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Kegelhuis Dieren
Voor alle feestelijke gelegenheden
0313 — 414930
www.kegelhuisdieren.nl
info@kegelhuisdieren.nl
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BEZOEK ONZE NIEUWE SHOWROOM:
RINALDOSTRAAT 2 - DIEREN
Openingstijden
Openingstijden
Showroom:
showroom:

Maandag

: op afspraak

Dinsdag

: 09:00 - 11:30

Woensdag : op afspraak
Donderdag : 09:00 - 11:30

Op
Op afspraak
afspraak
ook
in de
de
ook in
avond!
avond!

0313 - 416962 06 - 34180814
Mail: theunissenonderhoud@kpnmail.nl

Vrijdag

: op afspraak

Zaterdag

: 10:00 - 14:00

 0313 - 42 22 49

www.wincklervloeren.nl

www.theunissen-onderhoud.nl
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Voorwoord Voorzitter
Voor u ligt weer een nieuwe Deurdauwer,
samengesteld door een nieuw redactieteam.
Wij hopen dat u met veel plezier de verhalen
leest en enthousiast wordt van het carnavalsprogramma zodat wij u mogen verwelkomen
op een van onze carnavalsavonden.
Een speciaal woord van dank aan onze
adverteerders en Jan Theunissen die het
weer mogelijk hebben gemaakt om deze
Deurdauwer uit te kunnen brengen.

Colofon
Opgericht: 11-11-1971
Deze Deurdauwer
verschijnt 1x per jaar.
Dit is jaargang 45.
De redactie:
Lisette van Braam,
Jacqueline Jansen,
Myrte Roseboom,
Zamira Schoolderman.
Contact:
info@deurdauwers.nl
Website:
www.deurdauwers.nl
Opmaak & fotobewerking:
Jan Theunissen.
Drukwerk:
Drukwerkconcurent.nl
Feestburcht:
De Harmonie - Laag Soeren
www.harmonielaagsoeren.nl

Prins Henk, Prinses Trui en Adjudant Harrie hebben ons op een
fantastische manier door een mooi jubileum jaar geleid, hartelijk dank
hiervoor. Het hoogtepunt was uiteraard 16 januari, waar we tijdens de
receptie vele verenigingen mochten ontvangen. Tijdens de feestavond konden jong en oud mooie herinneringen ophalen, en werden
oud bestuursleden en medeoprichters de heren Buter, van Schooten
en Kranenburg gehuldigd tot Lid van Verdienste.
Na jarenlang actief te zijn geweest als bestuurslid hebben Harrie
Harmsen, Bouke Kramer en Henk Theunissen hun bestuursfunctie
neergelegd. Wij danken hen voor het vele werk dat ze hebben
verricht en hopen dat zij nog jaren lang met veel plezier carnaval
mogen vieren. Waar mensen gaan, komen er ook weer nieuwe.
In deze Deurdauwer wordt hier extra aandacht aan besteed.
Ook bij de Raad van Elf een wisseling; Tonnie Corbijn heeft, na
jarenlang actief te zijn geweest binnen de Raad, zijn functie
neergelegd. Tonnie bedankt voor al je inzet. Berry Gorter zal zijn
plaats gaan innemen en Davy van Zon gaat een jaar stage lopen
binnen de raad. Ik wens beide heren veel plezier toe.
Afgelopen jaar bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van
Gerrie Jacobs. Gerrie was samen met Jaap een Deurdauwer vanaf
het eerste uur. Wij wensen Jaap en familie heel veel sterkte toe met
dit grote verlies.
De muziekcommissie is er in geslaagd naast de bekende DJ`s van
Party Sound Together, Swingtime en de MARCUS & TAYLOR band,
om voor de zondagavond Pretband Help Ons Bloaz’n vast te kunnen
leggen. Dit gezelschap scoort altijd hoge ogen op de
Bemmelse Dweildag en won in 2016 zelfs de publieksprijs.
Op maandagavond komen Toos, Roos en Coos de boel op stelten
zetten. Dus dat wordt weer ouderwets gezellig bij de Deurdauwers in
de Harmonie.
De jubileumcommissie is overgegaan in activiteitencommissie.
Deze commissie zal ook naast het carnavals gebeuren actief bezig
zijn. Dit kunt u allemaal volgen via Facebook, Twitter en onze website
die onze PR groep up to date zal houden.
Tijdens een zeer geslaagd Prinsenbal op 19 november heeft de
prinsencommissie op ludieke wijze Prins Rik 1e, Prinses Jolande 2e
en Adjudant Bas gepresenteerd.
Namens het bestuur wens ik Prins Rik 1e, Prinses Jolande 2e,
Adjudant Bas en alle carnavallisten in Zwieren en omgeving een mooi
carnaval toe.
Marthijn van Braam,
Voorzitter A.I.
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Dinner, borrel,
taart & lunch

Drinken

Woensdag vanaf 17:00 uur
Donderdag vanaf 17:00 uur
Vrijdag vanaf 17:00 uur
Zaterdag vanaf 12:00 uur
Zondag vanaf 13:00 uur

. Eten . Genieten

Hoofdstraat 2, Zetten
0488 - 427501 | www.antonn.nl

Chinees- Indisch Restaurant

Verdonk

NI HAO

Optiek - Optometrie
Wij weten wat ogen u waard zijn !

www.verdonkoptiek.nl

Roodborstlaan 55 6856 HG Dieren
Tel: 0313 - 427071

Mail: jansenafbouw@hotmail.com

van Someren
Sound

Grondverzetbedrijf

R. van Binsbergen

Party verhuur
Licht Geluid Meubilair
Ook voor boekingen van Drive-in Show

Priesnitzlaan 2
Laag Soeren

Party Sound Together

Tel: 06 - 53388486

www.vansomerensound.nl
Nieboerstraat 5 6952 ES Dieren
Tel: 0313-421471 06-30153600

Natuursteen voor binnen en buiten:
-

Merelstraat 26
6991 ER Rheden
Mob. 06 - 22543336

vensterbanken
dorpels
keukenbladen
openhaarden plateaus
tafelbladen
(terras) vloeren
tuinornamenten
gedenktekens

TE
HENNEPE
OPTIEK
Oogmeetkundig opticien
contactlensspecialist A.N.V.C
Wilhelminaweg 62
6951 BP Dieren

Rinaldostraat 6b 6953 CP Dieren Tel. 0313-414528 info.degens@degens.nl

www.tehennepeoptiek.nl

PULS POMPEN
Rinaldostraat 10, Dieren
Postbus 127, 6950 AC Dieren
Telefoon: (0313) 42 07 47
Telefax: (0313) 42 26 46
e-mail: info@pulspompen.nl
Tel. 0313 845216
Wilhelminaweg 15b | 6951 BM Dieren
info@corbeektweewielers.nl | www.corbeektweewielers.nl
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www.pulspompen.nl

Redactie de Deurdauwer
Zoals u elders in de Deurdauwer zult lezen zijn diverse mensen na het 44-jarig jubileum gestopt met hun
functie binnen de Deurdauwers. De redactie ziet er mede daardoor ook heel anders uit.
In het nieuwe bestuur heeft Myrte Roseboom de functie van PR op zich genomen.
Samen met Jacqueline Jansen, Zamira Schoolderman en Lisette van Braam vormt zij de nieuwe redactie.
Alle vier zijn zij niet onbekend bij de vereniging.
Wij willen de vorige redactie hartelijk bedanken voor hun inzet voor
de Deurdauwer.
Nieuwe mensen levert vaak ook nieuwe ideeën op.
Wij hopen dat u met veel plezier de vernieuwde Deurdauwer
zult lezen.
Wij, als nieuwe redactie, willen met een frisse wind door de
Deurdauwer heen, waarbij wij jong en oud zullen betrekken bij
het invullen ervan. In dit blad zullen we u dan ook alles vertellen
over het aankomende carnaval en stellen we verschillende steekdragers aan u voor.

Wist u dat:
In de huidige tijd waar
sociale media niet meer
weg te denken is;
de Deurdauwers naast de
website ook op Facebook
en Twitter te volgen zijn?

Veel leesplezier met de vernieuwde Deurdauwer!

