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Het is weer tijd voor

carnaval!

Op een warme zomerdag kwam de redactie voor het eerst bij elkaar dit seizoen. De ideeën kwamen al snel
naar voren en de Deurdauwer was al zo goed als gevuld met opties voor verhalen en foto’s van vroeger en nu.
In de vorige Deurdauwer hebben we aantal actieve steekdragers en groepen aan u voorgesteld. In deze Deurdauwer laten we u meer zien van de (oud) carnavalisten. Als vereniging hebben wij inmiddels een fantastische en rijke historie opgebouwd. Wij nemen u onder andere even mee terug naar het jaar 1990 en stellen wij
u voor aan de jeugd van tegenwoordig. Zij vertellen onder andere over dé oplossing tegen toegangskaartjesstress tijdens carnaval. Daarnaast zullen de nodige foto’s natuurlijk ook in deze uitgave niet ontbreken.
Het is altijd triest om te moeten meedelen dat er leden van de vereniging zijn overleden. Helaas moesten wij dit jaar afscheid nemen van oud Prins Anton
Lem en oud Prinses Greet Koning. Wij wensen de
naasten veel sterkte toe.
Afgelopen jaar kwam tot ieders verrassing de stoomboot de Harmonie binnen varen. Nog groter was de
verrassing dat hij Prins Rik de 1ste, Prinses Jolande de
2de en Adjudant Bas aan boord had. Terugkijkend op
hun regeerperiode kunnen wij niet anders concluderen dan dat zij de Deurdauwers op een fantastische
manier hebben geleid.
Wij zullen ze aankomend jaar weer herkennen in hun
vertrouwde kielen en Rik zal ongetwijfeld weer zijn
boerenzakdoek op zijn voorhoofd dragen dienend
als zweetband. Namens alle Deurdauwers hartelijk
dank voor een prachtig carnavalsjaar. Waar de steekdragers het niet lukte om in de prijzen te vallen bij de
Zwierense optocht, lukte het de raadsvrouwen wel
bij de Halfvasten Optocht in Angerlo.

Onze prinsencommissie had beduidend minder tijd
nodig om een nieuwe regeringsleider aan te stellen dan politiek Den Haag. Waar men in Den Haag
meer dan 200 dagen nodig had om een nieuw leider
te zoeken, moest onze nieuwe leider meer dan 200
dagen wachten om zich te presenteren. Zaterdag
18 november was het dan eindelijk zover: Even een
laatste check, oeps!!! De gemaakte skihut past niet
door de deuren, maar met wat aanpassingen kon het
nieuwe prinsenpaar zich ‘s avonds toch presenteren.
De Prinsencommissie heeft de namen lang geheim
kunnen houden. Het was dan ook een verrassing dat
Prins Jan de 5de met zijn Prinses Sabine de 1ste en Adjudant Niels uit de skihut kwam.
Karnavalsvereniging de Deurdauwers wenst Prins
Jan de 5de, Prinses Sabine de 1ste en Adjudant Niels en
u allen een fantastisch carnavalsseizoen toe.
Een speciaal woord van dank aan onze adverteerders
die het weer mogelijk hebben gemaakt om deze
Deurdauwer uit te brengen.
Bestuur, steekdragers en de redactie wensen
u veel leesplezier met deze
nieuwe Deurdauwer.
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Woensdag t/m zondag
vanaf 12:00 uur geopend

Diner, borrel,
taart & lunch

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

Grondverzetbedrijf
R. van Binsbergen
Priesnietzlaan 2
Laag Soeren
Tel: 06-53388486
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Van de bestuurstafel            
Even een terugblik op het afgelopen carnavalsjaar en
vooruit kijken wat het aankomend jaar ons gaat brengen. Het afgelopen carnavalsseizoen hebben Prins Rik
de 1ste, Prinses Jolande de 2de en Adjudant Bas ons op
een prima manier door het carnavalsseizoen geleid.
Tijdens de vier dolle dagen waren er enkele wijzigingen
in ons programma. Zo bleven wij de zaterdag de gehele dag in Zwieren om samen met onze zustervereniging
de Nölers langs de horeca van Dieren te gaan. Op maandag zijn we voor het eerst wezen Frühschoppen buiten
ons dorp Zwieren. Het was geen gemakkelijke beslissing
om niet in ons dorp te blijven en om jarenlange tradities
te doorbreken. Maar in Loo werden we hartelijk ontvangen door de Nathalzen. Het lijkt er steeds meer op dat
carnavalsverenigingen en Zwierenaren op de dinsdagmiddag de weg naar Laag-Soeren weten te vinden om
nog even lekker met elkaar door te zakken.  
Ook dit jaar hebben er weer diverse wisselingen plaats
gevonden binnen onze vereniging. We beschrijven
ze kort hieronder: Bij de Raad van Elf heeft Peter Posthuma zijn smoking met rode steek ingeleverd. Peter
zal nog wel actief zijn bij de wagenbouw. Chantal Zegers zal tot de Raad van Elf toetreden. De lege plek die
Chantal achter laat bij de hofdames zal worden ingevuld worden door Anouk Reinten. Bij de Stichting Carnaval Dieren zal Annette Roelofsen de plaats innemen
van Caro van Binsbergen. Bestuurslid Myrte Bloem is
de trotse moeder geworden van zoon Cody en heeft
haar bestuursfunctie neergelegd. Zij blijft wel actief in
de redactie, waar Jan Theunissen om gezondheidsredenen heeft besloten om te stoppen met het samenstellen van de Deurdauwer. Gelukkig voor ons had Anneke
Veens nog wat vrije tijd over en zal zij deze taak op haar
nemen. Jantina Rijpstra heeft besloten te stoppen met
haar taken binnen de activiteitencommissie. Wij willen
iedereen bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren
en wens de nieuwkomers veel plezier en succes toe.  
Helaas vond ook dit jaar voor ons zeskamp geen doorgang. Het zoeken naar een geschikte datum blijkt vaak
lastiger te zijn dan menigeen denkt. Om niet de Callunagames in het vaarwater te zitten hebben we besloten
om geen poging meer te wagen om een zeskamp te organiseren.

Op 8 december jongstleden waren we gastheer van het
prinsentreffen van de gemeente Rheden. Tijdens deze
avond komen alle carnavalsverenigingen van de gemeente Rheden bij elkaar voor een leuke en actieve spelavond. De winnaar van deze avond werd Carnavalsvereniging de Narrenkap, hartelijk gefeliciteerd.
Tijdens het Prinsenbal werd dit jaar de Opperdeurdauwer uitgereikt aan de Koninklijke Gazelle. Al meer dan
125 jaar zijn de Koninklijke Gazelle en Dierenaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tevens draagt de Koninklijke Gazelle onze vereniging een warm hart toe.

De heren Harrie Harmsen en Bouke Kramer werden
voor het vele werk dat zij voor onze vereniging hebben
verricht gehuldigd tot Lid van Verdienste. De Raad van
Elf heeft voor dit jaar de Werkorder opdragen aan John
Mijnders. John is de stille kracht binnen de vereniging, of
er nu gewerkt moet worden bij de wagenbouw of kerstmarkt er kan altijd een beroep op hem gedaan worden.  
Tevens
werden
Gerrit Brunsveld en Harrie Nas (44
jaar), Harrie Kolkman en Frank Nas (33 jaar), Linda Draaijer en John Mijnders (11 jaar) gehuldigd als jubilaris.
Allen gefeliciteerd met uw onderscheiding.  

