
DE DEURDAUWER

Prins Iwan 1e

 Prinses Shanna 1e

Adjudant Eric



Adres:
Spankerenseweg 54a • 6951 CH  Dieren • (0313) 744090

info@kuechentreff-dieren.nl • www.kuechentreff-dieren.nl

Service:  Bij Kuchentreff-Dieren zijn de mogelijkheden eindeloos.
 Wij bieden uitstekende kwaliteit voor een eerlijke prijs
 Service en persoonlijke aandacht staan bij ons voorop
               Afspraak is afspraak

Openingstijden:
ma. op afspraak
di. 9.30 - 17.30
wo. 9.30 - 17.30

do. 9.30 - 17.30
vr. 9.30 - 20.00
zat. 9.30 - 17.00

KüchenTreff Dieren

Meer dan 
400 fi lialen!
Met in totaal meer dan 

350.000 tevreden klanten. 
Wij staan gezamenlijk
garant voor de beste

prijs en de beste
kwaliteit!

JUBILEUM



De redactie heeft dit jaar weer zijn best gedaan om een mooie Deurdauwer voor u samen te stellen. Waar 
de meeste mensen nog niet aan carnaval dachten, kwam de redactie eind augustus alweer bij elkaar om 
te brainstormen voor een nieuwe Deurdauwer. Myrte heeft besloten om te stoppen in de redactie, Tineke
is ons nieuwe redactielid. Myrte bedankt voor je creatieve ideeën en inzet, Tineke welkom bij de club.

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, Zamira Schoolderman, Tineke van Essen 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!

In deze Deurdauwer leest u de gebruikelijke
stukken, maar hebben we ook een aantal 
nieuwe items toegevoegd. Natuurlijk mogen
de foto’s ook niet ontbreken.

Afgelopen jaar hadden we voor het eerst een 
heuse Adjudante naast ons Prinsenpaar staan. 
De Deurdauwers hebben genoten van jullie als 
Prinsenpaar. André kreeg op maandagavond zelfs 
zijn “collega’s” op bezoek, die voor hem een 
synchroon zwemact deden. André, Cäty & Christel 
bedankt voor een prachtig carnavalsjaar!

Zoals gebruikelijk werd er weer flink gegist naar 
het nieuwe Prinsenpaar, dit bleek echter goed 
geheim gebleven, vrijwel iedereen zat ernaast. Dit 
jaar nemen Prins Iwan I, Prinses Shanna I en 
Adjudant Eric het stokje over en Karnavals-
vereniging de Deurdauwers wenst jullie en 
u allen een fantastisch carnavalsseizoen toe.

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

De redactie wenst u veel leesplezier met deze nieuwe Deurdauwer.
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Grondverzetbedrijf 
  R. van Binsbergen
   
   Priesnietzlaan 2
   Laag Soeren

   Tel: 06-53388486
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CORBEEK TWEEWIELERS

TEVENS FIETS VERHUUR
Zeer scherpe tarieven!
E-bike’s vanaf €999,-

Wilhelminaweg 15c Dieren | Telefoon: (0313) 845216
www.corbeektweewielers.nl | info@corbeektweewielers.nl

Beatysalon 
Just look Beautiful
 - Gezichtsbehandelingen  - Harsen
 - Lichaamsmassages  - Visagie
 - Tandenbleken   - Cadeaubonnen

 
 De Timp 1 6956 CK Spankeren 0623887911

Uw adres voor onderhoud 
en APK voor alle merken

Kanaaldijk 78, Spankeren tel:06-34266393

Zitten 2 dombo’s 
in de auto voor 

het stoplicht, 
zegt de een: 

“Het is groen.” 

