan hadden zien
komen.

Er werd ons ook gevraagd of wij concurrentie
hadden. Concurrentie?!?!?! Dachten wij. We
doen mee voor de gezelligheid!!!!! Prijzen
zijn altijd mooi meegenomen, maar we doen
mee omdat we het leuk vinden en gezellig.
Het bouwen alleen al doen we gezellig met
de hele groep. Vaak nemen we de frituur en
een kistje bier (wijn) mee. Een beetje brandstof heb je wel nodig om de hele avond vol te
houden! Onze ambitie is dat we elk jaar kunnen groeien helaas lukt dat dit jaar niet maar
volgend jaar gaan we er weer voor!

Onze naam is bedacht door Kyra Heusingveld.
Ze kwam er mee dat we met de groep tijdens
carnaval maar ook buiten Carnaval “Altied
Schik” hadden. Sindsdien draagt onze vriendengroep (en carnavalsgroep) de naam “Altied
Schik”.
Tijdens de optocht van 2018 hebben wij de
3de prijs behaald en afgelopen jaar de
aanmoedigingsprijs. Dit is iets waar we heel
trots op zijn. Voor ons geeft het meer motivatie om steeds een stukje te groeien. Dit jaar
kunnen we helaas niet ons best doen omdat
we geen goede bouwplek hebben kunnen
vinden.
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Hypotheken • Verzekeringen • Bankzaken
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...omdat je er zo lang mogelijk van wilt genieten

Waarom OnlineVerf.nl?

Waarom Harmsen Vakschilders?

; Snelle levering
Ze l f d e o f vo l g e n d e d a g g e l e ve r d

; Schilder- en glaswerk
; Vastgoed beheer

; Grootste webwinkel van Nederland,
a l l e b e ke n d e m e r ke n u i t vo o r ra a d l e ve r b a a r

; Monumentaal onderhoud

; G r a t i s O n l i n e a d v i e s , o f i n d e w i n ke l

; Allround projectbegeleiding

; Achteraf betalen
B i j o n s k u n j e o o k a c h t e ra f b e t a l e n !

; Specialistisch onderhoud
voor de zorg

Zelhemseweg 21 • 7255PS Hengelo Gld • E-mail info@onlineverf.
nl • Tel 0575 – 74 30 12
Zelhemseweg 21• 7255PS Hengelo Gld
E-mail
info@onlineverf.nl • Tel 0575 – 74 30 12

WWW.ONLINEVERF.NL
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E-mail

Zelhemseweg 21• 7255PS Hengelo Gld
info@harmsenvakschilders.nl • Tel 0575 – 46 00 00

WWW.HARMSENVAKSCHILDERS.NL

Your job partner

CERVO GROUP
WENST IEDEREEN
EEN FANTASTISCH
CARNAVAL

ALAAF!!!
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CReaties groep 8
Carnaval leeft onder jong & oud! Ook de leerlingen van groep 8 van De
Expeditie zijn dol op Carnaval. Speciaal voor de 11sevier hebben ze dan
ook een aantal leuke creaties in elkaar gezet.

Pri ns e n d
o

olhof

Met prinses Jasmijn, Ise & Anne,
zijn wij de hele Carnaval onder de pannen!
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CReaties groep 8
s
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Gemaakt door Jasmijn,
Anne en Ise

t
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a
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e
Kl
Gemaakt
door Maud
& Verena
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WIJ ZIJN UW PARTNER VOOR:
• Belasting & bedrijfseconomische adviezen
• Jaarrekeningen & belastingaangiften
• Bedrijfsovername advies

“ONZE PASSIE
GAAT VERDER DAN
EEN JAARREKENING
EN FISCALE
AANGIFTEN
MAKEN”

• Samenstellen businessplannen
• Salarisadministratie
• Estate planning

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BOSMANADVIES.NL
Majoraan 7a l 6942 SB Didam
T +31(0)316 - 21 50 05 l M +31(0)6 - 53 64 58 21

info@bosmanadvies.nl

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

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.

Foodtruck

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).

Kraam

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.

Parasol

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

cedricspoffertjes.nl

info@cedricspoffertjes.nl

0633956999

Cedric’s Poffertjes

Bakfiets
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Cloud | Managed ICT Services | VoIP Telefonie | Hosting | Websites

Stuur een e-mail naar: cns@cns-it.nl of bel ons op 0314-200112

BEEK
I R E D W O R K E R S
R o b o t i c s

www.hermsenwoonspecialist.nl

Tel. 0316 - 53 12 41
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Baby nieuws!
Wie wat bewaart die
heeft wat. Tamara
heeft er even op
moeten wachten maar
na 18 jaar heeft het
olde gre-j van Piet dan
toch echt geresulteerd
in een wolk van een kerel
genaamd Marruk.
Voordeel van zo lang wachten
is dat de gehele poepluierverschoonperiode geheel
achterwege kan worden gelaten. Marruk kon zo
wel zelf helpen met het versieren van de tuin en zo
te zien heeft hij het al prima naar zijn zin en heeft
hij zijn draai al prima gevonden.
Wij wensen Tamara, Piet & Marruk veel geluk en
een liefdevol 2020 samen.