Het bestuur en de steekdragers wenst u allen een mooi carnavalsjaar toe!
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Prinsenpaar

2 0 1 7 - 2 0 1 8
Dinsdagavond 4 april 2017, de pedicure was bij ons
thuis. Zoals gewoonlijk waren er meerdere mensen
die daar even voor langskomen dus was het druk
bij ons in huis. Wim kwam het pad in lopen, zag
dat we niet alleen waren en vertrok stiekem weer.
Na een klein half uur was hij daar weer. Sabine was
even naar buiten gelopen om te vragen wat er loos
was…. hij kwam voor Jan, er was een probleem met
zijn auto!! Daarna vertrok weer.
Even daarna was hij er weer, maar nog steeds waren
we niet alleen in de keuken. Uiteindelijk, zo rond een
uur of half elf, kwam hij opnieuw en nu met in zijn
kielzog Eric, onze keuken binnen lopen. We hadden
niet veel fantasie nodig om te raden waar ze voor
kwamen en de vraag was gauw gesteld.
ik weet niet wat aan de hand was, en waren er ook
bijzonder snel.
“Willen jullie voor het komende seizoen het Prinsenpaar worden van Karnavalsvereniging de Deur- Niels heeft niet één keer hoeven nadenken en zei
dauwers?” Wat een overval! We waren bijzonder gelijk ‘ja’. “Voor Jan doe ik dat. Als hij prins is dan
vereerd! Maar vanwege onze drukke agenda’s en ben ik zijn adjudant.” Ook zijn vrouw Debbie was
een wintersport vakantie die al geboekt was heb- bijzonder enthousiast en dan ook gelijk benoemd
ben wel even bedenktijd gevraagd, en die kregen tot adjutante, Fantastisch! Zaak beklonken met een
we.
biertje en een wijntje en op naar een spannend jaar,
en dat kump goeed….. We hebben er ontzettend
De beslissing was daarna gauw gemaakt. Heel graag veel zin in en hopen er met jullie allemaal een super
willen wij het Prinsenpaar worden van de Deurdau- carnaval van te maken!
wers. Dat vinden wij een grote eer. “En wie wordt
jullie adjudant?” was de vraag van Wim en Eric. Ook Heel veel dank aan Wim, Eric, Henny en Wiekie, voor
daar waren wij al gauw uit, hij moest alleen nog de fijne manier van ons informeren en begeleiden
even gevraagd worden.
in de weg naar dit mooie carnavalsjaar. We hebben
al heel wat gezellige avonden en middagen gehad,
Dit hebben we gedaan op een avond dat we even onze dank daarvoor.
samen zaten met de Prinsencommissie. We hebben hem gebeld met de vraag of hij samen met Prins Jan de 5de en Prinses Sabine de 1ste
zijn vrouw even bij ons langs wou komen want we
moesten even wat vertellen…… Ze dachten dat er,
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Adjudant
2017-2018

want als een vriend je dat vraagt is dat een eer en help je
elkaar onvoorwaardelijk. Debbie was ook gelijk enthousiast maar wel wat realistischer. Ze vroeg gelijk: ‘Weten
jullie eigenlijk wel wat dit inhoud?’ Een terechte vraag
…… Wat kunnen we verwachten? We waren natuurlijk
een aantal jaar al niet meer naar de carnaval geweest,
maar steeds op wintersport.

Mijn naam is Niels Corbijn. Ik ben dit carnavalsjaar de
Adjudant van Jan en Sabine. Ik ben getrouwd met Debbie en we hebben 2 zonen: Daan en Koen.
Op een zaterdagmiddag begin mei hadden we een gezellige verjaardag. Sabine was alleen zonder Jan. Vreemd,
normaal gesproken komt hij altijd mee.
Na de verjaardag, wat weer redelijk was laat geworden,
hebben we thuis de kinderen in bed gedaan. We zitten
net op de bank als er wordt gebeld. Sabine is aan de lijn
of we even langs kunnen komen. Dit gaat helaas niet
want we hebben geen oppas. Geen probleem, Ruben
en Lisa komen eraan om op te passen. Wat zal er aan de
hand zijn? Dit klinkt niet goed, laten we maar snel gaan.
Bij Jan aangekomen werden we doorgeloodst naar Wim
en Henny Schoolderman. Daar zaten Eric en Wiekie ook.
Dit kan wel eens met de carnaval te maken hebben.

We zijn daarom een aantal keren met Prinsencommissie
en aanhang bijeen geweest. Dit waren erg gezellige middagen en avonden. We hebben het over van alles en nog
wat gehad. Zelfs nog over de carnaval. Zij hebben ons
duidelijk gemaakt wat het als prinsenpaar en adjudant
allemaal inhoudt en wat er van ons verwacht wordt. We
hebben gelukkig ook veel steun aan mijn schoonouders,
Peter en Anneke, die veel carnavalservaring hebben en
ons erg veel helpen.
Na deze gesprekken en steun zijn we er helemaal van
overtuigd dat dit een geweldig carnavalsjaar gaat worden.
Debbie en ik wensen iedereen een super carnaval toe.
Samen met Prins Jan de 5de en Prinses Sabine de 1ste gaan
we er een groot feest van maken.
Deze boys, maken van het carnaval iets moois! ALAAF,
ALAAF, ALAAF!
Adjudant Niels

Jan vertelt dat hij Prins wordt en mij wil vragen om zijn
adjudant te worden. Zonder na te denken zeg ik gelijk ja,
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Prinsenpaar 2016-2017

Een carnavalsdroom komt uit!

Ons eerste “optreden” was natuurlijk tijdens het Prinsenbal. We stonden stijf van de zenuwen, want nu zou
het toch echt gaan gebeuren! Wij waren extra nerveus,
omdat we geen van drieën precies wisten hoe zo’n Prinsenbal zou verlopen. Dat gold voor heel veel aspecten
van het Prins, Prinses en Adjudant zijn, want alhoewel
we regelmatig bij de Deurdauwers over de vloer kwamen, maakten we doorgaans onze opwachting nádat
de opkomst en de plichtplegingen achter de rug waren.
Nú speelden we daar de hoofdrol in. Wij zijn heel goed
begeleid en alles was goed doorgesproken, maar nu was
het voor het “echie”.

De avond verliep goed en het was in een mum van tijd
voorbij. Wij hebben genoten! De sfeer was uitstekend en
de zenuwen smolten als sneeuw voor de zon.
Het “Deurzetten” was een bijzondere ervaring! Zóveel
mensen over de vloer die in eerste instantie allemaal buiten gingen staan, maar waar onze tuin qua afmetingen
niet op gebouwd is. Na overleg stuiterde een kerngroepje Deurdauwers naar binnen waarna meerdere mensen
dat voorbeeld volgden. Ondanks de krappe afmetingen
is er menig rondje polonaise gelopen en was de stemming zeer uitbundig, met dank aan Rene en Nico.
De carnavalsdagen waren spannend, heerlijk, vermoeiend, indrukwekkend en voordat wij het door hadden,
waren ze al weer voorbij. Zoveel muziek, vrolijkheid, polonaises, mensen en feest. Ook de uittredens naar andere verenigingen waren een onvergetelijke belevenis.
Zonder zaal geen feest. Ellen en Stef, ontzettend bedankt voor jullie gastvrijheid. Ook het nieuwe Prinsenpaar wensen we alle goeds toe en we komen zeker op
jullie proosten.
Tot slot willen we alle Deurdauwers, het personeel van
de Harmonie en Partysound Together bedanken. Mede
door jullie kon het voor ons een onvergetelijk feest worden.
Rik en Jolande
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Adjudant 2016-2017

Wat een geweldig carnavalsjaar hebben wij achter de
rug. Het was een fantastische ervaring die ze ons niet
meer kunnen afpakken. We hebben van alle momenten
genoten. ‘Geniet er nou maar van, voor je het weet is het
allemaal voorbij.’ Een uitspraak die wij vaak te horen kregen en helaas is het waar: De tijd vliegt voorbij.