Zegt de ander: 
“Een kikker”



Sinterklaas had vorig jaar de Deurdauwer goed 
gelezen. Hij zag de mooie fotoshoot van Prins 
André, Prinses Cäty en Adjudante Christel bij 
de stoomtrein en koos dit seizoen ook voor dit 
vervoersmiddel. Voor het eerst was er door een 
Prinsenpaar een Adjudante aangesteld, een goede 
keuze kunnen we achteraf concluderen. Ook werd 
er dit seizoen voor het eerst gebouwd op onze 
nieuwe bouwlocatie bij Hans van Beek. Het 
resultaat was er niet minder om, een prachtige 
brandweerwagen werd er gebouwd. Met deze 
brandweerwagen werd tijdens de halfvasten 
optocht in Angerlo, in de categorie Prinsen- 
wagens, de tweede prijs gewonnen. De dames 
waren opgetrommeld vûr carnaval, liepen mee in 
de optocht in Zwieren en wonnen, in de categorie 
loopgroep, de eerste prijs. 

Net als voorgaande jaren bezochten we, voor 
de vier dolle dagen zouden losbarsten, eerst de 
verzorgingshuizen Beverode en de Oude Plataan. 
Dit jaar werd ook Huize Johanna aangedaan. Het 
is mooi om te zien dat ieder mens op zijn eigen 
manier carnaval kan vieren.We kunnen met Prins 
André, Prinses Cäty en Adjudante Christel terug 
kijken op een geslaagd carnavalsjaar, dank voor 
jullie inzet.  

Tijdens het Prinsenbal kwam, iets 
verlaat door alle huldigingen, dan 
eindelijk de Prins op het witte paard 
ten tonele. De vraag bleef ook tijdens 
de act: wie is dit? Tot ieders verrassing 
presenteerden zich Prins Iwan 1e en 
Prinses Shanna 1e als Prinselijkpaar van 
de Deurdauwers 2019/2020. 
Eric Kerkhof zal ze ondersteunen als 
Adjudant. Wij wensen Iwan, Shanna en 
Eric een prachtig Carnaval toe.      

Het is altijd triest om te moeten meedelen
dat er leden van de vereniging zijn overleden. 
Helaas moesten we afgelopen jaar afscheid 
nemen van oud Prins en oud bestuurslid: Ben 
Koning. Wij wensen de naasten veel sterkte toe.  

Binnen de steekdragers zijn er diverse wisseling-
en geweest: zo heeft John Mijnders zijn functie als 
raadslid opgegeven en neemt zitting in het bestuur. 
Youri Leeflang is toegetreden tot de Raad van Elf. 
Sjonnie Weijl en Peter Posthuma zijn toegetreden 
tot de Senatoren. Harrie Harmsen heeft, na vele 
functies te hebben bekleed, zijn steek aan de 
wilgen gehangen. Eric Kerkhof heeft zijn Raad 
van Elf steek ingeleverd, maar tot ieders grote 
verrassing draagt hij dit jaar de steek van de 

Adjudant. Binnen de stichting nemen Freddy 
Harmsen en Anita Posthuma de plaats in van Frans 
Tankink en Marian Aalders. Myrte Bloem is 
gestopt bij de redactie, haar plaats wordt 
ingenomen door Tineke van Essen. Wij willen 
iedereen bedanken voor zijn/haar inzet de 
afgelopen jaren en wensen de nieuwkomers veel 
plezier in hun nieuwe functie.  

Ook dit jaar vindt er een kleine wijziging plaats 
voor de busritten naar de Harmonie. U kunt dit 
lezen op pagina 31 waar het volledige bus 
schema te zien is.   
 

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

Van de bestuurstafel
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Het begon er allemaal mee dat wij al wel eens hier 
en daar hadden laten vallen dat het ons, Iwan en 
Shanna, super leek om ooit eens het Prinsenpaar 
van K.V. De Deurdauwers te kunnen worden. 

