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Ook dit jaar hebben wij weer ons best gedaan om een mooie Deurdauwer voor u samen te stel-
len. In deze Deurdauwer zijn vertrouwde items terug te vinden, maar hebben we ook ons best 
gedaan om terug te kijken in het verleden en een blik te werpen op de toekomst. Zo zijn we langs 
geweest bij Annie de badjuffrouw, hebben we geprobeerd de dansgarde uit 1999 weer bij elkaar 
te krijgen en vertellen de jeugd Prins, Prinses en Adjudant hoe zij het carnaval hebben beleefd. 

Daarnaast hebben we als carnavalsvereni-
ging afscheid genomen van onze vertrouwde 
bouwlocatie en is er voor het eerst een wagen 
gebouwd in ons nieuwe onderkomen. Blader 
gauw verder om hier meer over te lezen en 
zien.  

Afgelopen jaar hebben Jan, Sabine, Niels en 
Debbie de vakantie moeten laten schieten om 
het Prinsenpaar en adjudant te kunnen zijn 
maar hier hebben ze geen moment spijt van 
van gehad. Mooie herinneringen blijven over. 
Namens alle Deurdauwers: hartelijk dank voor 
een prachtig carnavalsjaar.  

Dit jaar nemen Prins André, Prinses Cäty en Ad-
judante Christel het over. Voor het eerst hebben 
de Deurdauwers een vrouwelijke Adjudante! 
Wij kijken uit naar dit seizoen met dit enthousi-
aste stel en wij wensen u allen een fantastisch 
carnavalsseizoen toe. 

De Krattenwals zal dit jaar ongetwijfeld meer-
dere malen te horen zijn. Velen zullen Prins 
André kennen van onze eerste feestburcht; het 
voormalige Zaal de Klok. André was daar ja-
renlang ober en heeft zo kennis kunnen maken 
met het carnaval bij de Deurdauwers. 

Dit jaar heeft de Prinsencommissie het nieuwe 
Prinselijke paar lang geheim kunnen houden. 
Helaas werd er vrijdag, voor de onthulling, al 
duidelijk uit welke hoek het Prinsenpaar kwam. 
De Prinsencommissie zal hier zeker voor de 
komende jaren iets op bedenken, zodat het 
geheim tot op het laatst bewaard blijft. 

Een speciaal woord van dank aan onze adver-
teerders die het weer mogelijk hebben gemaakt 
om deze Deurdauwer uit te brengen.    

Het bestuur, de steekdragers en de redactie 
wensen u veel leesplezier met deze
nieuwe Deurdauwer.

Colofon
De Deurdauwer is een uitgave van Karnavalsvereniging de Deurdauwers en verschijnt één 
keer per jaar. Karnavalsvereniging de Deurdauwers is opgericht op 11 november 1971.

Redactie Lisette van Braam, Myrte Roseboom, Zamira Schoolderman en Anneke Veens
Fotografie dank aan alle fotografen • Contact info@deurdauwers.nl • Website 
www.deurdauwers.nl  Feestburcht De Harmonie Laag Soeren - www.harmonielaagsoeren.nl

Het is weer tijd voor

carnaval!
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Woensdag t/m zondag
vanaf 12:00 uur geopend

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

Diner, borrel,
taart & lunch

Grondverzetbedrijf 
  R. van Binsbergen
   
   Priesnietzlaan 2
   Laag Soeren

   Tel: 06-53388486
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Vanuit het bestuur een terugblik op het afgelopen 
carnavalsjaar en een blik naar wat het aankomen-
de seizoen allemaal gaat brengen. 

Het afgelopen carnavalsseizoen hebben Prins 
Jan 5e, Prinses Sabine 2de en Adjudant 
Niels ons op een prima manier door het carnavals-
seizoen geleid. Tijdens de vier dolle dagen heerste 
er een griepgolf onder veel steekdragers. Zelfs 
de Prins werd getroffen. Ondanks deze griepgolf 
kunnen we spreken van een geslaagd carnaval.  

Binnen onze vereniging hebben afgelopen jaar 
diverse wisselingen plaats gevonden. Bij de Raad 
van Elf hebben Sam van Binsbergen en Gerti 
Klaassen de rode steek ingeleverd. Zij gaan ge-
nieten van carnaval zonder verplichtingen. Youri 
Leeflang gaat komend jaar stage lopen bij de 
Raad van Elf. Jacqueline Jansen heeft besloten te 
stoppen als redactielid. Marian Aalders komt de 
activiteitencommissie versterken. Wij willen ieder-
een bedanken voor de inzet de afgelopen jaren en 
wensen de nieuwkomers veel plezier en succes toe.

Het is altijd triest om te moeten meedelen dat er 
leden van de vereniging zijn overleden. Helaas 
moesten wij dit jaar afscheid nemen van Mevr. 
Buter, echtgenote van één van de eerste
 bestuursleden. Ook namen wij 
afscheid van Cor van de Craats, 
uitbater van voormalig Zaal de Klok 
en hij heeft jarenlang de munten-
verkoop in de Harmonie verzorgd.
 Wij wensen de naasten veel sterkte toe. 

Tijdens het Prinsenbal werd dit jaar de 
Opperdeurdauwer uitgereikt aan de Spar 
Martin en Miranda in Dieren. Sinds 5 jaar
 bieden ze altijd een helpende hand en 
hebben ze klantvriendelijkheid hoog in het 
vaandel. Tevens sponsoren ze de vereniging 
op diverse manieren.  

De werkorde werd dit jaar uitgereikt aan Johan 
Aalders. Johan rijdt al jaren de carnavalswagen 
door Zwieren en Angerlo. Hij is afgelopen jaar 
actief bezig geweest voor een nieuwe bouwlocatie 
voor de carnavalswagen.Tevens werden Sam van 
Binsbergen, Caro van Binsbergen en Annie van 
Weij (33 jaar), Raimon Aalders, Wilbert van der 
Kolk, Josina Schurink, Dick van Someren, Marleen 
de Vries en Mariska van Vorselen (11 jaar) gehul-
digd als jubilaris. Allen gefeliciteerd met de onder-
scheiding.   

In de busritten naar de Harmonie heeft een kleine 
wijziging plaats gevonden. Op zaterdag zullen er 
twee bussen heen en terug rijden, op zondag zal 
er één bus heen rijden en twee bussen terug. De 
opstapplaats Industrielaan, komt door de wegaf-
sluiting, te vervallen. Men kan nu opstappen op de 
hoek Vogelplantsoen – Imboslaan. Meer leest u 
hierover op pagina 31.  

De jaarlijkse optocht rijdt dit jaar een geheel nieu-
we route. Het startpunt zal hetzelfde blijven, name-
lijk de parkeerplaats van Polysport. Het eindpunt is 
het horecapleintje in Dieren-Zuid. De gehele route 
vindt u op pagina 21. 

De Deurdauwers hebben te maken met de AVG-
wet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
onze website.

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

Van de bestuurstafel
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De vraag! 
Alles is begonnen met de laptop van de v.v. 
Dierensche Boys. Davy vond dat die beter 
beveiligd moest worden, altijd fijn als mensen daar 
verstand van hebben.  

28 mei: De dag dat alles veilig gaat verlopen.
Ding dong, Davy aan de deur. “Bakkie koffie?? Ja 
lekker, waar is Cäty?” Drie bakken koffie verder en 
de deurbel gaat. Wie zou daar aan de deur staan, 
Gaston, een collecte of kinderpostzegels? 

Het zijn Eric en Wim, ze houden een enquête voor 
de carnaval. “Kom binnen” en weer wordt er naar 
Cäty gevraagd. Heel serieus vragen ze naar mijn 
bezigheden tijdens afgelopen carnaval. “Biertje 
hier, biertje daar en mee in de polonaise” is mijn 
reactie. 

En daar is ze dan, de Prinses die nog van niets 
weet. Uit de hoge hoed kwam de grote vraag: 
“Willen jullie het Prinsenpaar zijn?” Een aantal 
dagen later zeiden wij: “Ja, wij worden het prin-
senpaar!!” Wij gaan het helemaal anders doen, 
namelijk geen man, maar een dame op het oog, 
en nu haar nog vragen. De stoute schoenen aan-
getrokken: “Wil jij het zijn???” 

De voorbereidingen! 
De eerste vergadering vindt plaats ergens half 
augustus. Daarin horen we wat er allemaal 
geregeld moet worden en ontvangen we het 
draaiboek van de Prinsencommissie. 

Dan de stad maar eens in, samen met Christel en 
Chanel op zoek naar een jurk en een pak voor 

onze adjudante. Heel bijzonder, we komen diverse 
mensen uit Dieren tegen en we maken ons nu al 
druk of ze niets in de gaten hebben. Paskamer in 
en weer uit, vele jurken verder zijn we geslaagd. 
Een pak is zo gevonden, fijn dat het dit jaar in de 
mode is. 