Na een geweldige Prinsenbal hebben wij veel uittredens
gemaakt naar de vele verenigingen in de regio waar wij
elke keer een geweldig ontvangst kregen. Mooi om te
zien hoe iedereen elkaar waardeert en respecteert. Ook
hadden we zelf een paar mooie feesten zoals de Wagendoop en het Deurzetten.
Op vertrouwd terrein bij (over)buurman Bins mochten
wij, als Prinsenpaar en Adjudant, de wagen dopen. Wat
hadden de mannen er weer een mooie wagen van gemaakt. Helaas hebben we er geen 1e prijs mee gewonnen maar het feest was geweldig: bedankt Roelof & Anita!
Gevolgd door het Deurzetten bij de Prins en Prinses thuis
met uiteraard de bekende deur op de oprit. Er werd volop versierd door de rooie en de blauwe. Wij wisten niet
dat ze zo goed konden samen werken (: Het zag er top
uit. Knallend gingen wij de avond in omdat ik (Bas) nog
een mooie pot vuurwerk had bewaard voor deze mooie
gelegenheid. Deze avond werd muzikaal verzorgd door
Drive-in show Swingtime: René & Nico, jullie ook hartelijk bedankt. Plots was er die avond nog een geweldig
optreden van een wereldartiest genaamd Bas Baptist
met zijn geweldige nummer: Gehaktbal. Een avond om
nooit te vergeten.
Toen was daar het grote carnaval. Zaterdagochtend
werd traditioneel door ons Jan Zwier gehesen. Het was
meteen gezellig en lekker druk en de sfeer zat er goed
in nadat we een paar biertjes hadden gedronken in de
kroegen. Zaterdagavond was een geweldige, uitverkochte avond in de Harmonie met de Marcus & Taylor
Partyband.

Op naar de zondag die in het teken staat van onder andere de optocht. Normaal gesproken bekijken we die
vanaf de kant en is deze snel voorbij. Maar als je op de
wagen staat duurt het een eeuwigheid. Gelukkig maar,
want wat was het gezellig. Eén van de mooiste momenten was toen wij Gerti & Bouke tegen kwamen en iedereen met een lach en een traan heen en weer keek.
Kippenvel!
Na de optocht was er het gezellige Kriebeltjesbal bij Polysport, georganiseerd door Stichting Carnaval. Wat was
het druk en gezellig. Organisatie, bedankt voor alles!!
Daarna gingen we toch nog even naar de Heischöppers,
waar wij ook al jaren komen. Wat een drukte en gezelligheid. Ook daar kregen we een geweldig welkom.
Heischöppers, bedankt!
Zondagavond was het wat rustiger, maar daardoor zeker
niet minder gezellig.
Maandag konden wij een klein beetje uitslapen en gingen wij gezellig met de bus naar Loo om daar een middagje te feesten en dat lukte zeker. Wat een feest daar.
Om daarna ’s avonds weer te knallen tijdens de foute
avond met drie geweldige dames genaamd: Toos, Roos
& Coos. Wat kunnen die een feestje maken zeg.
Dames, bedankt!
Dinsdagmiddag was een gezellige instuif met verschillende verenigingen uit de regio. Potverdrie, wat was
het druk maar oh zo gezellig. Al ging mijn nek wel hangen van al die mooie medailles die we kregen! En toen
ging de laatste avond al weer van start. Een avond met
allemaal grappen en grollen. Wat hebben wij gelachen!
Maar dan is het toch echt 12 uur en treden we af met
voorafgaand een geweldige finale met onze favoriete
nummers. Een finale met een lach en een stevige traan,
maar het was het meer dan waard.

Wij willen toch nog wat mensen in het zonnetje zetten
en bedanken de Prinsencommissie en hun vrouwen, het
bestuur van de Deurdauwers, de Rooie en de Blauwe!
Maar ook Partysound Together, Stef & Ellen en personeel
voor de gastvrijheid en taxi’s, onze hofdames Chantal &
Zamira en natuurlijk de Dansgarde: Geweldig gedaan
Anouk, Esmee, Ezra, Daniëlle, Presilla en natuurlijk mijn
lieve kleine vriendin Daisy! Ook bedanken wij alle horeca
en uiteraard Prins Rik de 1ste en Prinses Jolande de 2de
voor de gezelligheid. Rest ons nog het nieuwe Prinsenpaar en Adjudant van harte te feliciteren. Ga er van genieten want voor je het weet is het voorbij!
Alaaf, Alaaf, Alaaf, Bas & Bianca
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Carnavalswoordzoeker
Doe mee en win een prijs t.w.v. €10!

Adjudant		Carnavalsmuziek
Adverteerders
Confetti
Ballonnen
Deurdauwers
Bier
Feest
		
Busvervoer
Frisdrank 		
Cafe
Garderobe 		

Gezelligheid
Harmonie
Kriebeltjesbal
Masker
Medaille
Muntjes

Optocht		Steek
Polonaise		
Stichting
Prinsenpaar
Verkleden
Protocol
Wijn
Schmink
Zaal
Serpentines
Zwieren

Stuur voor 4 februari een e-mail met de oplossing, uw naam, leeftijd en telefoonnummer naar info@deurdauwers.nl
Er wordt persoonlijk contact opgenomen met de winnaar.
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De prinsencommissie

Als eerste willen we Prins Rik de 1ste, Prinses Jolande de
2de en Adjudant Bas bedanken voor een mooie regeerperiode. Ze hebben het, het afgelopen jaar fantastisch
gedaan. Petje af en dit geldt uiteraard ook voor Bianca
(de vriendin van Adjudant Bas).
Nadat wij vorig jaar met zijn drieën de Prinsencommissie vormden, hebben we inmiddels afscheid genomen van Ton. Ton heeft het erg druk bij de Deurdauwers o.a. als President. Hierdoor heeft hij besloten om
te stoppen in de Prinsencommissie. Ton, namens ons
nogmaals dank voor je inzet binnen de Prinsencommissie.
In april ben ik (Eric) op een avond naar Wim toegegaan om te overleggen wie we voor het aankomende
jaar konden strikken. Wij waren het al gauw met elkaar
eens wie we zouden benaderen voor deze belangrijke
taak. “Weet je wat we doen?” zeiden we tegen elkaar,
“we gaan er meteen naar toe, want zo te zien zijn ze
thuis.” Het Prinsenpaar woont namelijk vlak bij Wim
en Henny. Als eerste ging Wim even langs, maar de
pedicure was op dat moment aanwezig bij het stel.
Daarom was het niet verstandig om hun de vraag al te
stellen. Tegen een uur of 22:00 zijn we weer terug gegaan om hun te overvallen met de prangende vraag:
Of ze het nieuwe prinsenpaar van Karnavalsvereniging de Deurdauwers wilden worden. Zoals elk keer
sloeg het nieuws weer in als een bom! Na het één en
ander uitgelegd te hebben kregen ze een paar dagen
de tijd om er over na te denken of ze het wel of niet
wilden doen. Gelukkig zeiden ze volmondig “ja” dus
konden wij al gauw een afspraak maken om weer bij
elkaar te komen. Zaterdag 6 mei was het zover. Eén
van onze vragen was of ze al iemand op het oog had-

den voor de taak van Adjudant en ja dat hadden ze.
Deze is gelijk gebeld met een smoesje of hij en zijn
vrouw even langs konden komen. Toen Niels en Debbie er aan kwamen dacht ik, deze keer is het echt een
Boys “team”. (Iedereen dacht namelijk het afgelopen
jaar al dat er toen een Boys prins op zou komen).
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we samen
al veel gezellige middagen en avonden achter de
rug waar we onder het genot van een hapje en een
drankje van alles besproken hebben. Momenteel lopen de gezonde spanningen hoog op. Er moet namelijk nog best wel veel gebeuren voor het Prinsenbal.
Het “bouwwerk“ die gebruikt wordt voor de opkomst
is nog niet klaar, het protocol moet nog afgemaakt
worden en ga zo maar door maar wat de prins elke
keer zegt: (jullie geloven het nooit, rooien) “UT KUMT
ALEMOAL WEL GOED”. En daar hebben we het volste
vertrouwen in.
Namens de Prinsencommissie wensen wij het Prinsenpaar Jan en Sabine, Adjudant Niels en zijn Adjutante
Debbie een fantastisch carnavalsjaar toe.
Zet hem op BOYS.
Eric en Wim
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Gerritsen Stucadoors
Dieren
06-83604720
info@gerritsenstucadoors.nl