Wij hadden nooit verwacht dat die vraag ook echt 
een keer aan ons gesteld zou worden. En ja hoor 
dit jaar was het zover.Na de vraag te krijgen van 
de Prinsencommisie Willem, Davy en Eric, zeiden 
wij volmondig ja!! Wat waren wij super blij dat 
ze ons als Prinsenpaar wilden hebben. We wisten 
al snel wie wij als Adjudant wilden en tijdens het 
tweede bezoek van de Prinsencommissie kwam die 
vraag ook. Dat zou niemand anders worden dan 
de vader van de vriend van Iwan die ook al enige 
jaren ervaring heeft binnen de vereniging. Daarom 
mochten ze allemaal naar de persoon in hun 
midden kijken (ERIC). Wat was dit een verrassing!  

Toen begon het traject van veel stiekeme 
afspraakjes in het bedrijf van Iwan. Wat een lol 
hebben we daar al gehad. Heerlijk die voorpret. 
 
Toen we uiteindelijk wisten hoe wij de opening 
wilden doen en het paard, de maskers en de cape 
waren binnengekomen begonnen we met oefenen 
en ja toen sloegen de zenuwen wel toe, maar 
gelukkig werden wij goed begeleid en 
opgevangen door alle lieve mensen om ons heen 
(Willem, Henny, Eric, Wiekie en Davy). 

Maar eerst kwam nog de bekendmaking aan Ton 
die al meerdere keren bij Iwan in de zaak had 

gevraagd of hij niet een keer Prins zou willen 
worden, want hij zag de vrouw van de Prins dit 
ook wel doen. Toen wij met onze rug gekeerd 
naar het gezelschap en de capuchon op de kamer 
binnenkwamen, werd er al gegist en ja hoor daar 
kwamen de namen Caspar en Margreet voorbij 
en wat was het een verassing dat het toch de man 
was die hij al een paar keer gevraagd had. 

Toen de belavond, waar we super gastvrij 
ontvangen werden door Jill en Davy. Wat was 
het leuk om al die reacties en het enthousiasme 
te horen, daarbij dacht bijna iedereen dat het 
nieuwe Prinsenpaar de broer en zwager van het 
Prinsenpaar zou worden Caspar en Margreet. 
Hier hebben wij natuurlijk goed gebruik van 
gemaakt. Vandaar: er is niks aan te doen, maar 
met ons moeten jullie het doen ;). 

Tot aan de bekendmaking was iedereen verbaasd 
maar gelukkig blij dat wij het Prinsenpaar waren.  
Toen alles bekend was, ook bij onze dochter Elena 
die echt van niks wist en het geweldig vond, kon 
ze met ons meedansen en genieten van het 
geweldige Prinsenbal. Nu de zenuwen weg zijn, 
zijn wij er helemaal klaar voor en gaan we met 
veel zin en enthousiasme dit carnaval leiden en 
vieren. 

Alaaf, alaaf, alaaf 

Prins Iwan 1e en Prinses Shanna 1e 

Prinsenpaar 
2019-2020
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Protocol 
1. Als Prins van de Deurdauwers, heb ik dezelfde ambitie als die van mijn grootouders.  

2. Ze kennen ons misschien van Avatar een paar jaar geleden, 
nu geen grime op ons gezicht maar ons mooi kleden.  

3. Na 7 jaar is onze wens om Prinsenpaar van de Deurdauwers 
te worden een feit en hiervan krijgen wij zeker geen spijt.  

4. De vader van mijn beste maatje, is nu de Adjudant van ons Prinsenpaardje. 

5. Het feest is nu hier, dankzij de hofdames hebben wij veel plezier.  

6. De schoonheidssalon van onze Prinses is dicht, nu is al haar aandacht op het Carnaval gericht.  

7. Door de teugels op het witte paard te laten vieren, 
gaan we tijdens de optocht met Fietsned door Dieren.  

8. De Deurdauwers komen uit Dieren, maar gaan in de Harmonie lekker feesten en zwieren. 

9. Vergeet niet bij Stef te betalen en voor het Prinsenpaar en Adjudant bier te halen. Als je na de 
carnaval op de fiets naar huis gaat rijden zorg er dan voor dat je niet onderuit gaat glijden.  