Ondertussen ben ik ook nog eens 50 geworden en 
zou het geheim bijna zijn uitgekomen. Per ongeluk 
stuurde ik (prins André) een screenshot van mijn 
uitnodiging voor mijn feestje, met daaronder de 
foto’s van de jurken, maar gelukkig had niemand 
iets in de gaten, behalve onze oplettende stagiair. 

Vele gezellige avonden meegemaakt, met de Prin-
sencommissie en onderling. Alle voorbereidingen 
zijn doorgesproken. We zijn er klaar voor!! 

Uit de kast! 
Dan gaat het gebeuren, dan worden we bekend 
gemaakt, maar eerst moet iedereen nog gebeld 
worden, wat een belevenis en leuk om de reacties 
te horen, “Ja, we komen”, “Hoezo? Ik heb niets 
met carnaval” en “Doe de groeten aan André”. 

En dan is het 17 november, de zenuwen nauwelijks 
de baas. Appjes komen binnen en er wordt volop 
gesuggereerd wie het gaat worden. Voordat we 
het beseffen staan we op de parkeerplaats van 
de Harmonie en openen we de deur. Hier zijn we 
dan!!!! 

Alaaf, alaaf, alaaf 

Prins André 2e en Prinses Cäty 1e 

Prinsenpaar 
2018-2019
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Protocol
1. Met 2 vrouwen aan het roer, voelt prins André zich  heel stoer! 

2. Van Jan, Sabine en Niels nemen we afscheid, bedankt  
 voor de leuke tijd! 

3. Voor ons is carnaval in de Klok geboren, nu laten we   
 ons in Soeren horen! 

4. Voor de 2e keer op rij, is de Dierensche Boys er weer bij! 5. Ook al loopt de Traverse door Dieren, de stoomtrein   
 blijft behouden in Zwieren! 
6.  Wijn en bier verkiezen boven cake, wagenbouw dit   
 jaar bij Hans van Beek! 
7. Met een adjundante als meid, zijn we zeker van deze tijd! 8.  Ben je deze carnaval te weinig thuis geweest, dan heb je  
 zeker goed gefeest! 

9.  Van groot naar klein, mag dit Prinsenpaar er wel zijn! 10.  Met Gertjan en de kids als achterban, maken we er een  
 leuk feestje van! 

11. Knoop de leus goed in je oor,  De rem eraf……….. en door!!!!!
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Voor de mooiste sloeptocht over de IJssel

0313 745 881
www.ijsselsloep.nl

Deze carnaval is mede
mogelijk gemaakt door:

Carwash Eerbeek
Morrien lasvast
Voskamp Hall
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Adjudante 
2017-2018

Ahhhhh helemaal brak, wat een carnaval, wat een feest!! 
Nu al voorbij!! 

Eind juli kwam André zenuwachtig binnen. 
“Doe eerst maar een biertje want ik moet je wat zeggen, 
wat vragen” 

Niet uit zijn woorden kunnen komen... en toen kwam het 
hoge woord eruit. “Cäty en ik zijn gevraagd als 
Prinsenpaar en we gaan het helemaal anders doen.” 

Gaaf dacht ik direct, Gertjan als adjudant. Maar nee, 
ik werd gevraagd. Leuk, was mijn eerste reactie, 
veel geregel, maar ik ga het doen!!  

Alles stiekem regelen, in het donker over straat en een buik 
vol zenuwen! De vergaderingen met de Prinsencommissie, 
kleding scoren en samen alle voorbereidingen treffen. 

En dan komt het dichterbij en mensen gaan raden en 
gissen. We gaan er gewoon bij staan en meedoen, 
hopen dat je hoofd niet rood aanloopt. 

Laat de carnaval maar beginnen, alles is klaar…. 

De wekker gaat, rek me uit, opschieten naar het werk, 
de eerste dag na de vakantie. 

En dan herinner ik mijn droom, het ging over de carnaval. 

Als het zo’n feest wordt als in mijn droom, gaat het zeker 
goed komen!!! 

Namens het Prinselijk paar André, Cäty en mezelf 
bedanken we de Prinsencommissie, Wiekie en Henny 
voor alle begeleiding, steun en de gezellige momenten 
die we al hebben mogen beleven. 

Alaaf, alaaf, alaaf 

Adjudante Christel 1e

 9



Wat een feest!! 
Wat een top carnavalsjaar hebben wij gehad. Van-
af het allereerste begin dat we gevraagd werden 
tot aan afbreken op de woensdagmiddag! 

We nemen jullie een stukje mee in onze herinnerin-
gen. 
Willem en Eric die ons kwamen vragen of we prin-
senpaar wilden zijn, schrikken en we voelden ons 
toch zo vereerd. Heel even er over nagedacht, en 
toen volmondig JA gezegd!!!! 

Het Prinsenbal was een belevenis op zich, in ons 
zelfgebouwde huisje, heen en weer geduwd door 
de zaal (en dan duurt een liedje best lang) 

Toen we ons samen met onze adjudant bekend 
mochten maken aan de zaal. Vanaf dat moment 
was het feest, wat een plezier hebben we gehad. 

Het Deurzetten bij ons achter het huis. Een mooier 
feestje hadden we ons niet kunnen wensen. De 
zanger, Gerben, geregeld door Niels en Debbie 
als verrassing voor ons, was top. Alle mensen die 
erbij waren: super bedankt! 

En daarna, alle nieuwe prinsen, prinsessen en 
adjudanten van alle andere verenigingen. We heb-
ben ze allemaal mogen leren kennen. En ook deze 

mensen en feestjes hadden we niet willen missen. 
En toen de start van het carnaval. Ondanks dat 
Jan zich echt niet lekker voelde, heeft hij zich er 
de eerste 2 dagen (dankzij wat medicatie) toch 
aardig doorheen geslagen. En heeft hij er de da-
gen erna dubbel van genoten samen met Sabine. 
Dank jullie wel daarvoor. 

Het opruimen op de woensdag na de carnaval 
werd afgesloten met een lekker drankje en met een 
huwelijksaanzoek. Frans vroeg Josina ten huwe-
lijk!! 

We willen graag een aantal mensen bedanken. 
Allereerst Willem en Eric, voor de fijne voorberei-
ding en het begeleiden van ons tijdens de car-
naval. En natuurlijk hun lieve vrouwen. Niels en 
Debbie, onze adjudant en adjutante, zonder jullie 
was het niet zo’n geweldig feest geweest. Anne-
ke, voor het heerlijke eten tijdens deze week. De 
hofdames, Zamira en Anouk. Karnavalsvereniging 
de Deurdauwers. En natuurlijk alle Deurdauwers, 
want zonder jullie geen carnaval! 

Wij wensen Karnavalsvereniging de Deurdauwers 
in 2019 samen met het nieuwe Prinsenpaar een 
heel mooi carnavalsjaar toe. 

Groet,  
Jan en Sabine 

Prinsenpaar 2017-2018
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Het was een carnavalsjaar 
om nooit meer te vergeten 
‘Geniet er nou maar van, voor je het weet is het 
allemaal voorbij.’ Deze uitspraak kregen wij vaak 
te horen en ook al denk je van tevoren dat zal wel 
meevallen, helaas is het toch waar; de tijd vliegt 
voorbij. 

De echte aftrap van het carnavalsjaar was voor 
ons het Prinsenbal. De voorbereiding was al een 
feest op zich. We hebben veel plezier gehad 
met het bouwen van het Tiroler huisje voor onze 
opkomst. In de garage van Jan probeerden we 
dat voor iedereen te verbergen. Ik heb me zelfs 
een keer in het huisje moeten verstoppen toen er 
iemand onverwacht langs kwam. 

We denken nog vaak terug aan het ‘Deurzetten’. 
Wat een super feest was dat! We hebben daar 
eerst de hele tuin en garage voor moeten verbou-
wen, maar dat is het allemaal waard geweest. 
Zelfs livemuziek met een optreden van Gerben 
Thijssen ontbrak niet op die avond. 

De bezoeken bij de wagenbouw waren erg leuk. 
We zijn erg blij dat we dat nog een keer bij Roelof 
en Anita hebben mogen mee maken. Zoals ieder-
een weet was het de laatste keer dat de wagens 
daar gebouwd werden. Het viel niet mee om deze 
bezoeken te plannen. De eindtijd veranderde nog 
wel eens, maar we zijn nooit eerder naar huis 
gegaan. 

De traditionele wagendoop hebben wij, ook voor 
de laatste keer bij Roelof en Anita, geweldig 
gevonden. Het ene feestje na het andere, en dan 
moet het carnaval nog beginnen!  