Van links naar rechts: Zamira, Lisette, Jacqueline en Myrte

Lindelaan 12
6951 DJ Dieren
Tel. 0313 422 982
www.grotenhuishaarmode.nl
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Prinsenpaar 2015 - 2016
Waar bleef die tijd?
Ondanks dat wij al bijna twee jaar wisten
dat wij het jubileum paar zouden worden,
is alles ontzettend snel voorbij gegaan.
Nadat wij Harrie hadden gevraagd om
onze adjudant te worden, konden wij
eindelijk alle feestelijkheden regelen en
plannen.
Trui en ik praten niet alleen voor onszelf
als ik zeg dat het jubileumfeest en de
receptie een geweldig feest was.
Wij vinden dan ook dat het afgelopen
jubileumjaar perfect geregeld was.
Hiervoor willen wij de jubileumcommissie
daarom ook hartelijk bedanken.
Onze complimenten voor het feestelijke
jubileum jaar.
Verder wil ik, Prins Henk 1e, Trui bedanken voor alles. Als er iemand is die zich
heeft ingezet voor dit mooie jaar, dan is
Trui het wel.
Harrie en Monica, ook jullie bedankt voor jullie steun en adviezen. Voor jullie was dit een extra drukke
periode. Zamira en Chantal, bedankt voor jullie ondersteuning het afgelopen jaar.
Dan willen wij de rest van de steekdragers en jullie vrouwen ook hartelijke bedanken.
Jullie hebben er voor gezorgd dat het een geslaagd jaar was. De jongens van de wagenbouw hebben er
voor gezorgd dat wij tijdens de optocht door Dieren konden stralen op een mooie wagen.
Roelof en Anita, jullie bedankt voor het beschikbaar stellen van de loods.
In het bijzonder willen wij nog de Plataan bedanken voor de gastvrijheid. En ja, mijn moeder was zoals
gewoonlijk niet meer van de vloer te slaan.
Namens Prins Henk 1e en Prinses Trui 1e willen wij het nieuwe prinsenpaar veel lol en een hele gezellige
tijd toe wensen.

3x Alaaf.

Tip voor de prinsencommissie.
Het Prinsenpaar voor 2048 is al bekend:
Sven (Albers) en Silke (Peek), zoon van Raad van Elf lid Vincent en Anneke
en dochter van Raad van Elf lid Emiel en Sanne,
beide geboren op 28 oktober 2016.
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Adjudant 2015-2016
Het jubileum jaar.
Wat is het toch snel voorbij gegaan! Jaren van voorbereiding gingen er aan vooraf, en dan ben je ook nog
adjudant bij Prins Henk 1e en Prinses Trui 1e.
Een hele eer was het.
Het was een jaar met vele hoogtepunten, eigenlijk teveel om op te noemen.
Met als hoogtepunt de jubileumdag bij de Harmonie, waar vele genodigden aanwezig waren om het
jubileumpaar en de vereniging te feliciteren. Deze dag was perfect georganiseerd door de jubileumcommissie. Een dikke pluim aan allen die hier aan hebben meegewerkt.
Ik heb met veel plezier aan de zijde van Henk en Trui alles mogen mee maken en heb hier enorm van
genoten. Graag wil ik beide hiervoor hartelijk danken en niet te vergeten, mijn lieve vrouw Monica.
Tevens gaat mijn dank uit naar alle feestvierders, personeel, uitbaters van de Harmonie en alle muzikanten want zonder deze lieve mensen hebben we geen feest.
Rest mij nog het nieuwe Prinselijk paar en hun adjudant een fijn jaar toe te wensen, en geniet vooral, want
het is zo voorbij.

Carnavaleske groet,
Harrie.
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Prinsenpaar 2016 - 2017
Even terug in de tijd - we schrijven 1989.
Voor mij en mijn toenmalige vrouw Astrid
was het een heel mooi jaar. We werden
voor het eerst vader en moeder en dat ging
niet zomaar, dus we waren super gelukkig.
In juli werd onze zoon Bas geboren en het
geluk kon niet meer op. Wat zag ik toen?
Eind september liepen er enkele bekenden
van mij bij ons in de straat.
Wij dachten eerst aan kraamvisite, maar
nadat ze binnenkwamen en de gordijnen
dicht gingen, bekroop ons een ander gevoel.
Ze waren op prinsenjacht en stelden meteen
de vraag:
Of ik de Prins van "V.V. Erica 76" wilde
worden. Daar twijfel je niet aan, want een
grotere eer is er niet. Na een heel mooi
carnavalsweekend was op zondagmiddag
bij ons de grote afsluiting en mocht Bas
(7 maanden oud) bij mij als clowntje mee in
de polonaise. En hij doet dat nog steeds met
veel plezier. Daarna ben ik bij de Dierense verenigingen met veel plezier carnaval blijven vieren. Als ik dan
al die Prinsen en Adjudanten langs zie komen, dan kijk ik daar met veel respect naar.
En als ik dan afgelopen april naar buiten kijk en drie mannen met veel plezier aan zie komen lopen, dan
denk ik dat ze op weg zijn naar Roelof. Maar wat schetst onze verbazing? Ze bellen bij ons aan.
Ik denk nog dat ze verkeerd zijn, maar Jolande voelde het al aankomen. Ik laat Ton, Wim en Eric binnen
en ze gaan zitten. Eerst heb ik even een biertje voor ze gehaald en toen kwam het hoge woord eruit:
WILLEN JULLIE........? We kijken elkaar aan en kunnen maar één antwoord geven: JA! Want als dit je
gevraagd wordt, dan krijg je het heel warm van binnen en
ben je apetrots. Daarna moesten we nadenken over onze
Adjudant. Dat die keus niet moeilijk was, heeft u hierboven
kunnen lezen. Dat moest Bas worden.
Toen ik hem dat later thuis vroeg, heb ik nog niet iemand zo
hoog zien springen. Bianca, de vriendin van Bas, vond het
ook geweldig. We hebben al een aantal geweldige
voorbereidingsavonden gehad.
Met dank aan Ton, Jacqueline, Wim, Henny, Eric en Wiekie.
Ze hebben ons geweldig geholpen.
Dat belooft een geweldig carnavalsjaar te worden, waar wij
onze STEEN aan bij zullen dragen.
Alaaf - Alaaf , en nog een keer:
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Protocol
1.

De één dacht van de Boys, de ander van V.V. Dieren,
maar wij gaan hier carnaval met de oud prins van de Heïschöppers
vieren.

2.

Voor ons geen gekleurde maar gewoon zwarte piet,
vandaar de stoomboot als openingslied.

3.

Na hard werken en toch een beetje afzien,
willen wij nu de dansgarde graag live zien!

4.

Iedereen mag hossen, dansen en veel lol beleven,
samen uit, samen thuis blijft ons streven.

5.

Van deze twee meiden kan je alleen maar houden,
we gaan nu samen met Zamira & Chantal een feesie bouwen.

6.

Drink allemaal met mate,
zodat we aan het eind van de avond ook nog gezellig kunnen
praten.

7.

Over het eten en drinken geen gemor,
dankzij de Harmonie zit dit allemaal wel snor.

8.

Deze carnaval allemaal vol op het g(r)as,
samen met je biertje en Adjudant Bas.

9.

Zelfs bij de vergadering in de Drieschaar,
stond de Prins al voor jullie klaar.

10. Deze carnavalsweek voor niemand een malaise,
maar gezellig met z’n alle in de polonaise.
11. Ons motto voor dit Prinsenpaar:
“Na 5 dagen feesten zijn wij pas klaar”.
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Camping Boszicht

SNACKBAR & EETCAFÉ
DIEREN
Wilhelminaweg 23 Dieren
Tel: 0313 - 450667
Fax: 0313 - 420801

Voor al uw: * bloemen
* planten
* heesters
* coniferen
* bloemsierwerk

Rust, gezelligheid
en puur natuur
Priesnitzlaan 4
6957 DE Laag Soeren
Tel: 0313 420435

H.BERENDSEN
HARDERWIJKERWEG 53

Haarmode voor het hele gezin
www.haarmodediana.nl
0313 - 420090
van der Duyn van Maasdamstraat 45
Dieren

Ambachtstraat 2a
6951 CC Dieren
Tel: 0313 450272
Veilig onder de kastanjeboom
schommel ik in mijn kinderdroom
Ik ben al best groot, maar óók nog klein
Marron snapt dat ik dat allebei kan zijn

Mail:
info@vissersloopwerken.nl

Verkoop bouwmaterialen
Asbestsanering
Duurzaam slopen
Containerverhuur

NOORDERSTRAAT 9 ° 6953 CD DIEREN ° 0313 - 420956
INFO@KDVMARRON.NL ° WWW.KDVMARRON.NL

www.vissersloopwerken.nl
Openingstijden:
ma - vr 8.00 - 16.30
zat
8.00 - 13.00

MOTORS
SKALMA

VARIER

CARL HANSEN

Ambachtstraat 40 Dieren
Telefoon 0313 - 416045
Openingstijden:
di - woe - do - vrij
13.00 - 18.00 uur
zaterdag:
10.00 - 17.00 uur