10. 4 dagen feest, we zullen laten zien dat het Prinsenpaar is geweest.  

11. Er is niks aan te doen, maar met ons moeten jullie het doen.



Voor de mooiste sloeptocht over de IJssel

0313 745 881
www.ijsselsloep.nl
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Adjudant 
2019-2020

Zondag 3 maart 2019 na de optocht liep ik even de cafetaria 
in om een snackie te pakken. Daar zaten ze dan Iwan, Shanna 
en hun dochter Elena. Ineens kwam het idee bij mij op van; hé, 
dat lijkt mij wel een interessant stel om te vragen als Prinsen-
paar bij de Deurdauwers. Ik wist namelijk dat het voor Shanna 
een grote wens was, dus wie weet was Iwan dan ook wel over 
te halen. Begin april kwamen we met de Prinsencommissie bij 
elkaar om te overleggen voor een nieuw Prinsenpaar.  

Na even gezellig kletsen over de afgelopen jaren, hoe we toch 
elk jaar weer vriend en vijand verrast hadden met leuke stellen 
te vinden, hoopten we dat dat nu ook weer zou gaan lukken.  
Na wat overleg kwamen we met elkaar tot de volgende 
conclusie. Laten we Iwan en Shanna gaan vragen. We 
besloten om diezelfde avond nog actie te ondernemen. We 
hebben ze gebeld en een afspraak gemaakt. 

Woensdag 17 april gingen we op bezoek en je kon aan de 
gezichten van hun zien: het zal toch niet? Na wat gezellig 
kletsen over het carnaval kwam de vraag van ons: is dat niks 
voor jullie Prinsenpaar bij de Deurdauwers? Wauw dat is wat 
ze zeiden! We hebben toen voorgesteld om er even over na te 
denken en er dan over een paar dagen weer op terug te ko-
men. Nou het waren geen paar dagen, want de volgende dag 
kreeg ik al de vraag; Oké we willen het doen maar dan “moet” 
jij onze Adjudant worden. Ik vond het (en vind het nog steeds) 
een enorm leuk idee (als vader van zijn beste maatje) en een 
hele eer. 

Maar zoiets kun je niet alleen beslissen, want als je ervoor gaat 
moet je het met zijn vieren doen. Wiekie had zoiets van zo’n 
kans krijg je niet gauw meer en als jij dat graag wil dan gaan 
we ervoor! Dat was voor mij voldoende om volmondig ja te 
zeggen. De rest van de Prinsencommisie had ik in overleg met 
Iwan en Shanna hier niet van op de hoogte gebracht. Uiter-
aard wel dat Iwan en Shanna groen licht hadden gegeven.   

Een paar dagen later.... 

Ja we doen het en hebben er veel zin in. Na de felicitaties zei 
Wim; maar dan mis ik er nog één jullie adjudant of hebben 
jullie die nog niet? Waarop Iwan zei; het was voor ons niet 
moeilijk om een adjudant te kiezen, die zit tussen jullie in!  
Oké, zei Davy, die zagen we even niet aankomen. Wat een 
verrassing, helemaal leuk en ook Wim was even perplex. 
Nou daar zaten we dan Prins Iwan, Prinses Shanna en 
adjudant Eric.  

Nu konden we aan het werk voor het nieuwe carnavals jaar 
met ook nu weer vele gezellige en stiekeme bijeenkomsten. 
Ondertussen, wanneer ik dit schrijf, heeft de ontmaskering 
inmiddels plaats gevonden. Zoals verwacht hebben we weer 
iedereen verbaasd laten kijken naar Prins Iwan met het witte 
paard, zijn Prinses Shanna en hun dochtertje en dansmarieke 
Elena. Hierbij wensen wij iedereen een fantastisch 
carnavalsjaar toe. 

Adjudant Eric
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Zo.. de laatste opdracht als prinsenpaar!! 

Onze carnavalsbelevingen waardoor wij een 
mooie ervaring rijker zijn geworden, ze zijn een 
deel van ons leven geworden. Wat hebben wij 
genoten!  