Bij de verzorgingstehuizen de Oude Plataan en Be-
verode hebben we een goede warming up gehad 
voor het carnaval. Het seniorencarnaval heeft ons 
goed op gang gebracht en we vonden het echt 
leuk daar aanwezig te zijn en gelijk de kneepjes 
van de ervaren carnavalisten te leren. 

De woensdag voor het carnaval hebben we de 
sleutel op gehaald in het Gemeentehuis en kon het 
carnaval echt gaan beginnen. 

Het echte carnaval hebben we in één grote roes 
beleefd. Van zaterdagmorgen met de limousine 
naar het hijsen van Jan Zwier, tot aan het afscheid 
op dinsdagavond. Het was één groot feest. 

We hebben erg genoten van de contacten met 
andere verenigingen. We hebben erg leuke uittre-
dens gehad vooral ook bij onze bevriende vereni-
ging de Klutsers uit Apeldoorn. 

Het opruimen in de Harmonie en bij de Prins op 
woensdag hebben we natuurlijk weer afgesloten 
met erg leuke borrel met als hoogtepunt het huwe-
lijksaanzoek van Frans aan Josina. 

Nét als je denkt dat het allemaal afgelopen is, 
worden we uitgenodigd om aan de optocht in An-
gerlo mee te doen. We hebben het carnaval daar 
nog een keer dunnetjes over gedaan en afgesloten 
in een voor ons onbekende tuin en met onbekende 
andere carnavalisten. Carnaval verbroedert dus! 

Iedereen van harte bedankt voor dit geweldige 
carnavalsjaar. 

DRIE MAAL ALAAF,  

Adjudant Niels en Adjutante Debbie. 

Adjudant 2017-2018
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Ridder Willem

De prinsencommissie

Op woensdag 7 februari 2018 is Willem Schoolderman, in het Ge-
meentehuis in de Steeg, geridderd in de orde der Zeven Dorpen. 

Willem Schoolderman is sinds 1975 lid van onze vereniging. In 1977 
trad hij toe tot de Raad van Elf en is sindsdien steekdrager. Als steek-
drager heeft hij diverse functies vervuld binnen onze vereniging, waar-
onder die van voorzitter en President. 

Op het ogenblik heeft hij zitting in de Prinsencommissie, Activiteiten-
commissie en het huidige bestuur. Willem is vanaf het begin zeer actief 
bij de wagenbouw.   

In 1991 was hij samen met zijn vrouw Henny het Prinselijk paar. Het 
doet hem nog steeds zeer dat hij de enige Prins is, binnen de 
vereniging, die de optocht niet heeft mogen mee maken. Dit kwam 
door de Golfoorlog.  

In 2015 is hij voor het vele werk dat hij heeft verricht binnen onze ver-
eniging, benoemd tot Lid van Verdiensten. 

De familie Schoolderman is lid van het eerste uur en betrokken bij het 
wel en wee van de vereniging. Willem is de man die over het verleden 
waakt en naar de toekomst kijkt. De Deurdauwers zitten in zijn hart. 

Willem, nogmaals van harte 
gefeliciteerd met deze titel.

Als eerste willen we Prins Jan 5de, Prinses Sabine 
1ste en Adjudant Niels samen met Debbie harte-
lijk bedanken voor hun mooie regeerperiode. 

Wij hebben net als jullie ontzettend genoten van 
deze mooie tijd! 

De kater van het Halfvasten was nog maar net 
voorbij, het pak kwam weer schoon terug van de 
stomerij en de Prinsencommissie had hun eerste 
overleg al gepland. 

Bij de Prinsencommissie is er in de tussentijd ook 
wat veranderd want de commissie bestaat weer 
uit drie leden. Davy van Zon heeft zich namelijk 
bijgevoegd in de commissie. Heel veel plezier en 
succes de komende tijd!

Het eerste overleg met de commissie stond ge-
pland op 2 mei aan de welbekende vergadertafel 
in de keuken van Willem. Davy kwam binnen met 
een schrijfblok en een pennetje, waarna de eerste 
opmerkingen al gemaakt werden: “Wij doen hier 

niet aan notulen maken” en “wat ga jij dan doen, 
een boek schrijven?” Waarna het schrijfblok 
en de pen zo snel ze binnen kwamen ook weer 
buiten lagen. Davy ging rustig zitten en wachtte af 
op hetgeen wat komen ging. 

Redelijk snel kwam de naam van het Prinsenpaar 
eruit rollen. Maar hoe gaan we daar nu binnenko-
men? Gelukkig kent Davy André goed via voet-
balvereniging de Dierensche Boys.  

Nou was dat probleem opgelost maar probeer 
maar eens een afspraak te maken met een bad-
meester die meestal laat in de avond pas thuis is. 

Er ging bijna een maand voorbij voordat we een 
afspraak hadden gemaakt. Met de smoes dat de 
laptop van de Boys kantine snel wat onderhoud 
nodig had praatte Davy zich naar binnen (deze 
smoes is niet te gebruiken als babbeltruc). 

10 minuten later ging de bel en vroeg André met 
een knipoog: “Heb je meer mensen uitgenodigd?”   
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Davy wist natuurlijk van niks!  En zo stond de 
Prinsencommissie in de woonkamer van André en 
Cäty. 

Eric en Willem waren op het geweldige idee geko-
men om een zogenaamde enquête te houden on-
der de leden en toevallig hadden Eric & Willem de 
wijk Dieren Noord-Oost gekregen om de enquête 
te gaan afnemen.  Vraag 5 van de enquête was 
natuurlijk de hamvraag: “Zouden jullie het Prinsen-
paar van de Deurdauwers willen worden?” 

Natuurlijk waren ze zeer vereerd door de vraag, 
maar moesten ze het er samen nog wel goed over 
hebben. Na een lange avond waar de Prinsencom-
missie het carnaval in grote lijnen had uitgelegd, 
ging de commissie met een goed gevoel naar huis. 

Vier dagen na ons bezoek kwam het verlossende 
woord: “Zeer vereerd en trots zeggen wij met 
hoofdletters op jullie vraag: JA!! Wij willen graag 
het prinsenpaar worden van de Deurdauwers.” 

Het eerste gesprek met het Prinsenpaar stond an-
derhalve maand na het Ja-woord gepland. Nu zult 
u denken: Waarom pas naar anderhalve maand? 
Dat komt omdat de Prinsencommissie na de eerste 
vergaderingen moest uitrusten in het buitenland, 
oftewel ze gingen heerlijk op vakantie. 

Toen de Prinsencommissie, na wat uitgerust te zijn, 
weer aan het werk ging, was 11 juni het eerste 
overleg met het nieuwe Prinsenpaar. Na het 
feliciteren van het Prinsenpaar kwam de vraag: 
“Hebben jullie al iemand op het oog om jullie te 
ondersteunen tijdens het carnavalsseizoen?” En 
inderdaad die hadden ze. Voor het eerst in het be-
staan van KV de Deurdauwers is er een vrouwelij-
ke Adjudante. Zoals jullie allemaal hebben gezien 
gaat Christel Sas het Prinsenpaar ondersteunen als 
Adjudante tijdens dit carnavalsseizoen. Met heel 
veel huiswerk is het Prinsenpaar en hun Adjudante 
naar huis gegaan. 

Met nog een aantal vergaderingen tussendoor 
was 31 oktober de deadline voor het Prinsenpaar 
en hun Adjudante. Alles moest klaar zijn van de 
smoking tot de opkomst act en van de medailles 
tot het protocol! En we moeten eerlijk zeggen; 
ze hadden alles netjes op tijd uitgewerkt (scheelt 
ons toch weer een beetje kopzorgen). Maar voor 
dat zo’n vergadering begint was er al het nodige 
gebeurd, zo’n huis is in het donker toch moeilij-
ker te vinden dan je denkt. Zo had Eric zijn fiets 
op een hele verkeerde oprit gezet en Davy stond 
aan de achterdeur van de buurman te trekken. 
Willem was de enige die het huis in één keer had 
gevonden maar dat kan ook komen omdat Willem 

Henny bij zich had. 

Het laatste moment van samen zijn en alle puntjes 
op de spreekwoordelijke “i” te zetten, was de 
dinsdag voor het Prinsenbal. Op dat moment kon-
den onze Prins en Adjudante pas de steek passen 
omdat zaterdag 10 november het Prinsenbal was 
bij onze zustervereniging CV De Nölers waar wij 
nog vertegenwoordigd werden door Prins Jan 
5de, Prinses Sabine 1ste en Adjudant Niels. 

Nu echt alles goed zat en geregeld was moest 
er nog één ding gebeuren: de Prinsencommissie 
heeft de vrijdagavond voor het Prinsenbal de taak 
om alle genodigde gasten van het Prinsenpaar te 
bellen. 

“Nog 1 dag de mond houden”, was een zin die 
veel over de tafel rolde. 