Gerritsen
Stucadoors

Volgend jaar uw advertentie op deze plek?
Neem contact met ons op via
info@deurdauwers.nl
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Zomer 2017
De Deurdauwers zouden de Deurdauwers niet zijn als ze buiten de carnaval in het zomerseizoen niet doorgaan met feesten. Dit jaar stonden ook
weer de nodige feestjes op de agenda.
Op zaterdag 13 mei hadden Marcel en Eric een barbecue georganiseerd.
Samen zijn ze op pad gegaan en hebben bij de Keulse Pot alles besteld wat
er nodig was voor een barbecue. Natuurlijk hadden ze ook voor een tap en
een stukje muziek gezorgd. Eén ieder heeft gezellig bij kunnen praten onder het genot van een hap en een drankje. Het was al met al een geslaagde
dag!
Op 2 juni ging onze (toen nog) Hofdame Chantal met Remco trouwen.
Wat waren we allemaal nieuwsgierig. Hoe zouden ze eruit zien? Zou Chantal een mooie jurk dragen? Met een aantal Deurdauwers zijn we naar het
Stadshuis gegaan in Rheden, om getuige te zijn van hun ‘Ja’ woord. Die
avond hadden we met z’n allen een geweldig feest bij Partycentrum de
IJsselhoeve. We hebben daar geproost en gedanst op deze mooie dag.
Ook hadden we dit jaar een aantal 50-jarigen onder ons!
4 juli 2017 Jacqueline Jansen
26 juli 2017 Janny Zweers
20 november 2017 Freddy Harmsen
De Deurdauwers hebben wederom weer een mooi jaar achter de rug met
veel leuke feestjes!

Veelzijdig overnachten op de
Veluwezoom
Laat je positief verrassen door de
schoonheid van de Veluwe. Vanuit
ons hotel kunt u prachtige wandelen fietstochten maken over het
Nationaal Park Veluwezoom.

(0313) 414971
polysport.nl/veluwe-hotel
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Optocht 2017
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Prinsenbal
Op zaterdag 18 november 2017 was de grote zaal van de
Harmonie in Laag-Soeren versierd met ballonnen, serpentines en slingers want het nieuwe carnavalsseizoen
ging van start. Al een aantal jaar treedt het Prinsenpaar
af tijdens de laatste carnavalsavond van het seizoen.
Dat creëert ruimte in het programma van het Prinsenbal maar die is dit jaar ook weer prima opgevuld. Ook
de zaal was goed gevuld met o.a. gastverenigingen de
Nölers uit Dieren en de Klutsers uit Apeldoorn.
Een avond als het Prinsenbal
geeft de gelegenheid stil te
staan bij een aantal wisselingen in de diverse groepen.
Zo nam Peter Posthuma na
11 jaar afscheid van de Raad
van Elf. Naast zijn actieve
deelname bij onder andere de wagenbouw, was hij
ook altijd in voor spontane
gekke acties waar wij allemaal hard om konden lachen.
Ook was hij één van de bedenkers van Prinsjesdag in
Dieren, in 2013, waarbij er een heuse gouden koets met
Koninklijke Hoogheden door Dieren reed. Peter maakt
hiermee plaats voor Chantal Zegers. Chantal heeft afscheid genomen als hofdame en die plek wordt opgevuld door Anouk Reinten.
Ook worden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Jubilaris John Mijnders krijgt tevens een werkorder uitgereikt
voor al zijn inzet voor de vereniging. Wie ook veel voor
de vereniging hebben betekend zijn Harrie Harmsen en
Bouke Kramer; zij zijn benoemd als Lid van Verdienste.

Het Prinsenbal is geen Prinsenbal zonder de gebruikelijke verloting, waar onder andere een hele mooi fiets te
winnen viel, van Opperdeurdauwer de Koninklijke Gazelle.
Het entertainment deze avond werd verzorgd door de
mannen van Partysound Together en de dames van de
dansgarde.
Helaas hebben een aantal meiden afscheid genomen
van de dansgarde dus de dansgarde is op zoek naar versterking. Kom eens kijken tijdens een oefenavond in de
Drieschaar op dinsdag.
Maar waar het allemaal om
draait tijdens deze avond is
het nieuwe Prinsenpaar. Wie
gaat er komend seizen regeren? En welke adjudant staat
hen bij? In een heuse après ski
hut bleef hun identiteit nog
even geheim, maar eindelijk
werden ze dan onthuld:

Prins Jan de 5de, Prinses Sabine
de 1ste en hun adjudant Niels!
Wij wensen hen een heel mooi carnavalsseizoen. Als het
feest tijdens het Prinsenbal de maatstaaf is dan gaat het
helemaal goed komen!
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Muziekcommissie

Met gepaste trots presenteren wij als Muziekcommissie het programma van Carnaval 2018. Het beloofd
muzikaal een geweldig en gevarieerd jaar te worden.
Met nieuwe gezichten maar ook met oude bekenden.

We zijn al vroeg met de voorbereidingen begonnen.
Dat wil zeggen: vergaderen, evalueren en plannen
maken maar ook artiesten en drive-in shows benaderen, bands en feesten bezoeken, allemaal voor jullie.

Dit is zeker nog niet alles wat wij jullie te bieden hebben! Bekijk het volledige programma hiernaast in de
Deurdauwer.
Mocht je ideeën, tips of vragen hebben maak dan gerust een praatje met de muziekcommissie.
Carnavaleske groet,
Roel, Gertie & Emiel

Dit jaar is het iets anders in opzet als andere jaren met
op zaterdag de Millennium Show Band en op zondag
het geweldige duo Helemaal Hollands. Ook nieuw dit
jaar is Keizerstad FM drive-in disco, die op zondag en
maandag flink uitpakken met een prachtige licht- en
geluidshow! Op maandag zijn we blij om Toos, Roos
en Coos weer te ontvangen om er net als vorig jaar
weer een dolle boel van te maken. Dinsdag sluiten we
natuurlijk traditiegetrouw de carnaval samen weer af
met Partysound Together.

Busvervoer

Dit jaar rijden op zaterdag en zondagavond bussen heen en weer voor één muntje per enkele reis.
￼					

van Dieren naar Laag Soeren

van Laag Soeren naar Dieren

Opstapplaats:				
1e bus		
2e bus		
1e bus		
2e bus
Wilhelminaweg t.h.v. Gazelle 			19:30		20:30		01:00		02:00
Lindenlaan t.h.v. Ericaplein 			
19:35		
20:35
Zilverakkerweg t.h.v. Julius Röntgenlaan
19:40 		
20:40
Geitenbergweg t.h.v. Roodborstlaan		
19:45 		
20:45
Industrielaan t.h.v. Geitenbergberg 		
19:50		
20:50
Harderwijkerweg t.h.v. Cederlaan 		
19:55		
20:55
Aankomst “De Harmonie”			20:00		21:00
De bussen doen op de terugweg dezelfde haltes aan.
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WINTERSCHILDER
ACTIE
VERF GRATIS!
Bij binnenschilderwerk en
afgeschermd buitenschilderwerk

Tel: 0313-414465
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info@asselt-schilders.nl

In de maanden:
Januari
Februari

www.asselt-schilders.nl

Jubilarissen
Ook dit jaar staan we stil bij een aantal jubilarissen die
onze vereniging rijk is.