Het feest begon met de voorpret: kleding inkopen, 
het samenzijn, de vele spanningen en het geheim-
houden. 

We hebben vele uittredens meegemaakt. Van 
wagendoop bij Hans van Beek, tot deurzetten op 
locatie, het bezoek aan Huize Johanna, de Oude 
Plataan, Beverode en het Gemeentehuis. 

Eén uittreden sprong er voor ons uit! Meegaan met 
CV de Dwarsliggers uit Eerbeek naar het 44-jarig 
jubileumfeest van CV de Venekloeten uit Dedems-
vaart, helaas is daar de veer van onze Adjudante 
Christel gestolen, maar dat mocht de pret niet 
drukken. 

Het grote carnaval barstte los in de Harmonie! 
Maandag een uittreden naar Loo en Giesbeek, 
heel veel schik in de bus mogen beleven. 

De gastverenigingen die op dinsdagmiddag langs 
kwamen en tot slot de mooie afsluiting op de 

dinsdagavond, waarbij we allemaal zo trots op 
elkaar waren met het nummer “Trots op jou”.  

Als klap op de vuurpijl ook nog meedoen met de 
halfvasten optocht in Angerlo. Wat was het hier 
gezellig, een mooie afsluiting van het carnavals-
seizoen met als kers op de taart de tweede plek 
binnen slepen voor de Prinsenwagen.  

Die tweede plek hebben de wagenbouwers ook 
zeker verdiend, want wat was het een MOOIE 
WAGEN!! 

Dank aan Stef en Ellen en de Deurdauwers in zijn 
geheel, in het bijzonder ons raadje voor de sfeer 
Chantal die er altijd bij was. 

Trots op onze kinderen Chanel en Tjerry voor het 
bijstaan en dank aan onze Adjudante Christel DE 
EERSTE en haar steun en toeverlaat die meneer: 
Gertje- Jan en zoon Levi. 

Lief Prinsenpaar Iwan en Shanna en Adjudant Eric 
een knallend carnaval seizoen toegewenst!! 

Vriendelijke groeten,  
André en Cäty 

Prinsenpaar 2018-2019
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De rem d’r af en... door!!! 
Dat hebben we zeker gedaan. 

17 november, daar sta je dan, de eerste 
Adjudante! Het moment van op het podium 
stappen, tot het inleveren van alle spullen hebben 
we van alle carnavalsdagen, de vele bezoekjes 
aan andere verenigingen en optochten een echt 
feest proberen te maken. Wat een beleving, 
ik had het niet willen missen! 

Er springen een aantal belevingen uit; 
  > 44 jaar CV de Venekloeten in Dedemsvaart 
  > Deurzetten 
  > Wagendoop 
  > Huize Johanna 
En het carnaval was nog niet eens begonnen!! 

Het draaiboek voor de dagen was twee A4tjes 
vol, maar we knipperden met de ogen en het was 
voorbij. 

Dwaze dagen met vele lieve, leuke en gekke 
mensen, volop feestvieren, over de afgelegde 
kilometers maar niet te spreken, de Nijmeegse 
vierdaagse is er niets bij, maar gelukkig kwam de 
spierpijn later. 

Dit alles was niet gelukt zonder jullie, K.V. de 
Deurdauwers, Stef en Ellen, de Prinsencommissie, 
andere verenigingen en trouwe carnavalsvierders!! 
Thnx allemaal!

En we gingen door... 

De optocht in Angerlo, wat super, hoog op de 
wagen, genieten en tweede worden, dikke pluim 
voor de wagenbouwers. 

Prins André en Prinses Cäty super bedankt voor 
de geweldige ervaring. Natuurlijk ook mijn eigen 
mannetje Gertjan die het carnaval ook maar net 
overleefd heeft. 

De tijd is voorbij gevlogen en ik kan zeker 
terugkijken op een hele mooie tijd, totaal geen 
spijt dat ik JA heb gezegd. 