EIN-DE-LIJK was het moment daar, met een ge-
weldige act de zogenaamde “Kratjeswals” kwam 
voor de vele gasten toch een Prinsenpaar naar 
voren die niet veel mensen goed geraden hadden. 
Opgelucht dat ze het eindelijk naar buiten moch-
ten brengen dat zij het nieuwe Prinsenpaar zijn! 

Na alle felicitaties van onze gastenverenigingen, 
steekdragers, leden en genodigden was het aan 
Partysound Together om de schuif open te gooien 
en er een geweldige avond van te maken! 

En wij kunnen u vertellen op het moment van 
schrijven hebben we nog steeds hoofdpijn van de 
geweldige avond.  Maar toch overheerst bij de 
Prinsencommissie de trots dat ze ook dit jaar een 
geweldig Prinsenpaar en Adjudante hebben weten 
te vinden!

Vanuit hier rest ons nog één ding! 
Namens de Prinsencommissie wensen wij Prins 
André 2e , Prinses Cäty 1e en Adjudante Christel 
een fantastisch carnavalsseizoen toe!!! 

3x ALAAF
Prinsencommissie, 
Willem, Eric en Davy
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Gerritsen Stucadoors
Dieren

06-83604720
info@gerritsenstucadoors.nl
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Ik ben Anouk Reinten, 20 jaar oud. Vanaf vorig 
seizoen ben ik hofdame bij K.V. de Deurdauwers. 
Van kleins af aan vier ik al carnaval en dit doe ik 
nog steeds met veel plezier!  

Voordat ik hofdame werd was ik dansmarieke. 
Dit heb ik 3 jaar met plezier gedaan. Daarna heb 
ik aangegeven dat ik graag hofdame zou willen 
worden. Vorig jaar was het dan zover; samen met 
Zamira, het Prinselijk paar en de steekdragers heb 
ik een leuk carnavalsseizoen gehad.  

De eerste avond in mijn functie als hofdame was 
het Prinsenbal. Op deze avond werd het nieuwe 
Prinselijk paar gekozen en aangekleed door de 
hofdames. Ik heb dit al meerdere malen gezien, 
maar nog niet eerder zelf gedaan. Ik vond het 
super leuk om te mogen doen. Ik ben mee ge-
weest naar verschillende uittredens. Het was leuk 
om een kijkje te kunnen nemen bij andere vereni-
gingen en daar ook nieuwe mensen te ontmoeten. 
Verder hebben we ook nog de Wagendoop en 
Deurzetten gehad. Daarna begint het echte werk!  

Vier volle dagen carnaval! Eerst bij Jan Zwier. 
Hier werden de hofdames samen met het Prin-
senpaar in stijl met een limousine naar het 
horecaplein gebracht. Vanuit daar begon de 

kroegentocht. Na deze dag moesten wij ons snel 
klaarmaken voor de 1ste avond carnavallen. De 
volgende dag was de optocht en daarna naar 
het Kriebeltjesbal. Dit vond ik leuk omdat hier de 
kinderen de kans krijgen om carnaval te vieren! 
Daarna even snel naar huis om te eten en dan 
door naar de 2de avond carnavallen in de 
Harmonie.  

De 3de dag moesten de steekdragers al vroeg 
verzamelen bij Looman om te gaan ontbijten bij 
iemand thuis. Er is altijd één persoon die mag 
bedenken waar we die ochtend gaan ontbijten. 
Daarna hebben we ons omgekleed en zijn we met 
de bus naar het de carnavalsverenigingen in 
Arnhem en Loo geweest. De sfeer zat er goed in. 
Op naar huis en door naar de 3de avond in het 
altijd gezellige Laag-Soeren. 

De 4de en ook laatste dag was er in de middag 
een feestje in De Harmonie. Deze middag komen 
andere verenigingen naar ons toe. Dit is altijd een 
leuke middag. Dan is de laatste avond alweer 
aangebroken. Wat is het toch snel gegaan! We 
hebben echt een top carnaval gehad met een 
super leuk Prinselijk paar! Iedereen bedankt voor 
het hele leuke seizoen en ik kijk alweer uit naar 
het volgende carnavalsseizoen.  

(0313) 414971

polysport.nl/veluwe-hotel

Veelzijdig over-
nachten op de 
Veluwezoom

Laat je positief verrassen door de 

schoonheid van de Veluwe. Vanuit 

ons hotel kunt u prachtige wandel-  

en fietstochten maken over het 

Nationaal Park Veluwezoom.

Hofdame anouk
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VERF GRATIS!VERF GRATIS!
T�  1 maart 2019

WINTERSCH ILDER
              ACTIE
WINTERSCH ILDER
              ACTIE

Bij binnenschilderwerk en 
afgeschermd buitenschilderwerk

Tel: 0313-414465          info@asselt-schilders.nl          www.asselt-schilders.nl
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Ik ga dit jaar als 
verkleed-me-nietje



Op 22 april was het echt zover. Het laatste feest-
je stond gepland bij onze vertrouwde locatie, de 
loods van Roelof en Anita. Na jaren van bouwen 
en feesten was het echt de laatste keer. Onder het 
genot van een drankje en een heuse frietkar werd 
er nog een keer veel gelachen, gedanst, gehost en 
de laatste polonaise gelopen in de loods.  

Het was diezelfde avond dat iemand vanuit het 
bestuur naar mij toe kwam. De vraag was of ik zin 
had om de extra feestavond van de vereniging te 
organiseren samen met Davy. Omdat Davy ook bij 
het feest was hebben we hem er gelijk bijgehaald. 
Beiden waren we eigenlijk gelijk enthousiast.  

Na het afscheidsfeest zijn wij verschillende avon-
den samen gekomen (bij elkaar geweest, dus niet 
doordenken carnavalisten…). Op deze avonden 
werd over diverse dingen gesproken: Wanneer 
moest de extra feestavond plaatsvinden? Welke 
muziek? Welke sponsors gaan wij benaderen? De 
locatie (dit moest natuurlijk wel de Harmonie zijn) 
stond als enige eigenlijk gelijk vast. 

Uiteindelijk hebben we gelukkig de nodige spon-
sors gevonden. Hierbij nogmaals onze dank voor 
de Timp, de Spar, J. Sloot Bouwservice, Beautysa-
lon Just Look Beautiful en F&J Stoffeerders. Sa-
men met hen en de vereniging hebben we ervoor 
gezorgd dat er op de feestavond leuke artiesten 
kwamen optreden. Onder hen de bekende Arn-
hemse zanger William Bonne. 

Op 29 september vond de feestavond daadwer-
kelijk plaats. Met een opkomst van ongeveer 130 
mensen werd het een gezellige avond. Onder 
leiding van verschillende artiesten (naast William 
Bonne waren ook Ron Maron en Rocky’s present) 
werd er veel gedanst, gezongen en gedronken.   

Bij deze willen Davy en ik iedereen bedanken voor 
hun komst en hopelijk tot volgend jaar! 

Groeten Chantal

Septemberfeest
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Route Optocht
Start parkeerplaats Polysport Admiraal Helfrichlaan  

Rechtdoor Geitenbergenweg 
Rechtsaf Lindelaan  

Rechtsaf Tellegenlaan  
Rechtdoor Rode Kruislaan / Valeriuslaan  

Linksaf Zilverakkerweg  
Linksaf Bernard Zweerslaan  

Rechtdoor Piersonstraat  
Rechtsaf Wilhelminaweg  

Rechtdoor naar Zuid via de Spoorstraat  
Einde optocht horecapleintje

Stichting Carnval
Programa 2019

Opening carnaval
Zaterdag 2 maart 2019 11:11 uur

Horecaplein Dieren-Zuid

Kriebeltjesbal
Zondag 3 maart 2019 11:11 uur

Polysport Dieren

Optocht
Zondag 3 maart 2019 13:11 uur
Start: Parkeerplaats Polysport

Einde: Dieren-Zuid
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Op zaterdag 17 november start de avond offici-
eel met de opkomst van alle steekdragers van de 
Deurdauwers, gevolgd door gastverenigingen de 
Nölers uit Dieren, de Klutsers uit Apeldoorn en de 
Griethtreejers uit Zevenaar. Een Prinsenbal is het 
moment om een aantal mensen in het zonnetje te 
zetten en even stil te staan bij de gebeurtenissen 
van het afgelopen jaar. 
 
Dit jaar zijn er 10(!) leden die 11 en 33 jaar lid 
zijn, die zoals gebruikelijk een oorkonde krijgen 
voor al deze jaren lidmaatschap. Je leest meer 
over de jubilarissen op bladzijde 23. 
 