44 JAAR !
Gerrit Brunsveld is een man van het 1e uur. Hij weet nog
goed dat op een zaterdag Appie Wilbrink en Joop Engels
aan de deur stonden met de vraag of hij prins van de
Deurdauwers wilde worden. Gerrit was én is een bekend
gezicht in Dieren. Vroeger was hij werkzaam als meteropnemer en kwam hierdoor bij veel mensen thuis. Na
een week bedenktijd en overleg heeft hij “ja” gezegd en
regeerde Prins Gerrit 1e in 1974 de Deurdauwers. Ook
heeft hij jarenlang zitting gehad in het bestuur. Hij heeft
veel mooie herinneringen over gehouden aan deze tijd.
Eén van die herinneringen is een optreden op Russische
muziek. Hierbij had Gerrit een mooie rol en mocht hij
zijn playbackkunsten aan iedereen tonen vanuit een
slee. Officieel geniet hij van zijn carnavalspensioen en is
hij Senator. Vooral het vele werk wat hij voor de Deurdauwers heeft gedaan is hij benoemd tot Ere Lid.
Jarenlang is Harrie Nas met plezier actief geweest in de
redactie van de Deurdauwer. Verder viert hij nog altijd
met plezier carnaval bij de Deurdauwers. Hij heeft een
speciale plek binnen onze vereniging én in de zaal. Vroeger in zaal de Klok zat hij al graag aan de lange tafels.
Soms simpel even de krant lezen. Hij geniet ontzettend
van kleine dingen en van het leren kennen van nieuwe
mensen. In de Harmonie heeft hij ook zijn vaste plekje
gevonden. Samen met familie en vrienden is Harrie vaak
te vinden achter in het hoekje naast de bar. Het is een
handige plek als je iemand kwijt bent, want hij weet zo
steeds weer iedereen te vinden of andersom. In dit hoekje wordt ook zijn bekende eigen gemaakte dropshot
tevoorschijn getoverd. Iedere avond staat er weer een
flesje klaar om met een ander te delen. Het recept is simpel, maar dat mogen wij natuurlijk niet verklappen. Het
motto van Harrie is: “Leven en laten leven!”

33 JAAR !
Harrie Kolkman heeft tijdens zijn jaren van lidmaatschap
diverse rollen op zich genomen. Hij was actief in de Prinsencommissie, in 2003 adjudant bij Prins Marthijn 1e en
Prinses Joke 1e en hij is onderscheiden als Opperdeurdauwer. Maar veel leden kennen hem nog als Annie van
Bob de Rooij. Het is begonnen bij V.V. Erica op vrijdag,
daar gingen zij als de Bhagwan verkleed en hebben ze
bij John Bosman op de flat alles roze gemaakt. Voorzitter van toen, Hein van Schooten, vroeg na de carnavals-

avond in Zaal de Klok aan Harrie: ‘Waar was je gister? Ik
had je wel verwacht.’ Toen zijn ze elk jaar gegaan met
een hele groep. Lid werd je toen niet zomaar. Er was een
ledenstop en een wachtlijst om lid te worden. Buiten
dat Harrie in 2003 adjudant was, zijn hij en Marthijn wel
vaker gevraagd als prins en adjudant. “Maar”, zeiden ze,
“dat gaan we echt niet doen. We houden gewoon onze
gekleurde pakken aan in plaats van die zwarte.”
Frank Nas is altijd met het groepje van zijn vader Harrie meegegaan. En later gingen de meiden ook. Met de
meiden bedoelt hij onder andere zijn vrouw Astrid, die
hij tijdens carnaval in het jaar 1989 heeft ontmoet. Frank
kennen we als iemand die vanaf de zijkant geniet. Je zult
hem niet vooraan zien lopen in de polonaise. Voor hem
is carnaval begonnen in Zaal de Klok waar de meeste
mensen in een boerenkiel rondliepen, maar zaterdags
waren de carnavalsvierders vaak wel echt verkleed en de
dames heel chique. Naderhand werden er tosti’s gegeten en was er toen ook al zelfgemaakte dropshot? Terwijl
we Frank spreken willen we toch wel graag weten of de
dropshot een familierecept is en of hij het bij zich heeft.
Zijn antwoord: “Nee, maar ik kan wel even vragen of mijn
vader het wil brengen.”

11 JAAR !
Elf jaar geleden werd John Mijnders lid. Van oorsprong
is hij een Zeeuw maar inmiddels is hij niet meer weg te
denken bij de vereniging. Door Janny Zweers is hij bij de
vereniging gekomen.
“Toen ik Janny leerde kennen zei ze: ‘Ik vier carnaval met
vriendin’ waarop ik zei: ‘Dat moet je blijven doen, als ik
maar niet mee hoef’” Je wordt toch wel gek gemaakt,
vooral door Janny. Eerst ging ik één avond mee, maar dat
werden er al gauw drie.” John is erg actief bij de Deurdauwers en heeft ook tijdens het Prinsenbal een werkorde ontvangen. Het liefst treed hij niet op de voorgrond
maar in 2010 stond hij daar toch als Prins John 2e.
Linda Draaijer viert, net als veel carnavalisten, carnaval al
van jongs af aan. Eerst ging ze op de fiets naar de Nölers
in Theothorne want ze mocht Dieren nog niet uit, maar
later ging ze met de ‘Stoutjes’, waar ze toen woonde, mee
naar de Harmonie en is nooit meer weggegaan. Jarenlang is zij actief geweest als leidster van de Dansgarde,
samen met Joke van Braam. Nu zijn er belangrijkere dingen in het leven (red. Linda is net moeder geworden)
maar stilletjes hopen wij als Deurdauwers dat Linda eenmaal het middelpunt van belangstelling mag zijn.
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Stichting Casa Segunda Vida
Kringloopwinkel
Brocante, antiek & curiosa
Dagbesteding, activerend werk &
vrijwillerswerk
Opslagverhuur & caravanstalling
Huisruimingen

Ook voor reparaties, laswerk, apk
en diverse onderdelen

De Timp 2 6856 CK Dieren
Tel. 0313-619678 Mob. 06-51202533
Fax 0313-619674 www.detimp.com
In- en verkoop van loop-, sloop- en schadeauto’s

Sanitair installaties - CV-installaties
Service- en onderhoudscontracten centrale verwarming
Zonne-energie - Koper-, lood- en zinkwerk - Riolering
Dakbedekkingen - Airconditioning

Zuider parallelweg 59
6953 DD Dieren
0644009432
segundavidadieren@gmail.com
Facebook.com/stichtingcasasegundavida
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24 uur service