Wij gaan het nu met jullie doen. 
Prins Iwan, Prinses Shanna en Adje Eric maak er 
een mooi carnaval van!! 

Lieve groetjes,
Christel 

Adjudante 2018-2019
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 Inbraakbeveiligingssysteemen      ABCO Beveiliging 

 Camera-observatiesystemen       Ratio 16 

 Branddetectiesystemen            6921 RW Duiven 

 Ontruimingssystemen             Tel. 026-88 111 44 

 Toegangscontrolesystemen        Email: info@abcobeveiliging.nl 



President Ton Jansen is alweer enkele jaren een 
vertrouwd gezicht binnen de vereniging. Zijn 
vrouw Jacqueline heeft hem aangestoken met het 
carnavalsvirus. Freddy Harmsen en Ton kennen 
elkaar nu z’n acht jaar, doordat Freddy’s zoon 
(Kevin) en Ton’s dochter (Nicole) een relatie 
kregen. Ton had eens in een gesprek geopperd 
dat hij wel bij de Raad van Elf wilde komen, 
Freddy zou dit voorleggen aan het bestuur. Maar 
Ton hoorde maar niets, totdat in 2015 de 
prinsencommissie van de Deurdauwers op de 
stoep stond met de vraag of Ton en Jacqueline het 
Prinsenpaar van de Deurdauwers wilden worden.  

Ton was als Prins veel aan het woord en dat viel 
een aantal steekdragers, in positieve zin, op. In 
dat jaar waren de Deurdauwers op zoek naar een 
nieuwe President. Ton werd voorgedragen als één 

van de kandidaten om President te worden en is 
dit inmiddels alweer vier jaar.  

Hij vindt het Presidentschap een eer om te doen. 
Zo af en toe spelen de zenuwen een kleine rol, 
maar Ton staat dan vroeg op, neemt alle 
papieren en teksten nog eens door. Jacqueline 
is hierin zijn rechterhand en helpt waar zij kan.   

Het presidentschap is een serieuze taak, toch 
neemt hij graag de tijd om jaarlijks een optreden 
te verzorgen, zoals André van Duin en Johnny 
Gold.  

Ton zegt vaak trots te zijn op de steekdragers, 
de Raad van Elf heeft hem dan ook een bijnaam 
gegeven: TT (Tonny Trots).  

President K.V. de Deurdauwers 
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Gerritsen Stucadoors
Dieren

06-83604720
info@gerritsenstucadoors.nl

Gerritsen
  Stucadoors
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Myrte is een bekende verschijning binnen onze 
vereniging. Van kleins af aan werd ze door haar 
ouders (André en Jolande) al meegenomen naar 
Zaal De Klok. Omdat er in die tijd nog binnen 
werd gerookt, was zij weinig in de zaal te vinden 
en verdween ze naar de kelder om daar bij de 
dansgarde te kijken. Waarom ze nooit mee heeft 
gedaan bij de dansgarde, is haar zelf eigenlijk 
ook een raadsel. Ook in de optocht en op het 
Kriebeltjesbal was Myrte al jong aanwezig.  

Zodra Myrte met haar vriendinnen alleen mocht 
gaan, werd er carnaval gevierd bij de Nölers 
(zondagavond Jeugdbal). Lekker uit je dak gaan, 
zonder dat je ouders erbij zijn. 

Vanaf haar 18e jaar werd Myrte ook toegelaten 
bij de Heischöppers (carnavalsvereniging V.V. 
Erica) en ook daar werd samen met haar vrien-
dinnen en vrienden menig feestje gevierd. Van 
daaruit kwam zij toch weer bij de Deurdauwers 
terecht.  