De Deurdauwers zijn erg blij met de mensen die 
nooit te beroerd zijn om te helpen en altijd klaar 
staan om de handen uit de mouwen te steken. 
Daarom is ooit de Werkorde in het leven geroepen 
en wordt deze dit jaar uitgereikt aan Johan Aal-
ders, voor onder andere de hulp bij de bouw van 
de carnavalswagen, het zoeken naar een nieuwe 
bouwlocatie en voor het tappen van vele bier-
tjes tijdens feestjes. Zo wordt er ook jaarlijks een 
Opperdeurdauwer aangewezen en soms zijn het 
er meer dan één. De titel Opperdeurdauwer gaat 
dit jaar naar Martin en Miranda van de Spar in 
Dieren Noord-Oost. Je kunt hier meer over lezen 
op bladzijde 27. Ook Jan en Sabine krijgen zoals 
gebruikelijk na het jaar als Prinsenpaar ook deze 
titel.  

Eindelijk is het dan zo ver om het Prinsenpaar 
van 2018-2019 te onthullen! De Prinsencommissie 
heeft elk jaar de taak om het Prinsenpaar weer op 
een ludieke wijze te presenteren. Uit het publiek 
worden Richelle en Rutger, Vincent en Anneke en 
Peter en Anita gehaald om de krattenwals uit te 
voeren en zij worden beoordeeld op de uitvoering 
ervan. De winnaars zullen het nieuwe Prinsenpaar 
worden, of toch niet?  

Van achter de bar verschijnen: Prins André II, 
Prinses Cäty I en adjudante Christel 
Zij zullen komend seizoen regeren met de leus: 
Knoop de leus goed in je oor, De rem 
eraf……….. en door!!!!! 

 Na de onthulling mogen Daisy van Someren, 
Donna en Luna Guldenaar en Shirina Meuken van 
de Dansgarde de gardedans presenteren en wordt 
Shirina officieel geïnstalleerd bij de Dansgarde. 
Ook bij de Raad van Elf is er een iets andere 
samenstelling, Youri Leeflang gaat namelijk stage 
lopen bij de Raad en vult daarmee de plek op van 
Sam van Binsberger & Gertie Klaassen. 

Als het officiële gedeelte erop zit kan er gefeest 
worden en dat komt altijd helemaal goed met 
muziek van Party Sound Together en nog een 
verloting met mooie prijzen waaronder een fiets. 

Als het november is, en Sinterklaas bijna zijn stoomboot in Nederland laat aanmeren, dan weet je dat 
ook het Prinsenbal er aan komt. Voor het nieuwe Prinsenpaar en adjudant en de Prinsencommissie is dan 
eindelijk het moment daar waarop ze niet meer geheimzinnig hoeven te zijn en de vele smoezen 
achterwege kunnen laten. 

Prinsenbal
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Dit jaar zijn er maar liefst 6 jubilarissen 11 jaar lid 
van de vereniging, waarvan vier daarvan ook be-
kenden zijn van onze zustervereniging de Nölers: 
Mariska van Vorselen, Marleen de Vries, Wilbert 
van der Kolk en Josina Schurink.  
 
Josina kreeg een relatie met Frans, onze penning-
meester en kwam daardoor naar de Deurdauwers. 
Na een jaar vond de toenmalige penningmeester 
Bouke dat het wel tijd werd dat ze lid werd, ook al 
was ze bij de Nölers. “Ik ben een echte Deurnö-
ler,” aldus Josina. Josina haalde Zomer in Gelder-
land naar Dieren en heeft daar met een hele club 
mensen een mooi bedrag opgehaald.  
 
Je zou het niet gauw zeggen, maar Raimon Aal-
ders is ook alweer 11 jaar lid. Zijn vrienden zaten 
al bij de vereniging en waren onder andere onder-
deel van de Stoorzenders. Het begon voor hem 
toen hij zijn eerste baantje had bij Roelof (red. 
van Binsbergen) waar hij onder andere tractors 
waste. Bij Roelof werd er aan de carnavalswagens 
gebouwd en Raimon mocht op de tractor deze 
carnavalswagens trekken tijdens de optochten. 
Mede door Raimon is er snel een nieuwe plek 
gevonden waar aan de huidige carnavalswagen 
wordt gebouwd. Raimon is tevens zoon van Johan 
die dit jaar de werkorde heeft ontvangen en broer 
van Raad van Elf lid Chantal.  

Ook al 11 jaar lid is Dick van Someren. Dick is 
vanuit een hele andere hoek bij de Deurdauwers 
gekomen. In het begin kocht hij altijd kaartjes met 
vrienden uit de vriendengroep van V.V. Erica, toen 
het besef kwam dat hij net zo goed lid kon woden.  

En zo geschiedde.. Waar er ook carnaval gevierd 
wordt, Dick zie je op de fiets er naar toe gaan. En-
kele hoogtepunten zijn toch wel de optredens met/
door vrienden, deelnemen aan de optochten en de 
jaren dat vrienden Prinsenpaar zijn geweest.  
 

Al 33 jaar lid van de vereniging zijn Gerda Harm-
sen, Sam en Caro van Binsbergen en Annie van 
Weij, (bekend als badjuffrouw en van de vele 
optredens) Op pagina 28 kunt u meer lezen over 
Annie, haar lidmaatschap en alle belevenissen 
door de jaren heen.  

Sam en Caro zijn na een ledenstop samen lid 
geworden, 33 jaar geleden, nadat ze via Hein 
van Schooten altijd aan de kaarten kwamen. In de 
afgelopen jaren zijn ze één keer (in 2007) Prinse-
lijk Paar geweest, was Sam ook adjudant, onder-
deel van de Raad van Elf en was Caro actief bij 
de Stichting Karnaval in Dieren. Voorheen werd er 
door drie groepen een carnavalswagen gebouwd; 
één club van de handbalvereniging en twee groe-
pen vanuit de voetbalclubs. Je kunt je voorstellen 
dat de strijd om de mooiste wagen mooie momen-
ten opleverde. Dit jaar vieren ze beide carnaval 
zonder verplichtingen.   

Last but not least: Gerda Harmsen, vrouw van 
Senator Freddy, door wie ze ook lid is geworden 
bij de vereniging. In 1984 kregen ze verkering en 
sinds 1985 is ze lid gemaakt door de toenmalige 
voorzitter Ben Koning. Allebei de kinderen, Naomi 
en Kevin, vieren ook graag carnaval bij de Deur-
dauwers.  

Jubilarissen

11 JAAR !

33 JAAR !

De laatste jaren is het gebruikelijk om alle jubilarissen, of ze nou 11, 22, 33 of 44 jaar lid zijn, uit te no-
digen in de Harmonie in Laag-Soeren om onder het genot van een kop koffie samen te praten over alle 
jaren als lid, goede verhalen op te halen en stil te staan bij het feit dat deze jubilarissen al zo lang lid 
zijn en belangrijk zijn voor de vereniging. Dit alles voordat ze in de grote zaal worden gefeliciteerd en 
gehuldigd door de President. 
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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

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

24   uur service

Stichting Casa Segunda Vida

Kringloopwinkel
Brocante, antiek & curiosa

Dagbesteding, activerend werk & 
vrijwillerswerk

Opslagverhuur & caravanstalling
Huisruimingen

Zuider parallelweg 59
6953 DD Dieren

0644009432
segundavidadieren@gmail.com

Facebook.com/stichtingcasasegundavida

24

“Ik ben verkleed als badkuip 
naar het carnaval geweest”. 

“Als badkuip? Is dat niet heel lastig?” 

“Nee hoor, ging prima, ik heb 
me helemaal vol laten lopen”



Dansgarde 1999 
We gaan 19 jaar terug in de tijd; terug naar het 
jaar 1999. Toen waren het jonge meiden, varië-
rend in de leeftijd van 9 tot 14 jaar. Nu zijn het 
volwassen dames met sommigen inmiddels zelf 
kinderen en banen variërend van leerkracht tot 
kapster. We blikken terug met de dansgarde van 
1999. 

De dames zijn op verschillende manier bij de dans-
garde gekomen, maar allemaal wel via anderen 
die al bij de dansgarde of carnaval betrokken wa-
ren. Mirjam kwam op uitnodiging van Richelle erbij 
en heeft één jaar deel uitgemaakt van de groep. 
“Ik vond het super leuk en ik weet zelfs het begin 
van de dans nog! De speciaal aangemeten kleding 
inclusief laarsjes en hoed, het heeft allemaal veel 
indruk gemaakt. Het was voor mij allemaal nieuw 
en alles even prachtig om mee te maken.” 

Als er ouders betrokken zijn bij de vereniging is 
het vaak wachten tot de kinderen ook worden 
“besmet” met het virus dat carnaval heet. Zo denkt 
Christa terug aan de tijd dat er altijd feest was bij 
haar ouders Henk en Trui die ook Prinsenpaar zijn 
geweest. En zo geeft zij het ook weer door aan 
haar zoontje, met wie ze naar het kindercarnaval 
gaat. Haar voormalige buurmeisje Francis kwam 
via buurmeisjes Christa en Cynthia in aanraking 
met de dansgarde. Ook haar oudste zus zat bij de 
dansgarde.  