SCANDINAVISCH WOONDWESIGN
Winkelcentrum Dieren, Diderna 6, 6951 CW Dieren
tel. (0313) 41 90 33
‘s maandags geslote n

www.scandinavischdesign.com

KOSTA BODA
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Adjudant 2016 - 2017
Op een zonnige avond in april kwam ik heel
onschuldig de auto weer netjes terug brengen bij
mijn vader thuis. Gelukkig mag ik die zo nu en
dan eens lenen. Lex was werken en Max moest
plotseling ook weg. En dan sta je alleen in de
woonkamer met Pa en Jolande.
“Bas, ga maar even zitten,” zegt pa met een
stalen gezicht. “We moeten je een groot geheim
vertellen. Kun je dat voor je houden denk je?”
Alles schiet er door je hoofd heen, maar dat je
dan wordt gevraagd om Adjudant te worden van
Prins Rik 1e en Prinses Jolande 2e is eigenlijk
het laatste waar ik aan dacht.
Als eerste dacht ik ook dat ze een geintje
maakten, maar al snel werd duidelijk dat dit niet
zo was en het allemaal voor het echhie is.
Daar moest ik natuurlijk wel even over
nadenken, zo welgeteld 2 á 3 seconden denk ik.
We sprongen samen met z’n drieën een gat in
de lucht in de woonkamer. Goh, wat was ik blij
maar ook verrast. Hoe moet dit nou verder?
Pa heeft natuurlijk enige ervaring bij de
Heïschöppers dus dat scheelt weer.
Ik vier ook al wel een tijdje carnaval, maar dit is
natuurlijk hele andere koek.
Samen met Bianca ging ik in overleg, want je
moet het natuurlijk allemaal samen doen.
Gelukkig was ook zij heel enthousiast en konden
we langzaam aan gaan bedenken hoe we dit
wilden gaan aanpakken.
Dan ga je afspreken met de Prinsencommissie en weet
je het zeker: Dit wordt een geweldig carnavalsjaar.
Onder andere een barbecue bij Wim en Henny in de
achtertuin vond plaats. Wat hebben we gelachen met z’n
allen!
Nogmaals bedankt voor het heerlijke eten maar ook de
gastvrijheid was zo als gewoonlijk TOP!
We hebben ook nog gezellig bij ons thuis een barbecue
gehouden, want we hebben toch een lekkere zomer
achter de rug. Ton zorgde voor heerlijke wolkentoetjes.
Goh, wat roken die lekker hè Wiekie :-).
Nu u dit leest is alles bekend en mag ik het eindelijk
van alle daken schreeuwen: Ik ben Adjudant Bas.
En wij hebben ontzettend veel zin in het carnavalsseizoen. Helemaal na een ge-wel-dige Prinsenavond
bij De Deurdauwers. Via deze weg willen Bianca en ik
iedereen een geweldig carnaval toe wensen en dat we
er samen met Prins Rik 1e en Prinses Jolande 2e een
super mooi jaar van maken.

Alaaf, Alaaf, Alaaf !!!
Adjudant Bas.
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vdveenschilders
glas,- schilders- & afwerkingsbedrijf

Koud genoeg
voor een jaarlijks
terugkerend fenomeen
bij vdveenschilders
uw winterschilder met

voor uw binnenschilderwerk
Rinaldostraat 12 - Dieren
Telefoon: 0313 41 43 95
www.vdveenschilders.nl
info@vdveenschilders.nl

WWW.HIIPPBYJET.NL
Komt u ook
een kijkje nemen?

WWW.FACEBOOK.COM/HIIPPBYJET/
WWW.INSTAGRAM.COM/HIIPPBYJET/
WILHELMINAWEG 1
6951 BM DIEREN
06-52069819

Bij HIIPP by Jet kunt u
terecht voor de hipste items

ACHTERZICHT CAMERASYSTEMEN
Opbouw bij u op locatie of in eigen inbouwcentrum in Dieren
06-38682221
Voor vrachtwagens, busjes, campers, grondverzetmachines en tractoren

Mediteraanse keuken
Turks restaurant
Harderwijkerweg 59
6952 AD Dieren
0313 - 450110
www.troyahector.nl
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Openingstijden 14.00 - 22.00

Ook voor uw feesten en partijen tot 60 personen.
Wij doen vanaf 20 personen ook catering.

Nieuw bestuur
Jarenlang waren Harrie Harmsen als
voorzitter v.d. Raad, Bouke Kramer als
penningmeester en Henk Theunissen als
bestuurslid het gezicht van de Deurdauwers. De heren hadden aangegeven om
na het jubileumjaar het stokje over te
dragen. Maar zoals gebruikelijk is het
moment er sneller dan werd verwacht.
Al een langere periode hebben diverse
Deurdauwers mij benaderd en gevraagd
of het voorzitterschap niet iets voor mij
was. In eerste instantie had ik zelf het
idee om na het voorzitterschap van de
Jubileumcommissie het rustiger aan te
gaan doen.
Van links naar rechts: Vincent Albers, Roelof van Binsbergen,
Myrte Roseboom, Willem Schoolderman, Marthijn van Braam,
Bianca van Zon, Ton Jansen, Frans Tankink en Marcel Hendriks.

De vereniging heeft veel enthousiaste en
actieve leden maar om sturing te
geven aan het bestuur, zo bleek in een
gesprek in maart 2016 met Harrie en Bouke, had men geen enkele kandidaat. Ik heb meer dan 33 jaar
onbezorgd carnaval kunnen vieren, om dan deze prachtige en gezonde vereniging stuurloos rond te laten
varen ging mij te ver. Daarom heb ik aangegeven om een jaar als a.i. voorzitter op te treden. Er waren voldoende kandidaten om zitting in het bestuur te nemen. Dit heeft gerealiseerd in een mooie mix van veel en
mindere ervaring binnen het carnavals gebeuren. Ik stel ze aan u voor:
Secretariaat
Bianca van Zon: Nieuwkomer binnen het bestuur, is al jaren lang actief binnen de vereniging en dus geen
onbekende in het carnavals gebeuren. Tijdens de carnaval is zij meestal onherkenbaar.
Penningmeester
Frans Tankink: Heeft al jaren lang ervaring binnen het bestuur. Naast het penningmeesterschap heeft hij
ook zitting in de Stichting Karnaval Dieren.
President
Ton Jansen: Als Prins sprak hij al vele mooie woorden. Het bestuur dacht: ‘Hier moeten we wat mee
doen’. Zo is hij de hoogste functionaris tijdens de carnavalsbijeenkomsten geworden.
Voorzitter van de Senatoren
Roelof van Binsbergen: Een van de twee Prinsen die tweemaal Prins is geweest.
Ook in mindere tijden moet je er staan is zijn motto. Vanaf 1990 is de loods en kantine de thuishaven van
de Deurdauwers. Hij geeft leiding aan de blauwe.
Voorzitter van de Raad van Elf
Vincent Alberts: Onze kersverse vader is als lid van de Stoorzenders naar onze Raad van Elf gegaan.
Hij geeft nu leiding aan de rooie.
PR
Myrte Roseboom: Treedt in de voetsporen van haar vader André. Ze was zelf al actief vanaf 2011 als Biermeisterin. Zij zal u op de hoogte houden van het wel en wee binnen de vereniging.
Activiteiten
Willem Schoolderman: De man met de meeste ervaring. Hij heeft de functie van voorzitter en president al
bekleed. Voor al het vele werk dat hij binnen de vereniging heeft gedaan is hij onderscheiden tot Lid van
Verdienste.
Vicevoorzitter/president
Marcel Hendriks: Eigenlijk onze reserve speler maar onmisbaar binnen het bestuur. Door zijn makkelijke
manier van communiceren een belangrijke schakel binnen de vereniging.
Namens Marthijn van Braam, Voorzitter A.I.
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De voordelen van Brouwer:
* Groot assortiment
* Ruime voorraad
* Alles onder één dak
* Deskundig advies
* Containercervice

BOUWMATERIALEN
KEUKENCENTRUM
SANITAIRSPECIALIST

Brouwer, voor als u op zoek bent naar een compleet ingerichte keuken, badkamer, een fraaie tegelvloer of een praktische inbouwkast
Ook de doe-het-zelver is bij ons aan het goede adres vanwege ons uitgebreide assortiment bouwmaterialen, deurencollectie en het
grote aanbod dakpannen, stenen en sierbestrating.