Na het jaar (2011) dat haar ouders Prinsenpaar 
waren, werd ze gevraagd om Biermeisterin te 
worden. Ze had geen idee waar ze ja tegen had 
gezegd, maar vond het heerlijk om ergens bij te 
horen en heeft hier ook zeker geen spijt van. Na 
het overlijden van haar vader, wilde ze meer voor 
de vereniging gaan doen en dat er iets van hem 
zou blijven voortleven in de vereniging. Ze werd 
bestuurslid, verantwoordelijk voor de website en 
de Facebookpagina (samen met haar man) en 
voegde zich bij de redactie. 

Door de afstand (Myrte woont niet meer in 
Dieren), werk en gezinsperikelen kan ze geen tijd 
meer vinden om haar functies goed uit te voeren. 
Afgelopen jaar hebben we afscheid van haar 
genomen, maar dat wil niet zeggen dat we haar 
niet meer zullen spotten tussen de carnavals-
vierders. Het carnavalsvirus is al overgeslagen 
op haar jongste zoon! 

Myrte, bedankt voor je inzet de afgelopen jaren. 

Afscheid Myrte Bloem-Roseboom
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Bij inlevering van deze advertentie krijgt u bij onze locatie in:

Eerbeek:                                                  Brummen:
met persoonlijke voorwas (don, vrij en zaterdag)

Wasprogramma 1 van € 15.50 voor € 11.00 Wasprogramma 1 van € 15.50 voor € 11.00 
Wasprogramma 2 van € 13.50 voor € 10.00       Wasprogramma 2 van € 13.50 voor € 10.00                      
z zonder persoonlijke voorwas (maandag t/m zaterdag)

Wasprogramma 1 van € 13.00 voor € 9.00
Wasprogramma 2 van € 11.00 voor € 7.00 

Geldig in de maanden Februari en Maart 2020
Acceptatie van alle leasepassen, creditcards, nationale wasbon. Vraag naar onze spaarkaart of waarde kaart.
Voor openingstijden zie website. Carwash-brummen.nl of carwash-eebeek.nl Niet in combinatie met andere acties 
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Bel 0313- 414465 of stuur een e-mail naar info@asselt-schilders.nl

WINTERSCHILDER
ACTIE TOT 1 MAART

VERF GRATIS!

Op binnenschilderwerk en/of
afgeschermd buitenschilderwerk



Waar velen deze dag, de Goedheiligman 
ontvangen, ontvang ik vandaag de Voorzitter van 
C.V. de Klutsers uit Apeldoorn en de President 
van K.V. de Deurdauwers en partners. Onder het 
genot van een kop koffie en een stuk appeltaart, 
komen de verhalen al gauw op gang. Wim de 
Boer is inmiddels drieëntwintig jaar voorzitter van 
de Klutsers en Ton vier jaar President van De 
Deurdauwers.    

C.V. de Klutsers is één van de vijf carnavals-
verengingen in Apeldoorn. Wim verteld dat ze als 
vereniging zo’n vijf jaar geleden op zoek waren 
naar contact met carnavalsverengingen buiten 
Apeldoorn. Al zo’n dertig jaar gingen ze op 
dinsdagmiddag vlinderen rondom Arnhem en ze 
waren toe aan iets nieuws. Het eerste contact is 
destijds gelegd via mailverkeer met Harrie 
Harmsen. De Klutsers en de Deurdauwers waren 
toen nog vreemden voor elkaar.   

Ton en Jacqueline waren het eerste Prinsenpaar 
van de Deurdauwers die uittraden naar de 
Klutsers. Dat was het begin van deze verenigings-
vriendschap. Freddy was de Adjudant van Ton en 
Jacqueline, hij had aan de steekdragers van de 
Klutsers aangegeven dat Ton gek was op krenten-
bollen. Ton kreeg bij het uittreden van elke steek-
drager van de Klutsers een zak krentenbollen 
en zo gingen Ton en Jacqueline met tientallen 
krentenbollen huiswaarts. Inmiddels spreken Wim 
en Ton over een vriendschap die steeds hechter 
is geworden. Door deze kennismaking zijn de 
Deurdauwers begonnen met het Deurshoppen op 
dinsdagmiddag.  