Ook Sylvia, dochter van Roelof en Anita, leerde 
door haar ouders het carnaval vieren kennen. 
Roelof en Anita vieren tot op de dag van vandaag 
carnaval bij de Deurdauwers. Zo’n 4 of 5 jaar was 
ze dansmarieke. Wat het meeste is bijgebleven zijn 
de gezellige oefenochtenden in het Dorpshuis in 
Spankeren, de (meestal) koude carnavalsoptocht 
en de gezelligheid met andere meiden. Meestal 
viert ze vaak nog één avondje carnaval in haar 
huidige woonplaats Neede. 

Samantha zul je zeker nog tegen komen bij de 
Deurdauwers want carnaval vieren bij de Deurdau-
wers “blijft het gezelligste”. Zo’n 3 jaar maakte 
ze deel uit van de dansgarde. Buiten het carnaval 
vieren doet ze niks meer met dansen: “Mijn ritme-
gevoel was toen al niet alles ;).”  

Wie nog wel actief aan het dansen zijn, zijn zusjes 
Zamira en Richelle. Naast dat ze beide lid zijn van 
de vereniging en Zamira actief is binnen de re-
dactie en als Hofdame, doen ze al vele jaren aan 
(klassiek en jazz) ballet en moderne dans. Ook 
tijdens het grote carnaval is Zamira graag op de 

dansvloer te vinden. Richelle was ook hofdame en 
heeft het stokje overgedragen aan haar zus.  

Papa en mama Schoolderman zijn al heel lang lid 
van de vereniging. Toen Richelle in 1999 het pakje 
ging passen voor de dansgarde mocht Zamira 
mee. “Toen kreeg mijn moeder de vraag of ik ook 
mee wilde doen. Dat zag ik natuurlijk wel zitten en 
zo geschiedde. Ook ik kreeg een pakje en mocht 
mee dansen.” Het leukste vonden de dames de 
optredens op de avonden, met alle schmink en 
kostuums en die daarbij hoorden. Het was soms 
een opgave om op de vroege ochtend te komen 
oefenen, of in de kou op de carnavalswagen te 
staan, maar als je zoveel leuke dansen op muziek 
van onder andere Grease, Cats en Ghostbusters 
mag presenteren dan is het niet gek als je zo’n vier 
of acht jaar deel uit maakt van de dansgarde.   

Niet geheel onbelangrijk daarbij is een strenge 
doch rechtvaardige leidster. En dat hadden ze, 
namelijk Wiekie. Ze kwam bij de vereniging door-
dat haar zwager Bouke (toen Penningsmeester en 
Raad van Elf lid) haar vroeg of ze de dansgarde 
zou willen trainen. “Ik gaf toen wel sport- en dan-
slessen maar dansexpressie en jazzballet geven is 
wel heel wat anders. Toch heb ik, nadat ik mij erin 
verdiept heb, aangegeven leidster te willen wor-
den en dit heb ik met veel plezier gedaan.”  

Het organiseren, maken en regelen van de kleding 
en het decor en het schminken voorafgaand aan 
de optredens was naast het aanleren van de dan-
sen ook erg leuk. Naast de gardedansen studeer-
den ze ook andere dansen in. De dans op muziek 
“Balou de beer” voor de kleinsten van de garde 
was erg vertederend. “Ook hebben we zelfs een 
aantal jongens bereid gevonden om mee te dan-
sen op het nummer Grease Lightning uit de musical 
Grease. “Wat was dit een succes, geweldig!” Wie-
kie geeft al heel lang geen dans- en sportlessen 
meer maar is zelf graag op de dansvloer te vinden 
tijdens carnaval. “De laatste jaren denk en help 
ik mee met de voorbereidingen en het uitvoeren 
van een thema voor de optocht waar we met de 
dames van de steekdragers in mee lopen. Ook heb 
ik de dames wel eens een dans aangeleerd die we 
samen tijdens de officiële opening op het Gemeen-
tehuis of in één van de zorginstellingen lieten zien. 
We zijn benieuwd óf en wat ze komend seizoen 
hebben bedacht! 
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Zutphensestraatweg 1
6953 CG Dieren
Tel. (0313) 4413433
www.dbvd.nl
info@dbvd.nl

Een hele 

�jne carnaval 

allemaal! TROPICA
DIEREN  BRUMMEN ZUTPHEN
Spankerenseweg 2 Ambachtstraat 41 Polsbroek 79A
0313-415997 0575-561457 0575-513515

Le Cherie lingerie  Tel: 0313-410075
Meipoortstraat 29 Mob: 06-12977417
6981 DH Doesburg info@le-cherie.nl
   www.le-cherie.nl
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De Opperdeurdauwer is de hoogste onder-
scheiding 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 wordt de onderscheiding uitgereikt 
aan Spar Martin en Miranda. Sinds 2014 biedt 
het team in Dieren Noordoost altijd een 
helpende hand bij het boodschappen doen. 
Ook zijn ze in voor een praatje en komt hun 
vriendelijkheid recht uit het hart. Tevens dra-
gen Martin en Miranda onze vereniging een 
warm hart toe. 

Karnavalsvereniging de Deurdauwers felici-
teert Martin, Miranda en medewerkers van 
harte met deze onderscheiding.   

Opper
deurdauwer
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De meesten kennen haar als Badjuffrouw Annie, 
wat niet gek is, want dat is ze 40 jaar geweest, 
tot haar pensioen. Maar ze heeft zich op heel 
veel manieren laten zien, want optreden vindt 
ze fantastisch! Het begon op een avond toen ze 
Reinder en Netty Lankwarden op visite had en 
net de playbackshow van Hennie Huisman had 
opgenomen. Ze zei tegen haar visite: “Dat wil ik 
ook wel doen.” En zo geschiedde. Haar man hield 
helemaal niet van de carnaval, maar zei voordat 
ze ging optreden: “Ik ga één keer met je mee.” En 
dat was om haar te zien optreden.  

Ze ging naar een winkel om haar outfit bij elkaar 
te zoeken. In de winkel kleedde ze zich om en 
had ze een pruik op, waarop één medewerker 
van de winkel zei: “Daar heb je die van de play-
backshow.” En dat was de bedoeling. Haar eerste 
optreden was als Janis Joplin. Maar dat was het 
begin van vele optredens. Je zag haar als de Zan-
geres zonder Naam, als Doris, als dirigente bij het 
Huisvrouwenorkest, als één van De Drie Tenoren 
en samen met Marcel van Eeden als Jantje Smit en 
oma. Die optredens waren zo’n succes dat ze ook 

voor diverse feesten en markten werd gevraagd.  

Inmiddels woont Annie in Beverode en werd ze 
vorig jaar gevraagd of ze prinses wilde zijn bij 
d’Olde Beverkes. Dat wilde ze wel zijn, maar mét 
Daniel.  

Nu is ze 33 jaar lid van de vereniging. Haar 
lidmaatschap begon toen ze kaarten probeerde te 
krijgen en Willem Schoolderman zei: “Ik snap niet 
dat je geen lid wordt.” Dat bleek ook veel makke-
lijker, want in al die 33 jaar erna begeeft Annie 
zich in haar kiel naar Zaal de Klok, Polysport en 
naar de Harmonie in Laag-Soeren. Tijdens het 
afgelopen Prinsenbal kreeg Annie een mooie 
oorkonde voor het 33-jarige lidmaatschap. Deze 
oorkonde staat op haar kamer waar je heel veel 
terug ziet van de optredens die ze heeft gedaan, 
maar ook diverse medailles en herinneringen aan 
haar jaar als prinses bij d’Olde Beverkes. Een car-
navalist en entertainer in hart en nieren. Dat zie je 
als je in haar kamer staat, maar dat zie je vooral 
aan Annie als je met haar herinneringen ophaalt.  

Annie van Weij
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Afgelopen jaar hadden de Deurdauwers weer 
eens een jeugdig Prinsenpaar. Het was een grote 
eer voor Prins Timo, Prinses Imke en Adjudant Lars 
om dit bij de Deurdauwers te mogen zijn.  

Timo vertelde dat hij het eerst niet kon geloven, 
maar hij wilde dit altijd al een keer doen. Imke 
was erg blij maar vond het ook wel een beetje 
eng want ze wist niet zo goed wat ze moest doen. 
Maar hierin hebben oud-Prins opa Reinder en 
oud-prinses oma Netty het drietal goed in bege-
leid.   