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

De Jeugd van
Tegenwoordig
Misschien is het jullie al opgevallen maar de afgelopen jaren zijn er weer een aantal nieuwe Deurdauwers opgestaan en vieren zij gezamenlijk met
iedereen carnaval bij de Deurdauwers in Laag-Soeren. Een groep jonge mannen die jaarlijks uitkijkt
naar die ene week waarin de Harmonie wordt omgebouwd tot feestburcht en zij weer 5 dagen lang
verkleed op pad mogen.
Wie zijn zij?
Wij zijn een groep
jonge mannen die
woonachtig zijn in
Dieren. Onze leeftijden verschillen
van 20-23 jaar en
wij kennen elkaar
allemaal van het
samen voetballen
bij V.V. Dieren. Het
begon al op jonge
leeftijd met een
kleine groep en
mede door de fusie van de voetbalverenigingen in Dieren is onze groep gegroeid tot
hoe hij nu is. Doordeweeks zien we elkaar dan ook
vaak op het voetbalveld en in het weekend gaan we
vaak op stap om gezellig wat te drinken met elkaar.
Sinds 2 jaar is een groot aantal van onze groep lid bij
de Deurdauwers, daarvoor vierden wij al wel carnaval bij de Heischöppers en op zaterdag en zondag
bij de Deurdauwers in de Harmonie. Mede doordat
het kopen van een toegangsbandje ons altijd veel
stress opleverde, hebben wij besloten om toch maar
een lidmaatschap af te sluiten bij de Deurdauwers,
zodat wij altijd verzekerd zijn van de feestavonden
in de Harmonie.

donderdag op het Veurpruversbal van de Heischöppers en eindigen we op dinsdag met een gezellige
kroegentocht in Cuijk en natuurlijk het Deurdauwersbal bij de Deurdauwers.
Niet alleen het aantal dagen hebben we de laatste
jaren uitgebreid, ook zijn we steeds meer ons best
gaan doen om gezamenlijk als groep leuk verkleed
te zijn. Zo hebben we het afgelopen jaar bij zowel
de Deurdauwers als de Heischöppers een prijs gewonnen voor onze kostuums. Bij de Heischöppers
wonnen we de eerste prijs met ons thema de “bowlingbaan” waardoor we op zondag op de wagen
mochten plaatsnemen. Ook bij de Deurdauwers
werden onze babyuniformen gewaardeerd op de
zaterdagavond.
De ideeën van onze kostuums komen altijd een
paar weken voor de carnaval naar boven en zijn
vaak gebaseerd op een klein beetje fantasie. Alles
wordt vaak op het laatste moment aangeschaft en
zijn vaak heel impulsief. Zo kochten Mark van Braam
en Luuk Arentshorst vorig jaar op zaterdagochtend
na het hijsen van Jan Zwier nog twee kinderwagens
voor de babykostuums. Aankomende carnaval gaan
wij weer ons best doen om in ieder geval een prijs
te winnen met onze kostuums en natuurlijk zijn wij
weer aanwezig in de Harmonie om met alle deurdauwers er een leuk feestje van te maken!

Vanaf dat moment zijn we het vieren van carnaval
steeds meer gaan waarderen en zien wij carnaval als
een feest van 5 dagen gezellig samen zijn met elkaar
en natuurlijk het nuttigen van alcoholische versnaperingen met vele anderen. De afgelopen jaren vieren wij carnaval dan ook uitgebreid en starten we op
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Zutphensestraatweg 1
6953 CG Dieren
Tel. (0313) 4413433
www.dbvd.nl
info@dbvd.nl

TROPICA
DIEREN

Spankerenseweg 2
0313-415997

Wilhelminaweg 13A
6951 BM Dieren
Tel: 06-12977417
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info@le-cherie.nl
www.le-cherie.nl

BRUMMEN

Ambachtstraat 41
0575-561457

ZUTPHEN

hele
Een naval
car
fijne maal!
l
al e

Polsbroek 79A
0575-513515

Opperdeurdauwer
Zo komt de Koning op bezoek en zo staat
carnavalsvereniging de Deurdauwers op de stoep.
Sinds 2 jaar dragen onze Senatoren de Opperdeurdauwer voor aan het bestuur. De Opperdeurdauwer is de
hoogste onderscheiding binnen de vereniging en wordt
uitgereikt aan personen of een organisatie die de afgelopen jaren veel voor de vereniging of de Dierense bevolking hebben betekend.
Dit jaar werd de onderscheiding uitgereikt aan de Koninklijke Rijwielfabriek Gazelle. Al meer dan 125 jaar zijn
de Koninklijke Gazelle en Dierenaren onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Tevens draagt de Koninklijke Gazelle
onze vereniging een warm hart toe.
In september 2015 werd Koning Willem Alexander
groots ontvangen bij De Koninklijke Gazelle. Op vrijdag
1 december j.l. werden Prins Jan de 5de en Prinses Sabine
de 1ste, op dezelfde hartelijke wijze ontvangen.

De Opperdeurdauwer werd in ontvangst genomen door
Managing Director, Huub Lamers. De Koninklijke Gazelle
was zeer verheugd dat zij in hun 125-jarige bestaansjaar
de Opperdeurdauwer in ontvangst mochten nemen.
Karnavalsvereniging de Deurdauwers feliciteert directie
en medewerkers van harte met deze onderscheiding.

Annie, hou jij mijn
fietsie effe vast,
want die gozer wil
met me dansen

Met carnaval kies je voor de fiets. Maar dan wel voor een fiets die niet kapot te krijgen is.
Die niet te stelen is en die je altijd terug vindt. Ook met carnaval. CityGo.
Bekijk deze fiets op gazelle.nl
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Terug in de tijd
Een beetje verlaat rij ik de oprit bij huize Lankwarden
op. Reinder verwelkomt mij buiten en begeleidt mij
als een gentleman naar binnen. In de hal aangekomen
ruik ik al de eigen gemaakte appeltaart. Zittend aan een
grote tafel met tal van foto´s voor zich, word ik hartelijk
verwelkomt door Netty, Werner en Berry Jansen. Netty
maakt gelijk een excuus dat er zo weinig foto´s zijn maar
alles staat op videoband. Even schrik ik als Netty oppert
of Werner niet even de videorecorder op kan halen zodat we alle banden kunnen bekijken. Maar al gauw gaat
het weer over het carnavalsgebeuren. Vol enthousiasme
worden er door de dames herinneringen opgehaald.
Soms corrigeren ze elkaar even terwijl de heren een afwachtende houding aannemen of zij kunnen het, net als
ikzelf, soms even niet volgen.
“Ja ja”, zegt Reinder, “27 jaar terug is een lange tijd.” We
gaan terug naar het jaar 1989. Het is eind augustus als
Jan Kranenburg en Hendrik Weijers aan de deur staan
bij huize Lankwarden. Even schrikt Reinder en hij denkt:
er moet binnenkort weer hout gehakt worden. Maar er
komt een vraag die Reinder en Netty totaal niet hadden
verwacht. Of ze het Prinselijk paar willen worden bij de
Deurdauwers? Hier hoeft het echtpaar niet lang over na
te denken. Vriend Werner Jansen wordt gebeld of hij een
kleine reparatie kan uitvoeren. Deze ‘kleine’ reparatie
bleek uiteindelijk een ‘grote’ operatie. Werner had slecht
enkele secondes nodig om tot het besef te komen dat hij
Reinder en Netty niet in de kou mocht laten staan en hij
is dan ook ingegaan op hun verzoek, om hun adjudant
te worden.
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Een lange tijd van stilzwijgen breekt aan. Dit is niet altijd even makkelijk bij de Wagenbouw waar Reinder en
Werner actieve mannen waren. Hier werd er volop gegist wie het Prinselijk Paar van 1990 zou worden en de
mannen deden er zelf flink aan mee. Zo had Werner een
gesprek met Marinus van Someren. Marinus vroeg aan
Werner of hij wist wie het Prinsenpaar zou worden maar
Werner leidde Marinus op het verkeerde pad.
1990:
In die tijd was het gebruikelijk dat alle steekdragers de
middag voorafgaand aan het Prinsenbal bij elkaar kwamen. Daar werd door de voorzitter, Joop Engels, bekend
gemaakt wie het Prinselijk Paar werd. Nadat bekend
werd dat Reinder en Netty dat waren, hebben ze Werner
uit de rij van steekdragers voorgesteld als hun adjudant.
Marinus zei direct tegen Werner: “Met jou praat ik niet
meer.”
Zaterdagavond in Zaal de Klok werd het nieuwe Prinsenpaar van de Deurdauwers officieel bekend gemaakt.
Berry vertelt nog dat de mensen deze avond echt chique
gekleed kwamen. In zaal de Klok was het feest om 01:00
uur klaar. De afterparty bij Reinder en Netty ging door
tot in de kleine uurtjes.
Net zoals in de huidige tijd, werden er tussen het Prinsenbal en het grote carnaval verschillende uittredens
gedaan en werd in die tijd ook het Olde Wievenbal gevierd.