OPENINGSTIJDEN
Showroom:
ma t/m vr 8.30 - 18.00
donderdag 8.30 - 20.00
zaterdag
9.00 - 16.00

Bouwmaterialen:
ma t/m vr 7.30 - 17.00
zaterdag
9.00 - 13.00

Voorstondensestraat 34 Hall
T (0313) 659005 F (0313) 652291
E info@brouwer-eerbeek.nl
W www.brouwer-eerbeek.nl
Aan het Apeldoorn-Dierens kanaal bij de Eerbeeksebrug

WWW.GOOD-LOOKING.NL
WILHELMINAWEG 40 - 6951 BP - DIEREN -0313 422412

Nissan & Opel specialist

Dieren Tel: 0313 - 414848

Shanna Grotenhuis
Schoonheidssalon

www.stenfert-garage.nl

Kerkstraat 4
6953 BM Dieren
Tel: 06-44205431
www.schoonheidssalongrotenhuis.nl

bouwkundig tekenburo herlaar
René Herlaar
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Gasthuislaan 2
6883 JC Velp
T: 026 - 2051022
M: 06 - 21 27 75 95
E: info@tekenburo-herlaar.nl
W: www.tekenburo-herlaar.nl

De Prinsencommissie
Na een fantastisch jubileumjaar was het nu
onze taak om het stokje over te nemen van het
prinsencommissietrio ‘List en Bedrog’!
Hierin zaten Marcel Hendriks, Bouke Kramer
en Roelof van Binsbergen.
Zij hebben er de afgelopen vijf jaar voor
gezorgd dat er telkens een nieuw prinsenpaar
was en zij hebben hen hierin begeleid.
Dus nu aan ons de taak om een nieuw
prinsenpaar te kiezen. De allereerste keer dat
wij; Wim, Ton en ik bij elkaar kwamen, hebben
we het er over gehad hoe we het zouden gaan
aanpakken. Al gauw waren we het eens dat
we los van elkaar namen op zouden schrijven
van mogelijke kandidaten en dan onze namen
lijsten met elkaar zouden vergelijken om te
zien of er misschien één naam terug kwam.
Dit bleek het geval te zijn en dus was het al
gauw duidelijk waar we naar toe zouden gaan.
Heel spannend!!!

Van links naar rechts: Eric, Wim en Ton

In april (2016) hebben we de stoute schoenen aangetrokken en zijn op pad gegaan. Het was onderweg al
lachen geblazen omdat één van de commissieleden al (letterlijk) voor het Prinsenpaar was gevallen nog
voordat we bij hen waren. Fijn die opstaande stoeptegels, hè Ton!
Toen we uiteindelijk op het goede adres aankwamen, belde Ton aan om iets te vragen over een fiets
reparatie waarna Wim en ik volgden. Al vrij snel ging er een lichtje branden bij de gasten en toen
uiteindelijk de vraag kwam of ze het nieuwe Prinsenpaar wilden worden, zag je de bloeddruk stijgen en de
ogen steeds meer twinkelen. Uiteraard moest er eerst uitgelegd worden wat deze bijzondere taak inhoud
en wat er allemaal bij komt kijken, want dat is niet niks. Na de koffie en bij het tweede biertje kregen we al
groen licht.
Geweldig!!! Wat waren (en zijn) ze enthousiast.
Nu kon er echt geproost worden!
Ons eerste Prinsenpaar was een feit! Nu nog een Adjudant! Gelukkig hadden de Prins en Prinses al snel
een idee wie ze zouden vragen voor deze leuke taak. Ook daar kregen we ook al gauw een positief
antwoord over. Volgens ons is het een fantastisch koppel waar gelijk het plezier vanaf spatte.
Er werd een afspraak gemaakt om gezamenlijk met hun en onze vrouwen/partners te barbecueën om
elkaar nog wat beter te leren kennen en alvast wat punten door te nemen.
Dit was zeer gezellig en lekkerrrrr.
Hierna zijn er nog verschillende bijeenkomsten geweest onder het genot van een hapje en een drankje,
met veel leuke ideeën en gelach. Ook het stiekeme afspreken met elkaar was geweldig. En o, wat waren
de Steekdragers nieuwsgierig. Er werd constant geprobeerd om er achter te komen wie het nieuwe
Prinsenpaar zou worden. Vooral door bepaalde personen, maar dat is voor zover wij weten niet gelukt!
Kortom, het was (en is) een hele leuke tijd geweest qua voorbereiding en zien wij met veel plezier het
carnaval tegemoet. Hierbij wensen wij het nieuwe Prinsenpaar en Adjudant een onvergetelijke tijd toe,
want een echt Deurdauwers gezegde is:

“GENIET ER VAN WANT VOOR JE HET WEET IS HET WEER VOORBIJ” !!!
De Prinsencommissie:
Eric, Wim en Ton.
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Casa Segunda Vida

Ook voor reparaties, laswerk, apk
en diverse onderdelen

De Timp 2 6856 CK Dieren
Tel. 0313 619678 Fax. 0313 619674
www.detimp.com

www.segundavida.nl
Verhuur

Verkoop

2 hoge opslagruimte’s ca. 200m² en 300m²
Zeecontainers 6,00 x 2,59 x 2,40 m (per maand te huren)
Opslag kelder ca. 80m²
Caravanstalling
Aanhangers (Pak ‘n bak) verhuur per dagdeel

In- en verkoop van loop-, sloop, en schadeauto’s
Dealer van:

Internetverkoop
Gebruikte goederen (meubels, witgoed ed) en vintage
Gebruikte kleding, schoenen en tassen
Faillissement partijen
Decoratiematerialen

Openingstijden: Ma 13.00 tot 18.00 uur
Di 10.00 tot 18.00 uur
Wo 10.00 tot 18.00 uur
Do 10.00 tot 18.00 uur
Vr 10.00 tot 18.00 uur
Za 10.00 tot 17.00 uur

www.casasegundavida.nl

Sanitair installaties - CV-installaties
Service– en onderhoudscontracten centrale verwarming
Zonne-energie - Koper-, lood- en zinkwerk - Riolering
Dakbedekkingen - Aircondituoning
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Casa Segunda Vida