Als er gevraagd wordt wat het drietal allemaal 
moest doen:  

Timo: “We werden bij het Deurzetten bij Jan en 
Sabine thuis aan de steekdragers voorgesteld, 
iedereen vond het erg leuk. Zaterdags moesten wij 
bij het hijsen van Jan Zwier zijn waar we met een 
limo aankwamen -heel vet!- en dan door de kroe-
gen in. Zondag mochten we op de wagen en naar 
het kindercarnaval. 

Lars: “Timo ondersteunen bij zijn taken als jeugd 
Prins, bijvoorbeeld door te zorgen dat hij niet de 
staf kwijtraakte (dat kost je een rondje). 

Imke: “Op de wagen staan, in de limo zitten 
zwaaien en dansen en naar het kindercarnaval en 
de polonaise lopen. 

Het drietal vond de carnaval een belevenis op zich 
maar dit vonden ze het leukst: 

Timo: “Alles was leuk maar mee op de wagen 
was heel speciaal. Het is leuk als mensen voor jou 
langs de kant staan te zwaaien. 

Lars: “Dat we op de wagen mochten, eigenlijk 
alles wel. Het was een leuke ervaring.” 

Imke: “In de limo zitten en met Luna mee op de 
wagen.” 

Op de vraag hoe carnaval bij hun thuis werd ge-
vierd, geeft het drietal de volgende antwoorden: 

Timo: “Op school vieren wij carnaval en natuur-
lijk kindercarnaval en onze ouders gaan naar de 
Deurdauwers. Mama zelfs al van jongs af aan: 
eerst dansmarieke en toen hofdame en natuurlijk 
opa en oma, die ook Prinselijk paar zijn geweest.” 

Lars: “Opa en oma zijn jarenlang lid geweest, 
mama vierde het toen ook al en zo zijn wij ook 
aangestoken. Wij vieren op school carnaval, gaan 
naar kindercarnaval en kijken de optocht.” 

Imke: “Papa en mama gaan naar de carnaval en 
wij gaan altijd naar het hijsen van Jan Zwier, kin-
dercarnaval en kijken de optocht.” 

Het drietal wil een volgend jeugdprinsenpaar mee-
geven: “GENIETEN!”

Jeugdprins, Jeugdprinses 
en Adjudant 2018 
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Aann. bedrijf - Grondwerken 
Loonbedrijf - Verhuur 
Grondverzetmachines

Laag Soeren 
Tel. 0313-420446 
Fax. 0313-450052

van Eijbergen bv.Hietkamp
Rietdekkersbedrijf

Voor onderhoud, reparatie en 
vernieuwing van uw rieten dak

Lid van Vakfederatie Rietdekkers

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

Met een Gazelle fiets kom je altijd veilig thuis. Bekijk deze, en 
alle andere fietsen op gazelle.nl

Alle remmen los! 
Gazelle wenst je een 

fijne Carnaval 
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Vrouwen 
zijn net 

wiskunde
sommen,

je snapt er 
niks van! 



Busvervoer 

Dit jaar rijden op zaterdag- en zondagavond bussen voor één muntje per enkele reis.  

Opstapplaats      Zaterdag 2 maart  Zondag     
       1e bus  2e bus  3 maart 

Wilhelminaweg t.h.v. Gazelle    20:00 uur  21:00 uur  21:00 uur 
Lindenlaan t.h.v. Ericaplein     20:05 uur  21:05 uur  21:05 uur
Zilverakkerweg t.h.v. Julius Röntgenlaan   20:10 uur  21:10 uur  21:10 uur 
Geitenbergweg t.h.v. Roodborstlaan   20:15 uur  21:15 uur  21:15 uur  
Vogelplantsoen t.h.v. Imboslaan    20:20 uur  21:20 uur  21:20 uur 
Harderwijkerweg t.h.v. Cederlaan    20:25 uur  21:25 uur  21:25 uur 
Harmonie        20:30 uur  21:30 uur  21:30 uur 

Terugweg 
Op beide dagen gaat er een bus om 01:00 uur en om 02:00 uur terug. 
De bus doet op de terugweg dezelfde haltes aan.

Bustoer 

Op maandag 4 maart gaan we op bezoek bij C.V. de 
Nathalzen in Loo & C.V. Knor en Knalpot in Giesbeek.  
Vertrek :12:00 uur. 
Terugreis : circa 16:30 uur.  
Aanmelden  : info@deurdauwers.nl 
Kosten  : leden €5,00 & niet leden €7,50.  

De opstapplaats wordt bekend gemaakt bij het opgeven. 
Er is plek voor 60 personen. Vol is vol. 

Limousine services

Chau�eursdiensten

Reisarrangementen

Hotelarrangementen

Duindoornstraat 12
6982 AX Doesburg

0313 - 47 45 46
06 - 54 36 71 75
06 - 13 68 29 29

ebrevents@gmail.com
www.ebreventsentours.nl
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We nemen afscheid 
van 29 jaar de loods  

Dit verslag is ontstaan tijdens één van de laatste 
keren aan de eettafel bij Roelof en Anita want ze 
hebben hun huis verkocht, en dus ook de loods. 
De loods waar al 29 jaar gebouwd werd aan de 
carnavalswagens. In al die 29 jaren zijn er dan 
ook tientallen wagens gebouwd, op zo’n 1400 
zaterdagen. In de naastgelegen kantine zijn 
zo’n 28.000 blokjes kaas genuttigd en is er zo’n 
30.000 liter bier op gegaan (dat laatste is pas nog 
een keer uitgerekend, ook onder het genot van 
een biertje). 

In september 1988 kwam Hein van Schooten op 
de fiets op bezoek bij Roelof en Anita. Hij had bij 
V.V. Erica begrepen dat er bij Roelof en Anita een 
loods werd gebouwd. Toendertijd werd er buiten 
bij de Gelderse Toren aan carnavalswagens ge-
bouwd maar dat was niet ideaal. Vanwege hoog 
water moest de kar al een keer omhoog gezet wor-
den. Roelof was leider bij V.V. Erica en liep daar 
bijna dagelijks rond en zo kwam de bouw van de 
loods ter sprake. 

Hein kwam tijdens zijn bezoek polsen of er in de 
loods plaats was voor een carnavalswagen. De 
schuur was groot zat, maar niet verwarmd. De 
werkplaats was volop in gebruik en ook de schuur 
stond vol met machines die in de winter gerepa-
reerd en schoongemaakt werden. Zodra het mais 
af er was konden de machines schoon gemaakt 
worden en werden ze achterin geplaatst. In het 
middenpad kon er aan de wagen gebouwd wor-
den. In de loop der jaren werd deze elke keer 

naar voren getrokken en de kar werd ook steeds 
groter. 

In 2002 is Roelof met het loonwerk gestopt en toen 
kon er in de werkplaats gebouwd worden. De kan-
tine werd gelijktijdig met de grote schuur gebouwd 
en een jaar of 10 geleden verbouwd. De bouw 
van de kantine met een douche en wc’s was ver-
plicht voor het personeel en uiteindelijk kwam de 
kantine goed van pas. Gelijktijdig werd er iemand 
aangesteld om achteraf de kantine op te ruim en 
en om eten te koken. Marinus van Someren was 
één van de eerste die deze taak kreeg toegewe-
zen. Hij zorgde voor de drank en dat alles opge-
ruimd werd na het gezamenlijke eten.  
Herman Pennenkamp zorgde voor het eten. Samen 
met Anita deden ze eerst samen de boodschappen 
en stonden ze daarna in de keuken en daar maak-
ten ze van alles: erwtensoep, nasi, bami, boeren-
kool, zuurkool en er werden ook pannenkoeken 
gebakken, soms zelfs op de motorkap van de 
auto. In de vriezer van Roelof en Anita lag altijd 
een flesje Jägermeister waar Anita en Herman 
altijd eerst een paar glaasjes van namen voor ze 
begonnen met koken. Als het eten op was schopte 
Herman iedereen  de kantine uit want er moest 
gedweild worden: “Ik ga de keuken dweilen en 
schoonmaken en om 15:00 uur komen jullie maar 
terug om bier te drinken, niet eerder.” 

In het jaar 1989 was ook de eerste Wagendoop, 
met Jan Limpers als 1e Prins. Toen gebeurde dat 
nog met een paar kratjes bier en een fles wijn. 
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In de loop der jaren werden de feestjes steeds 
uitgebreider en kregen Roelof en Anita ook de 
vraag of de feestjes met het Deurzetten bij hen 
konden worden gevierd. 