Het Deurzetten en het bijbehorende feestje werd bij het
Prinsenpaar thuis gevierd. Bij het Deurzetten hebben ze
Marinus een mooie taak gegeven. Hij was namelijk de
butler van de avond. Alle vier zijn ze het er over eens: wat
hebben ze toen een schik gehad.
De week voor het carnaval werd er met de ouderen en
minder validen carnaval gevierd. In samenwerking met
Jo Pieper (tante Jo), de brandweer en het Rode Kruis resulteerde dat in een volle zaal. Het eerste borreltje werd
betaald en de rest werd onder de tafel uit de tas bijgevuld.
De vier dolle dagen startten traditiegetrouw met het hijsen van Jan Zwier. De avonden werden druk bezocht in
Zaal de Klok waar vier dagen lang New Splendid speelde aangevuld door enkele blaaskapellen. Er werd gestart met het Gekostumeerd Bal op zaterdagavond. Hier
werd serieus werk van gemaakt en de winnaars mochten
meelopen in de optocht, onder de vlag van de Deurdauwers.
Op zondag was het tijd voor het kriebeltjesbal en de optocht, die onder zonnige weersomstandigheden plaats
vonden. Na de optocht werd er gehost en volop polonaise gelopen in een volle Zaal de Klok. Dit inspireerde
zoveel mensen dat ze toch nog een kaartje kochten voor
het Volwassenbal die avond. Na afloop van het middagprogramma trok het Prinselijk Paar zich terug in het
Oranje Hotel.

Op maandagochtend werd er door de steekdragers
eerst een bezoek gebracht aan het Prinsenpaar thuis.
Steekdragers plaatsten een bankstel in de tuin van Reinder en Netty omdat ze net verhuisd waren. Dit kreeg
zoveel aandacht van de schoolgaande kinderen, dat ze
ook nog maar gezamenlijk een bezoekje brachten aan
de lessen. Na de lessen werd er gestart met Frühshoppen in een bomvolle Zaal de Klok. Hier praat je dan al
gauw over 800 man. Maandagavond was een populaire
avond. Om 19:00 uur stonden de eerste gasten al in de rij
om een goede plek te vinden voor het Boerenbal. Na afloop werd er met een geselecteerd groepje geborreld bij
het Prinsenpaar want de volgende ochtend kon iedereen uitslapen. Dinsdag, de laatste carnavalsdag, was er
’s middags een gezellig samen zijn op het horecaplein. ’s
Avond was het Deurdauwersbal en op deze avond ging
Nelleke Brunsveld om 24:00 uur rond met de asbak en
kreeg iedere bezoeker een askruisje. Hiermee kwam er
een einde aan de vier dolle dagen.
Er zijn deze avond veel mooie herinneringen opgehaald.
Na verloop van deze avond werd men steeds enthousiaster. De Prinsencommissie zou ze een groot plezier
doen om ze nogmaals te benaderen.
Lisette van Braam
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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 Eijbergen bv.
Aann. bedrijf - Grondwerken
Loonbedrijf - Verhuur
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Stichting Carnaval

Het carnavalsseizoen is weer begonnen. De Nölers zijn
op de officiële carnavalsdatum van start gegaan. Zij hebben op de 11e van de 11e de Prins en Adjudant bekend
gemaakt bij het publiek in Theothorne. De Deurdauwers
volgden de week daarna en hebben op 18 november
het Prinselijk Paar en de Adjudant aan het publiek getoond in de Harmonie.

kinderen beginnen. Clown Fleur zal er zijn, de limonadefontein is aanwezig en er zijn nog meer verassingen
voor de kinderen. De entree is gratis. Aan het eind van
het kindercarnaval, dit zal rond 16:00 uur zijn, is er bij het
weggaan nog een traktatie voor de kinderen.

Het zorgt er ook weer voor dat Stichting Karnaval Dieren
en omstreken bezig gaat met de organisatie van de opening van het carnaval en de optocht met aansluitend het
Kriebeltjesbal voor onze kleine carnavalvierders.

Bestuur Stichting Karnaval Dieren e.o.

Graag willen wij U uitnodigen om op zaterdag 10 februari aanwezig te zijn bij de opening en het hijsen van Jan
Zwier wat om 11:11 uur zal plaatsvinden op het Horecaplein in Dieren-Zuid.
Op zondag 11 februari bent U van harte welkom om deel
te nemen aan onze carnavalsoptocht die zal starten om
13:11 uur vanaf parkeerplaats Het Nieuwland aan de Admiraal Helfrichlaan en een ronde zal maken door Dieren.
Aansluitend zal om 14:20 uur de zaal open zijn voor
het kindercarnaval in Polysport en zal het feest voor de

Wij wensen iedereen een fijn carnaval toe!

Route optocht
Parkeerplaats het Nieuwland
Admiraal Helfrichlaan
Zilverakkerweg
Valeriuslaan
Rodekruislaan
Wilhelminaweg
Spankerenseweg
Lindelaan
Geitenbergerweg
Admiraal Helfrichlaan
parkeerplaats het Nieuwland
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Ondertussen aan de 					

Henk en Peter, maar een kleine afvaardiging van het
barpersoneel van de Harmonie, geven ons een kijkje
in het carnaval vanuit de ogen van een barman.

Sinds 1998 vieren we carnaval in onze huidige feestburcht de Harmonie. Vanaf het begin is Henk al in de
Harmonie te vinden, sinds hij voor Stef en Ellen de
munten verkoopt.
Het liefst werken de beide heren achter de vaste bar
want ook al zijn de twee bars op zaterdag en zondag
exact hetzelfde ingericht, de routing is dan net even
iets anders. Je kunt niet de ene avond de cola links boven hebben staan en de volgende avond rechts onder.
De mannen (en vrouwen) moeten blindelings kunnen
pakken, voor de snelheid. Al hebben ze allemaal wel
horeca oren ontwikkelt. Als ze iemand aan het helpen
zijn en ze hebben een fles witte wijn in de handen en
ze horen iemand bij een collega twee wijn bestellen,
dan schenken ze er twee extra in. Ze luisteren mee en
dan gaat het automatisch en veel sneller kan het ook
niet.
Ook wat betreft kroeg en
bar is er een voorkeur. Peter: “Ik sta liever in de zaal
dan in de kroeg. In de
zaal is het lekker druk,
vooral op zaterdag.” Al
die jaren heeft hij met
Martin gewerkt, als vier
handen op één buik.
Zij hadden niet eens
woorden nodig. “We
hadden één of andere
klik en konden goed
samen werken. Ook
al zijn wij twee hele
aparte types, we zaten altijd goed op één lijn.”
Peter vindt het jammer dat Martin niet meer bij de
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Harmonie werkt. “In het eerste jaar zei ik dat ik geamputeerd was. Ik werk met maar één arm, zo voelt het.
Het was ook de manier van werken. Je kon ons samen
achter één bar zetten en je hoefde er niet te dweilen.