uur service

erkend

Zuider Parallelweg 53
6953 DD Dieren

Rinaldostraat 1 6953 CP Dieren
Tel. 0313 414455 Fax. 0313 413511
www.smeijer.nl

Tel: 06 - 44009432
segundavidadieren@gmail.com

ERKEND LOODGIETERSBEDRIJF

TESSELAAR

Wellink
Timmerbedrijf

nl

CENTRALE VERWARMING
LOODGIETERSWERKEN
EN SANITAIR

Kozijnen
ramen

deuren
hefschuifpuien

GAS– EN WATER
VOORZIENINGEN
DAKBEDEKKING

Rinaldostraat 16
6953 CP Dieren
Telefoon 0313-416713
Fax 0313-419570

Doetinchem tel. 0314-393610

De Harmonie

Laag-Soeren

www.harmonielaagsoeren.nl
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Rood versus blauw
Na 26 jaar een Raad van Elf lid te zijn geweest, horen
wij nu bij de Senatoren.
In 1989 werden we geïnstalleerd: Fred in januari en ik
in november van dat jaar. Wat gaat de tijd snel.
Het waren super mooie jaren waarin we veel steekdragers hebben zien komen en gaan. En zeker niet te
vergeten de prachtige tijd in de zaal de Klok, op de trap.
Op de trap? Ja, op de trap!
Wij kunnen er wel uren over schrijven. “Weet je dat nog?
En dat? En optredens… en ga zo maar door!”
Misschien komt er ook wel een boek uit: 50 tinten rood,
hahaha.
Mannen van de Raad van Elf; bedankt voor de
geweldige tijd! We hebben ze natuurlijk allemaal zien
komen en wat er in het vat zit verzuurd niet, kijk maar
naar de foto.
Op de laatste avond als Raad van Elf. Tijdens ons
afscheid, werden we verrast door de Raad met een
geweldige speech en mooie verhalen. Toen hadden
we het wel even zwaar in de vorm van een brok in de
keel. Niet dat we weg zijn of gaan, maar we zetten wel
een andere steek op. Tja, zo gaat dat.
Natuurlijk gaan we straks wat missen van de Raad,
maar er komen ook weer andere dingen voor terug.
Fred en Marcel, blauw is de kleur, maar rood zullen
we nooit vergeten.
Bedankt voor de mooie tijd mannen!
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Programma
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Muziekcommissie
Hallo allemaal,
Ik ben inmiddels 38 jaar, groot fan van alles wat met muziek te maken heeft en helemaal dol op mijn
dochtertje Indy die alweer één jaar oud is.
Juist. Roel(tje) hier en ik ben gevraagd een stukje te schrijven over mijn taak die ik heb in de muziekcommissie van Karnavalsvereniging De Deurdauwers. Vorig jaar ben ik vol enthousiasme met deze taak
gestart samen met Emiel Peek en Gerti Klaassen. Wat houdt het in en wat doen wij nou precies?!
Voor ons start het carnavalsjaar qua regelen op het moment dat er volop carnaval gevierd wordt.
Tijden de 4 dolle dagen gaan wij na of de muziek past bij de avonden. Hoe reageert het publiek?
Zijn we toe aan wat anders? Enzovoorts, enzovoorts. Een aantal weken na de carnavalsweek zijn de
eerste gesprekken met het boekingskantoor alweer geweest. Daarna volgen de avonden van het inpassen
van de gelden tegenover de mogelijkheden die er zijn. Wanneer dit passend is gemaakt, worden er door
ons vele telefoontjes gepleegd met de band, dj’s en eventuele andere acts die er gaan plaats vinden.
In september komen alle plannen in de vergadering aan de orde en wordt het gedeeld met de Raad van
Elf. In oktober wordt er dan een gesprek gepland met Stef en Ellen Schut van onze feestburcht
de Harmonie.
De laatste belangrijke details worden daar besproken en vastgelegd. Ook proberen wij er over na te
denken hoe ook de maandagavond en dinsdagavond zo gezellig mogelijk gevuld kunnen worden.
Al met al een hele leuke klus om te doen. Uiteraard staan wij altijd open voor goede ideeën en tips!
Op naar een gezellig Carnaval!
Groeten, Roel Rijpstra.

Van links naar rechts: Roel Rijpstra, Gerti Klaassen en Emiel Peek

De Pretband.
Blaaskapel de Pretband is een prettig-gestoorde
groep muzikanten uit Brummen.

Toos, Roos en Coos.
Op maandag 27 februari komen Toos, Roos en
Coos ons verblijden met een bezoek.
Eén groot meezingfestijn,
boordevol interactie, gekkigheid en het Nederlandse
lied met een garantie op de
polonaise! Geen paniek, het
is maar chaos!

Zij komen zondag 26
februari de boel op
stelten zetten met hun
leus:

Help Ons Bloaz’n!

Heb je suggesties en ideeën als het gaat om een thema, muziek of artiesten?
Richt je dan tot de muziekcommissie!
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Naast advies
voeren we ook
graag beheer uit op
uw omgeving!

Wij kunnen u ook
ondersteunen bij
projecten!

DIGITAL SERVICE
OFFICE

WIJ HALEN DE ZORGEN VOOR
UW ICT WEG!
Wat kunnen we voor u betekenen?

ICT kan een lastig onderwerp zijn. Helemaal als u al druk zat bent
met het leveren van uw eigen diensten. Digital Service Office wil u
helpen om alle zorgen rondom uw ICT volledig weg te halen.
Op die manier kunt u zich richten op de activiteiten die voor u echt
belangrijk zijn.

Wij bieden ook
hosting diensten!

Wij leveren
meerdere diensten
dus neem gerust
contact op!

We kunnen u bijvoorbeeld helpen met onderstaande vragen:


Betalen we niet teveel voor onze IT diensten?



We willen nieuwe functionaliteiten maar hoe kunnen we
dat snel en efficiënt implementeren?



Hoe kunnen we nu proactief beheer voeren?



Welke platformen passen nu het beste bij onze
omgeving?

DIGITAL SERVICE
OFFICE
Schooneveldstraat 45
6905TC
Zevenaar
www.digitalserviceoffice.nl
info@digitalserviceoffice.nl
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Hofdames
Beste carnavalsvierders.
Aan ons de eer om te mogen vertellen hoe
wij de carnavalstijd ervaren. Allebei zijn wij
trots dat wij hofdames mogen zijn van deze
gezellige vereniging.
Samen hebben wij al wat mooie tijden
mogen beleven. Vooral alle voorpret vinden
wij erg gezellig. Denk hierbij aan feestjes
zoals het ‘deurzetten’ en de ‘wagendoop’.
Tijdens deze avonden is er tijd om gezellig
samen te zijn met deze club mensen.
Maar natuurlijk kijken wij ook uit naar de
volle vier dagen carnaval.
Onze voorbereidingen beginnen in
november. Dan hebben wij natuurlijk ons
Prinsenbal. Dit is voor ons altijd een
gezellige, maar drukke avond.
Daarna kan het feest echt beginnen met het nieuwe prinsenpaar. Daarna volgen al snel de weekenden die
gevuld zijn met carnaval. Een uittreden hier en daar of een gezellige avond met de Deurdauwers onder
elkaar. Wij zijn altijd van de partij.
Vanaf februari begint het dan echt. We beginnen met het seniorencarnaval. Wij vinden het altijd super om
te zien dat deze mensen zo genieten van deze middag. Dit doet ons goed. Daarna de opening bij de
gemeente Rheden. Dit is altijd een avond vol leuke optredens en een fijn samenzijn met de andere
verenigingen van de gemeente Rheden. In deze week moet natuurlijk de zaal op en top in orde zijn voor
de vier dagen carnaval. Als het even lukt, zijn wij present om hierbij te helpen. Vanaf zaterdagochtend
barst het feest los.
Al vroeg hijsen wij ons in ons pakje om het carnaval te openen bij Jan Zwier in Dieren-Zuid. Daarna snel
door naar De Harmonie. Hier is het al snel gezellig met een hoop toeters en bellen. Tussendoor nog even
naar huis om wat te eten en ´s avonds weer terug naar Laag-Soeren om de eerste feestavond in te luiden
tot in de late uurtjes.
Zondagmorgen weer vroeg op voor het Kriebeltjesbal. Met als hoogtepunt de lange polonaise van
Steekdragers en kinderen. Daarna is het eindelijk zover. Zondagmiddag mogen wij weer op de wagen en
rijden wij mee in de optocht door Dieren. Wij zijn altijd trots dat de heren weer een mooie wagen
gebouwd hebben. Wij staan er dan ook met veel plezier bovenop. Zondagavond weer een mooie avond
in De Harmonie. Ook dan gaan wij weer door tot in de late uurtjes. Deze avond krijgen wij ook altijd post.
Hierin staat waar wij de volgende ochtend om half negen moeten verzamelen. Dus op maandag moeten
wij ook weer vroeg uit de veren om bij één van onze Steekdragers te gaan ontbijten. Dit is ieder jaar weer
een verrassing. Na het ontbijt gaan wij Dieren door om te frühshoppen. Na een middag vol gezelligheid en
bier/water, gaan we op weg naar Laag-Soeren. Dan breekt de laatste feestdag al weer aan.
De dinsdagmiddag is sinds kort gevuld met een leuk en vol programma samen met o.a. de verenigingen
uit Apeldoorn, waar natuurlijk ook dit jaar weer iedereen welkom is. Als laatste nog één officiële
feestavond. Dit is voor ons altijd een gezellige avond om weer een mooie week met z’n allen af te sluiten.
Het einde zorgt nog wel eens voor een lach, maar ook zeker een traan. Dit omdat wij altijd met volle
teugen genoten hebben.
Tot slot het opruimen en afsluiten op de woensdag. Dit zorgt nog voor een gezellige afsluiting bij het
Prinselijk paar. Als we geluk hebben, rijden wij nog een keer mee met de halfvasten optocht in Angerlo.
Maar daarna is het toch echt afgelopen en moeten wij helaas weer een hele tijd wachten op het nieuwe
carnavalsseizoen.
Wij hopen jullie allemaal te zien tijdens de vier dolle dagen carnaval.
Lieve carnavalsgroet,
Chantal en Zamira.
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Zutphensestraatweg 1
6953 CG Dieren
Tel. (0313) 4413433
www.dbvd.nl
info@dbvd.nl

DE WITTE

Uw verfen woonplezier
begint hier!