Je kunt je voorstellen dat er een hoop verha-
len en herinneringen naar boven komen als je 
praat over 29 jaar bouwen en feestvieren. Niet 
alleen de Deurdauwers hebben diverse wagens 
gebouwd in de loods en de werkplaats. Ook de 
Nölers, een club van V.V. Erica en ook de Stoor-
zenders mochten gebruik maken van de ruimte. 
De samenhorigheid was groot. Iedereen was 
zoveel als mogelijk bij het bouwen. Eerder werd 
er alleen op zaterdag gebouwd en werd daar 
rekening gehouden met privé afspraken zoals 
andere klussen of de verjaardagen van de kin-
deren. Eerst bouwen en dan pas de verjaardag 
vieren. En de kinderen: Michel en Sylvia, waren 
er vanaf het begin bij. Berry had een overall 
gemaakt voor Michel met ‘Deurdauwertje’ erop. 
Ook kreeg hij een eigen gereedschapskist met 
een hamer en spijkertjes erin. Zo kon Michel 
met zijn 4 jaar al de hele zaterdag in de schuur 
helpen, op zijn manier. Ook Sylvia zat met haar 
2 jaar in de kinderstoel alles van een afstandje 
te bekijken. 

Voordat het bouwen startte was er altijd een 
plan, maar niet elk plan pakte even goed uit. In 
2006, toen Gertie Klaassen Prins was, zouden 
ze een grote blauwe cape op de wagen maken. 
Daan van Boxtel had deze al in elkaar gelast. 
De cape moest blauw gespoten worden. Grote 
bussen blauwe verf waren ingeslagen en Marcel 
Hendriks zou ervoor zorgen dat de cape blauw 
zou worden. Eén klein probleempje: de verf 
bleek paars! Het was een pokke klus dus over 
spuiten was geen optie. Dus was alles paars in 
plaats van blauw. En dan te bedenken dat paars 
de kleur van V.V. Erica was en Gertie was van 
de Dierense Boys! Maar toch is het paars ge-
bleven en dat hebben de mannen geweten. Het 
duurde een paar weken voordat de paarse kleur 
achter het huis was weggespoeld. 

Het ging wel vaker een beetje mis. Harrie Harm-
sen had een hele grote ton van plastic geregeld. 
Marcel kreeg tijdens het middageten het idee om 
de ton buiten op het vuur te gooien: “Sjonnie, 
jij bent handig met die shovel. Kom, dan gooi-
en we dat ding op het vuur.” Het vat begon in 
één keer te fikken en vlammen te werpen en de 
vloer brandde. De boerderij zou bijna affikken. 
Marcel snelde naar binnen en riep: “Ik moet 
emmers hebben! Er is een beetje brand!” Het 
was best wel een groot vuur. Overal was rook en 
de dieseltank stond er vlak naast. Je kon je hand 

er niet meer ophouden, zo warm was het. De 
waterslang kwam erbij en het was gelukkig snel 
geblust. Marcel: “Ik was wel bang hoor!” 

Gelukkig werden er ook veel geintjes uitgehaald, 
vooral met Roelof. Zo is hij al eens met zijn ach-
terste in een bak met water beland. Ook werd 
er vaak met zijn drankvoorraad gesold. Op de 
woensdagavond voor de carnaval gingen Roelof 
en Anita naar Theothorne. De club van Erica wil-
den graag gebruik maken van de loods voor het 
bouwen. Roelof vond het prima: “Ik laat de deur 
los, maar wel netjes achterlaten.” Toen Roelof en 
Anita weer thuis kwamen zat het ‘zooitje’ nog 
in de kantine. Roelof nam zijn fles Jägermeister 
uit de vriezer en wilde een glaasje inschenken, 
maar er kwam niks uit. “Ik snapte er niks van, 
dat had ik nog nooit gehad! Ik heb net zo lang 
lopen klooien tot het glaasje vol was en ik nam 
een slok: was het cola!” Aan het begin van de 
avond hadden ze de fles leeggegoten en vol ge-
stopt met cola. Dat leek net Jägermeister. Anita: 
“Jullie (Marcel) hebben er ook wel eens oude 
koffie in gedaan.” Arme Roelof. Maar daar bleef 
het niet bij.  

Een andere avond werd er ook bier gedronken 
zonder Roelof want hij was druk aan het werk. 
De lege flesjes bier werden afgevuld met wa-
ter en met de doppen erop teruggelegd in de 
koelkast. Het water werd koud en wat gebeurde 
er toen: “Ploep!” Roelof: “Het water zeek de 
koelkast uut, wat was er nou weer loos.” Daar 
kwam hij snel achter. Al het bier was op dus 
belde Roelof naar Marcel: “Denk ik dat ik bier in 
de koelkast heb, zit er alleen maar water in. Nou 
heb ik visite en kan ik geen bier weggeven. Jullie 
zijn mooie jongens hoor.” Roelof had helemaal 
geen visite maar Marcel zou wel even bier ko-
men brengen met Peter Verlaan. Ze kwamen bier 
brengen maar kwamen er ook achter dat Roelof 
helemaal geen visite had. Uiteindelijk gingen ze 
weg en was er nog geen bier; het was alweer 
op. De kratten bier werden steeds vaker door 
Roelof verstopt. Soms zei hij dat er zogenaamd 
geen bier meer was als hij het ‘zooitje’ weg 
wilde hebben, maar dan had hij het in de auto 
gezet met de deuren op slot. Toch vonden ze het 
altijd en op een gegeven moment waren er geen 
verstopplaatsen meer over. 
 
Op 10 maart 2018 is er voor de laatste keer 
opgeruimd en schoongemaakt in de loods en 
de kantine. Dat was een zware dag voor allen, 
want er is een hoop gebeurd in de afgelopen 
jaren, waar het bovenstaande maar een korte 
samenvatting van is. 
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ERIK PIETERSE
ZONWERING

Uw specialist in binnen- en buitenzonwering

Wilhelminaweg 3 - Dieren - www.erikpieterse-zonwering.nl - (0313) 410501 

Volgend jaar uw 
advertentie op deze plek?

Neem contact met ons op 
via info@deurdauwers.nl

Beatysalon Just look Beautiful
Beauty needs care
 - Gezichtsbehandelingen  - Visagie
 - Huidanalyse   - Manicure
 - Massages   - Wimpers en wenkbrauwen
 - Harsbehandelingen  - Cadeaubonnen
 - Bruidsmake-up 

 De Timp 1 6956 CK Spankeren 0623887911
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Wat verbindt Dieren, Doesburg, Angerlo en 
Ellecom met elkaar? De plek van de nieuwe 
loods! Op de weg van Dieren naar Doesburg, 
in Ellecom wordt er aan de carnavalswagen 
gebouwd, in de loods bij Hans van Beek op het 
terrein. Hans is hier opgegroeid en in de voet-
stappen van zijn vader getreden als boer, op de 
plek wat vroeger Angerlo was.  
 
Nu de loods bij Roelof en Anita niet meer be-
schikbaar is, moest de vereniging op zoek naar 
een andere plek waar de wagen kan worden 
gebouwd. In mei 2017 is Hans benaderd met 
de vraag of er bij hem plek is voor de wagen. 
Hij had een nieuwe loods gebouwd voor opslag 
van machines en hooi en stro. Inmiddels is hij 
gestopt met boeren wat ervoor zorgt dat er plek 
over is. Hij heeft alleen nog een aantal koeien, 
paarden en schapen en met de dieren gaan er 
ook veel spullen weg.  

Stil zitten doet hij zeker niet want hij heeft aller-
lei plannen met alle ruimte die hij heeft. Zo ver-
huurt hij ook een aantal caravans en is er zelfs 
een wachtlijst. Op de vraag of hij ook mee gaat 
bouwen antwoord hij: “Daarvoor heb ik geen 
tijd, maar als ze spullen of hulp nodig hebben 
en ik ben in de buurt dan zal ik zeker helpen.” 

Hans is geen onbekende van de vereniging. 
Hij werkte ooit bij Roelof van Binsbergen in het 
loonbedrijf en viert ook carnaval met een aantal 
steekdragers en bekenden van de vereniging.  
 
Bij het afscheidsfeestje van de oude loods was 
Hans ook uitgenodigd en heeft hij buiten het 
grote carnaval om nader kennis kunnen maken 
met de vereniging. Zijn eerste indruk: “Een ge-
zellige vereniging en ze kunnen allemaal goed 
met elkaar.” 
 
Al jaren viert hij carnaval en hij kent veel Deur-
dauwers van gezicht. Bij carnaval denkt Hans 
aan bier drinken en dat doet hij in zijn, hoe kan 
het ook anders, boerenkiel. Maar, hij geeft toe, 
het wordt wel eens tijd voor wat anders. Je vindt 
hem in de grote zaal, en aan het eind van de 
avond misschien wel op de dansvloer! 

Wij zijn blij met Hans en zijn gastvrijheid en 
kijken uit naar de nieuwe Prinsenwagen. 

De foto’s zijn gemaakt op het moment dat de 
wagen net helemaal gestript en gesloopt is 
zodat de mannen én Chantal een hele mooie 
nieuwe Prinsenwagen kunnen maken. 

Nieuwe loods
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