Het blijkt dat de vriendin van Kevin van den Berg
er bijzondere gewoontes op na houdt in de nacht.
Zij is namelijk in het bezit van een speciale lade
onder het bed. Deze vult zij met snoep, chips,
blikken knakworstjes en zelfs halve pizza’s die zij
heeft bewaard na een avond stappen. Wanneer zij
honger krijgt ‘s nachts dan kan zij zonder het licht
aan te doen zo even wat te snaaien trekken uit de
lade, hoe handig!

n
b
t
a

Wat een lieve baby!
Remco en Carmen
Derksen nog van
harte gefeliciteerd met
de geboorte van jullie
dochter Flo.

u

Bijzondere
Gewoontes

Kevin zelf is hier wat minder blij mee hij kan de lucht van eten
slecht verdragen ‘s nachts, evenals het bier. Gelukkig heeft
Michael Elshof hier een oplossing voor verzonnen, die handige
knakker! Hij heeft
vorige week met
succes een afzuigkap boven het bed
geplaatst.

E-bike Thea

trekker selfie 2020
Met trots presenteren wij de vier genomineerden:
1. Nathalie Modderkolk
2. Thijs van den Boom

De Pakopseweg werd afgelopen maandag opgeschrikt
door een luide knal. Buurtbewoners haalden opgelucht
adem toen ze erachter kwamen dat de knal afkomstig
was van de e-bike van Thea.
“De ramen trilden, ik zat recht overeind op de bank
vertelt Riet Derksen. “En toen zag ik Thea langsrijden.
Ze zwaaide nog en riep wat naar me, maar dat kon ik
later pas verstaan.”
De 70-jarige Thea zelf stelt dat het niet haar bedoeling
was om zo’n luide knal te veroorzaken. “Het is heerlijk
fietsen hoor, zo’n e-bike, maar ik moet er nog wel een
beetje aan wennen. Het motortje geeft wat kracht bij
iedere keer dat je trapt, maar dan ga je zonder dat je
het door hebt opeens 1200 kilometer per uur.”
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3. Arjan Wiendels
4. René Kruijer

1

3

2

4
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Diems treinleven
Ons sociale leven wordt steeds drukker, hectischer en alles moet maar vlug vlug vlug. Hoe fijn is het
dan om na een goede nachtrust of een drukke werkdag onbezorgd in de Arriva/Breng trein te kunnen
stappen en jezelf naar je studie of je werk of weer terug naar huis te begeven. Aangezien NieuwDijk niet over een trein of bus beschikt zijn we afhankelijk van het Diemse station. Maar sinds de
verdubbeling van het spoor tussen Zevenaar en Didam gaat dat allemaal als een trein en zonder vertragingen, toch?? Een gemiddelde doordeweekse dag leverde verschillende reacties van BN’ers op:
Spoor

11

08:41
ANDRE POLMAN
Eens in de zoveel tijd heb ik afspraken buiten
kantoor en dan schijnt de trein sneller en makkelijker te zijn dan de auto. Het is dat dit geen
dagelijkse routine is want mezelf in een drukke
trein proppen iedere dag zie ik niet zo zitten.
Dan neem ik liever een lekker bakkie koffie in
een mok mee en ga ik als echte carnavalist in
de file polonaise staan.

10:05
MAIKEL DERKSEN

Spoor

36

De trein brengt me bijna elke dag van Didam naar
Arnhem en weer terug. Ik zeg bijna want het gebeurt
nogal eens dat de trein niet gaat om diverse redenen
en meestal is dat het geval op mijn niet papa-dag.
Maar gelukkig heb ik een sportieve hobby: fietsen. Ik
heb zo’n beetje elke berg in Italië beklommen dus die
20km naar Arnhem daar draai ik mijn hand niet voor
om. Uit voorzorg fiets ik altijd van Nieuw-Dijk naar
Didam, dan kan ik indien nodig meteen doorfietsen.

Spoor

1A

12:45
RENÉ KRUIJER
Reizen is mijn werk, maar reizen met de
trein zeker niet mijn hobby. Laat mij maar
12 uur in een vliegtuig zitten, dat vind ik
rustgevender dan 20 minuten met de trein
van Didam naar Arnhem.

Spoor

1/2

20:05
BAS HUBERS
Oh ik heb geen enkele moeite met de trein.
Het prettige aan studeren is dat je toch vaak je
eigen tijden bepaalt dus als de trein niet gaat,
ga ik weer lekker naar huis.
Helaas ben ik iets te vaak naar huis gegaan...
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