VERF * BEHANG * GORDIJNEN * RAAMDECORATIE
ROLLUIKEN * SCREENS * VLOERBEDEKKING * GLAS
Semmelweisstraat 1 - 6951 CS Dieren
0313 - 410060

SCHUUR

Carnavalsartikelen - Kielen - Versieringen

Wilhelminaweg 15c 6951 BM Dieren
Website: www.dewitteschuur.eu Tel: 0313 420562

DIEREN

BRUMMEN

ZUTPHEN

Spankerensenweg 2
0313 - 425997

Ambachtstraat 41
0575 - 561457

Polsbroek 79a
0575 - 513515

Tweewielerservice Iwan Sweeren
De mobiele fietsenmaker staat tot uw beschikking.
Wij repareren al uw fietsen, rollators, e-bikes en overige
tweewielers.
Waar en wanneer u dat wenst.
Uw fietsenmaker is gediplomeerd en staat altijd voor u klaar.
Service en kwaliteit staan bij ons voorop!

KENNISMAKINGS AKTIE

Hogestraat 58 Dieren

40% korting op een complete onderhoudsbeurt.

Normaal € 60,- excl. onderdelen
nu slechts € 40,- excl. onderdelen

Wasserij en
stomerij

Wij reinigen voor:
Bedrijven - Particulieren en Horeca
Kanaaldijk 98 Spankeren
0313 - 421319
Fax: 0313 - 496607 Mobiel: 06 - 55150045

Voor een afspraak kunt u bellen naar:

06-46797437

Het adres voor al uw kleding!
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Prinsenbal
Het seizoen is van start gegaan.
Op zaterdag 19 november 2016 werd eindelijk bekend wie aankomend carnavals seizoen gaan regeren:

Prins Rik 1e, prinses Jolande 2e en adjudant Bas!
Tijdens het Prinsenbal zijn ook diverse personen geïnstalleerd.
Nieuw als bestuurslid zijn voorzitter Marthijn van Braam, secretaresse Bianca van Zon en
PR verantwoordelijke Myrte Roseboom.
De Raad van Elf is ook uitgebreid, en wel met Berry Gorter en stagiair Davy van Zon.
Ook de Dansgarde is weer aangevuld, namelijk met Presilla Prins en Daisy van Someren.
De meiden hebben tijdens deze avond al staan schitteren, tijdens de presentatie van hun nieuwe dans.
Ook was er tijd om stil te staan bij de jubilarissen.
Al 33 jaar lid zijn Harrie en Monica Harmsen, Freddy Harmsen en Roelof en Anita van Binsbergen.
Op pagina 28 is meer te lezen over deze jubilarissen en hun lidmaatschap.
Activiteitencommissie.
De dames van de activiteitencommissie hebben heel veel loten verkocht voor de gebruikelijke verloting.
Er vielen mooie prijzen te winnen:
Een bon van kledingwinkel Hiipp by Jet in Dieren, een boodschappenpakket van Spar Eijkman in Dieren,
een bon van Antonn in Zetten, een bon van Turks restaurant Troya Hektor in Dieren en als hoofdprijs een
mooie damesfiets van fietsfabriek Koninklijke Gazelle.
Sponsoren bedankt!
Was er wel tijd om feest te vieren? Zeker weten!
Samen met de gastverenigingen CV de Klutsers uit Apeldoorn, C.V. de Nathalzen uit Loo,
carnavalsvereniging De Heiknüüters uit Rheden en C.V. de Nölers uit Dieren werd onder leiding van
Party Sound Together de tent op zijn kop gezet.
Allen een fijn carnaval toegewenst!
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Dansgarde
Voor dit seizoen staat voor u een vernieuwde
dansgarde!
Afgelopen jaar hebben we van 2 dansmarietjes
afscheid moeten nemen: Lindsey en Linda.
Tevens hebben we ook afscheid moeten nemen van
de leidsters van de Dansgarde: Joke en Jantina.
De Deurdauwers willen Joke, Jantina, Lindsey en
Linda hartelijk danken voor hun inzet en enthousiasme!
Voor dit seizoen heeft de Dansgarde twee nieuwe
leidsters.
Jessica Gerritsen en Anouk Reinten zullen hun best
gaan doen om voor alle carnavalsvierders een mooie
dans neer te zetten.

De Dansgarde bestaat nu van links naar rechts uit :
Ezra Memelink, Anouk Reinten, Esmee Reinten,
Daniëlle Gerritsen, Presilla Prins en
Daisy van Someren.

De dames stellen zich even voor:
Mijn naam is Ezra Memelink.
Ik ben 17 jaar. Dit wordt mijn 3e jaar bij de Dansgarde. Ik ben bij de Dansgarde gekomen door
Esmee Reinten. Ik vind het erg leuk om mee te dansen en doe het met veel plezier.
Mijn naam is Anouk Reinten.
Ik ben 18 jaar. Ik ben bij de Dansgarde gekomen, doordat ze bij mij thuis kwamen trainen.
Het leek mij, toen ik een paar keer had meegekeken, ook erg leuk om lid te worden van de Dansgarde.
Dit is mijn 3e jaar met veel plezier bij de Dansgarde en dit is het 1e jaar dat ik samen met Jessica Gerritsen
de dansmarietjes begeleid.
Mijn naam is Esmee Reinten.
Ik ben 15 jaar. Dit wordt mijn 4e jaar bij de Dansgarde. Ik ben bij de Dansgarde gekomen doordat Daniëlle
een spreekbeurt op school hield over de Dansgarde van de Deurdauwers.
De spreekbeurt sprak mij erg aan en hierdoor ben ik lid geworden van de Dansgarde.
Mijn naam is Daniëlle Gerritsen,
ik ben 16 jaar. Dit is mijn 8e jaar bij de Dansgarde. Ooit ben ik begonnen bij de Dansgarde door de Steekdragers. Ik vind het erg leuk met alle meiden bij de Dansgarde, en doe het met veel plezier.
Vervolg op bladzijde 25.

Just Look Beautiful
*Visagie & Beautysalon*
- Gezichtsbehandelingen
- Lichaamsmassage
Bel voor een afspraak 06-23887911
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- Harsen
- Visagie

Willaertlaan 6 6952 EN Dieren

Dansgarde (vervolg)
Ook zijn er dit jaar 2 nieuwe dansmarietjes bijgekomen
en die willen zich graag even voorstellen …
Ik ben Presilla Prins (links). Ik ben 11 jaar oud en woon in Dieren.
Dit het voor mij het 1e jaar bij de Dansgarde. Ik heb het heel erg naar
mijn zin en vind het een leuke meidengroep.
Ik ben Daisy van Someren (rechts). Ik ben 9 jaar oud en woon
in Dieren. Ook voor mij is dit het 1e jaar bij de Dansgarde.
Ik vind het erg leuk dat ik bij de Dansgarde mag komen dansen.

Ben jij 9 jaar of ouder en lijkt het je leuk om ook bij de
Dansgarde te komen?
Je bent van harte welkom!! Wij trainen op
dinsdagavond bij De Drieschaar in Dieren.
Bij interesse kun je altijd bij ons terecht.
Anouk : anoukreinten@outlook.com
Jessica : daniellegerritsenboy@gmail.com

Opperdeurdauwer
Namens de Senatoren is mij gevraagd om te beschrijven wie wij voorgedragen hebben als
Opperdeurdauwer. Dit idee kwam als eerste in mij op. Vervolgens hebben wij, de Senatoren, unaniem
besloten om “Zomer in Gelderland” voor te dragen aan het bestuur.
Deze groep, onder leiding van Josina Schurink, heeft deze zomer hard gewerkt om dit evenement naar
Dieren te halen. Zij hebben het voor elkaar gekregen om dit met veel vrijwilligers van de grond te krijgen.
Uit ervaring weten wij dat dit niet altijd even makkelijk is. Tijdens de parade hebben wij ons als vereniging
ook mogen presenteren. Dank hiervoor. De opbrengst, die verdiend is met alle opdrachten, is gegaan naar
Madierodam en de activiteitencommissie van de vier locaties van Attent Zorg en behandeling in Dieren.
Daarom vinden wij dat deze groep mensen het zeker verdiend heeft om onderscheiden te worden met
deze Opperdeurdauwer. Hartelijk gefeliciteerd met deze hoge onderscheiding van de Deurdauwers.
Willen Schoolderman, Senator.
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Voor onderhoud, reparatie en
vernieuwing van uw
rieten dak
Lid van Vakfederatie Rietdekkers

Hietkamp
Rietdekkersbedrijf

Voorsterweg 94
6971 KC Brummen
Tel: 0575 - 564290
info@rietdekkersbedrijfhietkamp.nl
www.rietdekkersbedrijfhietkamp.nl

VAN STEENBEEK

steigerverhuur

V gm
C hecklist
A aannemers

Veilig, beter en niet duur, van Steenbeek steigerverhuur

Onderhoud aan uw huis?