Als iemand anders dan ff een half uurtje kwam dan was
dat wel anders. Als er toch zooi was, dan legden we
alles ff stil, gauw de dweilen halen, schoonmaken en verder. Martin was
ook een linkspoot dus dat
werkte goed
want je zat elkaar niet in de
weg. Hij kon
als linkshandige
heel snel spoelen
en dan bleef het
tempo hoog.”
Het verschil tussen
carnaval en andere
feesten is volgens
de barmannen dat
de mensen vrijer zijn.
En ze zien
mensen gedurende de
dagen aftakelen. Zaterdags is het: ‘We gaan er tegen aan!’ Zondags drinken
ze eerst al één een kopje koffie of een kopje thee. En
maandag moet de helft een kopje koffie of thee als ze
binnen komen en dinsdag is het eerste half uur koffie en thee en dan beginnen ze pas met bier drinken.
Mensen zijn dan vier dagen aan het bier drinken. Het
is echt topsport.
Wat veel mensen niet weten is dat het grote deel van
het personeel een ‘gewone’ baan heeft.
Wij hoorden Jambers al praten: “Overdag is hij een
keurige jongen…. “ Zij nemen vrij van hun ‘gewone’
baan om een aantal of alle dagen in de Harmonie te
kunnen werken. Zoveel dagen vrij zijn is wel handig
want het hakt er redelijk in, ook bij het barpersoneel.

					 andere kant van de bar...
Toen wij de mannen vroegen of wij ze mochten interviewen was de reactie: “Prima hoor, maar wat willen jullie weten want barmannen mogen niet uit de
school klappen.” En: “Laten we dan gezamenlijk afspreken want dan kunnen we sterke verhalen afzwakken.”
Dat maakte ons nieuwsgierig, want barmannen (en
-vrouwen) hebben toch wel een apart beroep waar ze
dingen zien en horen die soms maar beter achter de
bar kunnen blijven. Er is geen code of een ongeschreven regel wat
dat betreft, dat gaat allemaal
automatisch. Tijdens een afterparty met het personeel
bespreken en evalueren ze
de avond en dat blijft dan
binnen de vier muren. Peter: “Martin en ik schreven ook nog wel eens
bordjes en die hingen
we op. ‘Om half 12 begint het.’ ‘Wat begint er
dan,’ werd er gevraagd.
‘Ja, n**ken.’ Eén keer
kwam er een grietje
om kwart voor 12, die zei: ‘Ja,
ik ben iets te laat maar kan het nog?’ Maar ze
was te laat en liep beteuterd weg.

Wat de mannen het meeste is bijgebleven is toen Stef,
Martin en Peter een keer om 4:30 uur nog in de kroeg
zaten toen er een auto langs reed. Deze auto stopte,
er stapte iemand uit en daarna reed hij weer verder.
Ze stonden al bijna buiten toen ze erachter
kwamen dat het de krantenjongen was. Hij was met
zijn vader de kranten aan
het rondbrengen. Zijn vader deed de linkerkant en de
jongen stapte steeds rechts
uit. Als je een paar biertjes
op hebt en het is zo vroeg (of
laat), dan kijk je er toch even
anders tegen aan.
Maar één van de beste momenten was in het jaar dat André
en Jolande Prinsenpaar waren
met Sam als Adjudant. Zij wilden
graag een blaadje bier dus ze pakten een tafel en keerden deze om
(dat is ook een blad toch?) Het blad
werd gevuld met bier maar bij het
optillen hadden ze alleen de poten
nog in de handen en alles flikkerde op de grond. Peter:
“Dat was hilarisch en een goed voorbeeld van hoe je
carnaval moet vieren.”

Op de foto: Henk van Someren en Peter Braaksma met een glaasje Jägermeister. Elke avond starten ze met
een glaasje Jägermeister met het personeel …. en met Roelof van Binsbergen.
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“Pijnvrij de polonaise lopen?”
Voor al uw klachten aan voeten, nagels of benen
Voor medical taping of sportbehandeling
Voor massage, gellak en wellnessbehandelingen
Wellness Pedicure Judith
Tel: 06-21562904 of Mail:pedicure.judith@outlook.com

Uw specialist in binnen- en buitenzonwering
ERIK PIETERSE

ZONWERING

Volgend jaar uw
advertentie op deze plek?
Neem contact met ons op
via info@deurdauwers.nl
Wilhelminaweg 3 - Dieren - www.erikpieterse-zonwering.nl - (0313) 410501

Boekhandel Dieren
Callunaplein 108
6951CR Dieren
0313 - 415793
boekhandeldieren@gmail.com

Just look Beautiful
*Visagie & Beatysalon*
- Gezichtsbehandelingen
- Lichaamsmassage
Bel voor een afspraak 06-23887911
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- Harsen
- Visagie

Willaertlaan 6 6952 EN Dieren

Prinsentreffen
Elk jaar in december kwamen de carnavalsverenigingen uit de gemeente Rheden bij elkaar om gezamenlijk te strijden om de wisselbeker. De beker is voor de
vereniging die de meeste punten weet te scoren met
het spelen van allerlei spellen. Afgelopen december
was de eer aan de Deurdauwers om de avond te vullen met spellen en opdrachten. Zo was op vrijdag 8
december de Harmonie gevuld met Hoogheden en
Steekdragers van vijf verenigingen uit de gemeente
Rheden.
Voorzitter van het Gemeentelijk
Overlegorgaan Joost Elbers, tevens President van Carnavalsvereniging de Heiknüüters bedankt
Bouke Kramer voor zijn jarenlange inzet bij het Gemeentelijk
Overlegorgaan. De rest van de
avond werd geleid door Marcel
Hendriks en Freddy Harmsen
onder muzikale begeleiding
van Roel Rijpstra van de Muziekcommissie.
Een aantal groepen van de Deurdauwers waren verantwoordelijk voor de organisatie van een spel. Zo
kwamen de Senatoren met het geluidenspel waarbij
natuurgeluiden geraden moesten worden. De dames
van de Redactie vroegen de Prinsen het hemd van
het lijf met het ‘Ja’ en ‘Nee’ spel uit het tv-programma
een Goed Stel Hersens van RTL4. Het bestuur vulde
de hele zaal met het hilarische ballonnenspel waarbij vals spelen niet werd getolereerd. De Raad van

Elf ging voor kracht want bij hen moesten de Prins
en Adjudant zo lang mogelijk een bierfust dragen.
Wim Schoolderman en zijn dames van de activiteitencommissie hadden dozen volgestopt met diverse
voorwerpen die geraden moesten worden tot grote
ergernis van onze Prins Jan de 5de want hij had zijn
hele vinger vol met watervaste stift.
Als klap op de vuurpijl werd het finalespel gespeeld,
voorgedragen door de Raadsvrouwen, waarbij een
dobbelsteen bepaalde of ze kledingstukken moesten
aantrekken of dat ze de ander in het gezicht mochten
schminken. Bij het spel waarbij de Prinsen de meeste
punten dachten te scoren konden ze eenmalig een
joker inzetten waarmee de behaalde punten verdubbeld werden.
Natuurlijk werden er ook een aantal polonaises gelopen en uiteindelijk volgde daarna dan eindelijk de
uitslag. Er is hard gestreden maar er was toch een
duidelijke winnaar. Prins Carl en adjudante Loes van
C.V. de Narrenkap uit Velp gingen met de beker huiswaarts.
Wij bedanken de verenigingen, deelnemers, spelleiders en (muzikale) presentatoren voor hun bijdrage.
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