van Eijbergen bv.
Aann. bedrijf - Grondwerken
Loonbedrijf - Verhuur
Grondverzetmachines
Laag Soeren
Tel. 0313-420446
Fax. 0313-450052

Bel van Steenbeek steigerverhuur

Zuider Parallelweg 49  6953 DD Dieren
Tel: 0313 - 415563  www.vansteenbeeksteigers.nl

-

Zomer of Winter
Carnaval of Vasten

schilderwerk
metaalconservering
beglazing
betonrenovatie
vloerafwerking
wandafwerking

..mooier door aandacht!
Telefoon: 06 5784 9196

LOOMAN

www.vakschilders.pro

Wij staan altijd
voor U klaar

Roodborstlaan 1 Dieren
Tel: 0313 - 415713

KONINKLIJKE

www.gazelle.nl
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Activiteitencommissie
Bij de Deurdauwers zijn verschillende functies en commissies.
Zo ook de activiteitencommissie. Als woordvoerder in het bestuur wil ik de volgende mensen even
aan u voorstellen:
De dames Bianca van Zon, Janny Zweers, Joke van Braam, Jantina Rijpstra, Jolande Roseboom en ik
zelf, Willem Schoolderman, behoren tot deze commissie.
Terwijl ik dit schrijf hebben we net het Prinsenbal gehad. Voor en tijdens dit Prinsenbal is deze commissie
al druk aan het werk geweest.
In het programma van deze avond was er een verloting. De hoofdprijs was een leuke fiets, geschonken
door de fietsfabriek Koninklijke Gazelle; de trots van Dieren. Heel hartelijk dank hiervoor.
De prijs is gewonnen door één van de steekdragers van onze gastvereniging.
De opbrengst van de verloting was zeker de moeite waarden de activiteitencommissie was hiermee blij
verrast. Op 11 december 2016 hebben we op de kerstmarkt in Spankeren gestaan. En op 18 december
2016 op de kerstmarkt in Laag Soeren. Daar hebben we leuke kerstspullen verkocht die door de dames
zelf zijn gemaakt.
Als klapstuk gaan we op 13 mei 2017 weer een zeskamp organiseren.
Na twee geslaagde uitgaven hopen wij dat het dit jaar weer een succes wordt.
Teams bestaande uit 10 personen kunnen zich opgeven bij Willem Schoolderman.
Het programma zal s’ morgens voor de jeugd zijn in de leeftijd van 9 tot 12 jaar en s’ middags voor de
volwassenen.
Informatie over deze activiteit kunt u vinden op onze website, Facebook en de plaatselijke pers.
Dit geldt ook voor de andere activiteiten.

Van links naar rechts: Joke van Braam, Jolande Roseboom, Bianca van Zon, Willem Schoolderman, Janny Zweers en
Jantina Rijpstra
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Jubilarissen
Dit jaar zijn Harrie Harmsen, zijn vrouw Monica Harmsen, zijn broer Freddy Harmsen en Roelof en
Anita van Binsbergen 33 jaar lid van de vereniging.
Om hierbij stil te staan zijn zij tijdens het Prinsenbal naar voren geroepen en hebben zij een oorkonde
gekregen.
Hoe zijn de afgelopen 33 jaar verlopen?
Toen Harrie lid werd kwam hij gelijk in de Raad van Elf. De vader van Harrie en Freddy zou toetreden bij
de Raad maar is helaas voor die tijd overleden. Daarna is Harrie benaderd.
Freddy heeft tijdens zijn lidmaatschap eerst als Jan Zwier rond gelopen, daarna als Nar en uiteindelijk is
hij toegetreden tot de Raad van Elf. Ook is hij voorzitter geweest van de Raad. Sinds vorig jaar maakt hij
deel uit van de Senatoren.
Vroeger werd je, officieel met een huisbezoek, gevraagd voor de Raad van Elf en kwam je op een
wachtlijst te staan. Daar stonden dan vaak zo’n 8 à 10 man op. Toen waren er ook echt precies 11
mannen lid van de Raad en was er één reserve.
Roelof was zo’n reserve lid. Hij werd eerst Prins, in 1992 en 2001, met Prinses Anita en adjudant Viktor in
1992 en Reinder in 2001.
Daarna werd hij gevraagd als reserve lid van de Raad en daar is hij nooit meer vanaf gekomen.
Elke keer was er wel iemand van de Elf die ze misten. Hij is nooit officieel geïnstalleerd als Raad van Elf
lid, wel als Senator en dat is hij al jaren. Als voorzitter van de Senatoren heeft hij ook zitting in het bestuur.
Je kunt je voorstellen dat er in 33 jaar een heleboel hoogtepunten zijn beleefd.
Volgens Roelof zijn er elk jaar wel meerdere hoogtepunten geweest maar de beste hoogtepunten kunnen
beter besproken worden onder het genot van een biertje.
Freddy geeft aan dat alles wel zijn charme heeft; het adjudant zijn bij Henkie en Silvia in 2004 en bij Ton
en Jacqueline in 2015 was leuk, voorzitter zijn van de Raad van Elf was leuk en ook nu het Senator zijn
zorgt voor diverse hoogtepunten.
Toch, terwijl ze nadenken, waren de optredens eigenlijk wel de hoogtepunten.
Zo hebben ze ooit de cancan dans, compleet met alle kleding, uitgevoerd met Joop en Angela Buter.
In de avonden oefenden ze bij de Wilhelmina school (school 3). Dat oefenen duurde wel drie maanden.
Eerst was het één keer in de week, later zelfs twee keer.
Roelof, Harrie en Freddy hebben allemaal een blauwe steek op, dus ook de “vete” tussen de rode en de
blauwe komt hier ter sprake. De optredens van toen is niet meer. Nu zijn er minder aanjagers en is er
minder ruimte in de zaal. Maar Freddy zit nu bij de blauwe: “Dus dat komt wel weer.”
Bij de wagenbouw dragen de heren ook al jaren een steentje bij. Voorheen werd er gebouwd bij de
Geldersche Toren, de Verzinkerij, de Reinbouw en GTW. Nu wordt er al 28 jaar gebruikt gemaakt van de
loods van Roelof met de daarnaast liggende kantine. Elke maandagavond en zaterdag wordt er gebouwd
aan de wagen. Ook de jubilea van het wagenbouw is gevierd: 11 jaar bouwen, 22 jaar bouwen dus over
5 jaar staat er weer een feestje op de planning. Jarenlang wordt er voor grote pannen met eten gezorgd
tussen het bouwen door. Anita kookte in het begin samen met Herman Pennenkamp. Om half 12 startten
ze met een Jagermeister om vervolgens te beginnen met koken.
Anita, Monica en Gerda staan de heren al die jaren bij. Terwijl de heren in de spotlight staan zijn de
dames op de achtergrond druk; onder andere met koken, kleren strijken en garderobediensten doen
tijdens het grote carnaval. De dames vieren op hun geheel eigen wijze carnaval. Ze zijn al zolang samen
lid, maar tijdens het grote carnaval zien de stellen elkaar amper. Ze komen samen en ze gaan samen naar
huis, maar als je pech hebt en je mist elkaar: dan ga je maar lopen!
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Stichting Karnaval Dieren
11-11-1983 is het jaar waarin
Stichting Karnaval Dieren is opgericht.
Dit carnavalsjaar bestaat de Stichting
33 jaar, in carnavalstermen is dat een
jubileum.
De Stichting Karnaval Dieren bestaat uit:
Frans Tankink, Caro van Binsbergen,
Gerrit Jurriëns, Nathasja Barink, Berna
Wilkens en Marian Aalders.
Dit jaar heeft de Stichting een
vernieuwd programma bedacht voor de
carnaval in Zwieren op zaterdag 25 en
zondag 26 februari. Zoals altijd starten
we zaterdag 25 februari om 11:11 uur
met het hijsen van onze carnavalsmascotte ‘Jan Zwier’ op het horecaplein
in Dieren-Zuid. Deze zal door Prins Rik
van de Deurdauwers en Prins Jelle van
de Nölers in de paal worden gehesen.
Freestyle en Herrie uit Ellecom zal dit
alles muzikaal begeleiden.
Helaas heeft de Stichting Karnaval dit
jaar geen kaartjes terug gekregen van de
ballonnenwedstrijd.
Daarom zullen erop de basisscholen in
Dieren en Spankeren kleurplaten
uitgedeeld worden. De mooiste kleurplaten zullen een prijs winnen!
Tijdens de opening van het carnaval zal
er geen ballonnenwedstrijd plaatsvinden,
maar is er voor elk kind een kleinigheidje.

Vernieuwde route

Op zondag 26 februari is er een
vernieuwd programma.

Admiraal Helfrichlaan
Zilverakkerweg
Valeriuslaan
Rode Kruislaan
Wilhelminaweg
Spankerenseweg
Lindelaan
Geitenbergweg
Admiraal Helfrichlaan

We starten om 13:11 uur met de optocht.
Deze rijdt over een vernieuwde route.
Er wordt gestart en geëindigd op de
parkeerplaats bij Polysport aan de
Admiraal Helfrichlaan in Dieren.
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Er is dit jaar geen thema, dus laat je
creatieve geest gaan en wie weet winnen
jullie die mooie felbegeerde beker!
Nieuw dit jaar is dat de prijzen onderweg
uitgedeeld zullen worden.
Na de optocht zal het feest voor onze
kleine carnavalsvierders van start gaan.
Het welbekende ‘kriebeltjesbal’ is dit jaar
van 14:30 tot 16:00 uur in Polysport.
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Prinsenlijst ‘De Deurdauwers’
Jaar

Prins

Prinses

Adjudant

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972

Henk I Theunissen
Ton I Jansen
Erwin I Jansen
Eric I Kerkhof
Frans I Tankink
André I Roseboom
John II Mijnders
Tonnie I Corbijn
John I Hendriks
Sam I van Binsbergen
Gertie I Klaassen
Jaap II Jacobs
Henkie I Regelink
Marthijn I van Braam
Peter I Verlaan
Roelof II van Binsbergen
Bouke I Kramer
Marcel I Hendriks
Harrie II Harmsen
Harrie I Harmsen
Daan I van Boxtel
Werner I Jansen
Tonny I Koenders
Willem V van Beersum
Roelof I van Binsbergen
Willem IV Schoolderman (jr)
Reinder I Lankwarden
Jan IV Limpers
Ben I Koning
Jan III van Put
Alex I Bobbink
Jaap I Veldhuis
Wim III Klaassen
Gerrit III Bongers
Hein I van Schooten
Jan II Kranenburg
Willem II Schoolderman
Anton I Lem
Henny I Lehman
Ed I van Veen
Dieter I Bucker
Gerrit II van Someren
Gerrit I Brunsveld
Willem I van Beersum
Jan I Goedhart

Trui I
Jacqueline I
Ellen II
Wiekie I
Josina I
Jolande I
Janny I
Ellen I
Stien I
Caro I
Ans II
Gerrie I
Sylvia I
Joke I
Anneke II
Anita II
Petra I
Mariette I
Monica II
Monica I
Geesje I
Berry I
Marja I
Bep I
Anita I
Henny I
Netty I
Riet III
Greet I
Elly I
Anneke I
Mia I
Riet II
Riet I
Ans I
Truus I
Jans I
Betty I
Metje I
Miep I
Jeanette I

Harrie Harmsen
Freddy Harmsen
Roel Rijpstra
Bouke Kramer
Henk Theunissen
Sam van Binsbergen
Bouke Kramer
Leroy Corbijn
Marcel Hendriks
Willem Vliem
Reinder Lankwarden
Alfred Rakitow
Freddy Harmsen
Harrie Kolkman
Marcel Hendriks
Reinder Lankwarden
Roelof van Binsbergen
Willem Schoolderman (jr)
Willem Wassink
Willem Wassink
Henk Regelink
Reinder Lankwarden
Gerrit Brunsveld
Marcel van Eden
Viktor Koenders
Marcel Hendriks
Werner Jansen
Herman Pennekamp
Kees Kerkhoff
Gerrit Bongers
Alfred Rakitow
Jan Wilbrink
Ruud van Eeden
Jan van Put
Berend Spiegelenberg
Hein van Schooten
Hein van Schooten
Hein van Schooten
Hein van Schooten
Hein van Schooten
Hein van Schooten
Hein van Schooten
Hein van Schooten
Hein van Schooten
Hein van Schooten

Busvervoer
Dit jaar rijden op zaterdag en zondagavond bussen heen en weer voor één muntje per enkele reis.
van Dieren naar Laag Soeren

Opstapplaats:
Wilhelminaweg t.h.v. Gazelle
Lindenlaan t.h.v. Ericaplein
Zilverakkerweg t.h.v. Julius Röntgenlaan
Geitenbergweg t.h.v. Roodborstlaan
Industrielaan t.h.v. Geitenbergberg
Harderwijkerweg t.h.v. Cederlaan
Aankomst “De Harmonie”

e

e

1 bus
19:30
19:35
19:40
19:45
19:50
19:55
20:00

2 bus
20:30
20:35
20:40
20:45
20:50
20:55
21:00
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van Laag Soeren naar Dieren

1e bus
1:00

2e bus
2:00

De bussen doen op de terugweg
dezelfde haltes aan.

Raad van Elf en Senatoren
De Raad van Elf:
Net als bij andere commissies en
groepen is ook de Raad van Elf is
dit jaar uitgebreid met nieuwe
namen. Deze groep mannen is al
weer volop aan de gang om er
een mooi carnavalsseizoen van
te maken.
De Raad van Elf staat onder
leiding van Vincent Albers.

(Van links naar rechts) Sjonnie Weijl, Emiel Peek, Joey Poelarends,
Sam van Binsbergen, Vincent Albers, Erwin Jansen, John Mijnders, Eric Kerkhof,
Gerti Klaassen, Roel Rijpstra, Davy van Zon, Peter Posthuma en Berry Gorter.

Maar wat doen zij nou eigenlijk?
Deze mannen maken ieder jaar de carnavalswagen voor het Prinselijk Paar, controleren iedere avond de
kaartjes bij de ingang en houden een oogje in het zeil tijdens de carnavalsavonden. Maar bovenal zijn zij
goed in feestvieren en snelle polonaises lopen. De mannen van de Raad van Elf zijn tijdens het carnaval
te herkennen aan hun rode steek.

De Senatoren:
Een Senator word je niet zomaar
bij de Deurdauwers. Als je tot
senator wordt benoemd bij de
Deurdauwers, wil dat zeggen dat
je als persoon veel voor de
vereniging hebt betekend.
Denk hierbij aan een bestuursfunctie, een functie in de Raad
van Elf, als je Prins bent geweest
of iets uitzonderlijks voor de vereniging gedaan hebt. Deze heren
kunnen nu genieten van hun
welverdiende carnavalspensioen.
De Senatoren staan onder leiding
van Roelof van Binsbergen.
(Van links naar rechts) Marcel Hendriks, Freddy Harmsen, Harrie Harmsen,
Willem Schoolderman, Bouke Kramer en Roelof van Binsbergen.
Ontbrekend op de foto zijn: Jaap Jacobs en Gerrit Brunsveld.

Deze heren zijn tijdens het carnaval te herkennen aan een blauwe steek.
Ook zij zijn hier erg trots op.
Heren, bedankt voor jullie inzet al heel wat jaren.
Nu genieten, samen met deze groep Steekdragers,
alle leden en de carnavalsvierders uit Dieren en omstreken!
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Deurdauwerslied
Refrein:
Een echte Deurdauwer is een vrolijk mens
Legt zijn zorgen steeds opzij
Een echte Deurdauwer is een vrolijk mens
Is het niet hij, dan is het zij
Zij dansen veel, maar nooit genoeg
Zij vieren feest tot ’s morgens vroeg
In zaal “De Harmonie”, in zaal “De Harmonie”
’t is carnaval, Alaaf, Alaaf, Alaaf
Is het weer november, feessie op z’n tijd
Gaat het feest beginnen, dansen op z’n tijd
Elfde van de elfde, het is zover
Carnaval zo heet het, komt van heinde en ver
Refrein
Nadert januari in het nieuwe jaar
Wordt de prins gekozen, steeds maar voor één jaar
Hij zal ons regeren, hij doet zijn best
Laat hij vrolijk wezen, wij doen dan de rest
Refrein
Straks in februari op het grote bal
Gaan de mensen feesten, o zo gek en mal
Maar ook aan deze tijd, komt eens een eind
Maar de geest der Deurdauwers blijft overeind
Refrein
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Zeskamp

13 mei 2017
Georganiseerd door:
Karnavalsvereniging De Deurdauwers
Een gezellige dag vol spellen, muziek en een drankje.
Met als extra:
’s Ochtends een kinderzeskamp
voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.
De zeskamp voor volwassenen vindt ’s middags
op het zelfde terrein plaats.
Meer info volgt o.a. via Facebook.
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