De Deurdauwers en de Klutsers zien elkaar zo’n 
vier keer per jaar, op het Prinsenbal van de Deur-
dauwers, op de Prinsverkiezing van de Klutsers, 
bij het Deurshoppen en de zomerbarbecue.  

De Klutsers bestaan sinds 1968 en hebben 
lange tijd de feestburcht in Beekbergen gehad, 
nog steeds vieren ze jaarlijks carnaval met de 
bewoners van het Zonnehuis. Wim omschrijft de 
Klutsers als een hechte familie. Ook bij de 
Deurdauwers overheerst het familiegevoel en 
tijdens het carnaval vindt men het belangrijk om de 
mensen te bezoeken die niet in staat zijn om naar 
de feestavonden toe te komen. Ton heeft goede 
herinneringen aan de optredens. Wim benoemd 
dat de optredens binnen een vereniging altijd voor 
leuke momenten en herinneringen zorgen.  

Feestvieren en een familiehart hebben beide 
verenigingen gemeen. Toch zijn er wel degelijk 
verschillen: waar de Deurdauwers een Prinsenpaar 
hebben, praten de Klutsers over een Hofhouding. 
Is het in Dieren en omstreken gebruikelijk om en-
tree te vragen voor de feestavonden, in Apeldoorn 
is het heel normaal om dit niet te doen. Op 
dinsdagavond sluiten de Deurdauwers het feest 
af met haringhappen, bij de Klutsers is het 
gebruikelijk dat de wethouder op dinsdag de 
stadssleutel komt ophalen waarna ze de 
carnavalspop gaan verbranden. Op woensdag 
sluiten ze daar het feest echt af met haringhappen.  

Het carnavalsleven zit beide heren in bloed. Ik was 
dan wel verbaasd toen Wim vertelde dat hij een 
polonaise maar niets vindt. Ton geeft aan dit wel 
een goed carnavalsgebruik te vinden. Het wereld-
record polonaise lopen, met negentien personen 
over een afstand van 6389 meter, zal in deze 
vriendschap dan ook ongetwijfeld niet verbroken 
worden.  

Toen de koffie op was, werden er, onder het 
genot van een verfrissend drankje, genoeg ideeën 
opgedaan voor optredens. Er is in de afgelopen 
jaren een mooie basis gelegd voor een jarenlange 
verenigingsvriendschap. 

Carnaval & Vriendschap
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Tijdens het prinsenbal werd stil gestaan bij de 
jubilarissen en enkele wisselingen onder de steek-
dragers. Tevens werden er nog een aantal mensen 
in het zonnetje gezet. 

Dit jaar zijn er zeven jubilarissen (22, 33 en 44 
jaar lid). Zij hebben deze avond een oorkonde en 
een jubilarisspeldje ontvangen. Je leest meer over 
de jubilarissen op pagina 28. 

Een man die het liefst niet op de voorgrond treedt, 
maar wel een waardevolle kracht is voor de ver-
eniging, is Bojan Nagel. Hij ontving deze avond 
de werkorde voor al zijn creatieve hulp bij het ont-
werpen en bouwen van de wagen en het podium. 

Ons oud Prinsenpaar André en Cäty werd
geïnstalleerd als Opperdeurdauwer.

Dan is het eindelijk zover, het moment waar ieder-
een naar uit kijkt: wie wordt dit jaar het Prinselijk 
paar van de Deurdauwers? Op de muziek van Old 
Town Road van Lil Nas komt een gemaskerde man 

met een wit paard op. Kort daarna wordt het num-
mer Der alte Dessauer ingezet, drie heren toeteren 
fanatiek mee. Een gemaskerde dame komt op. 

Ze maken het nog even spannend maar dan gaan 
de maskers af en zetten Prins Iwan I en Prinses 
Shanna I de dans in op Jouw Blik van John West. 
Dochter Elena is helemaal verbaasd en danst 
gezellig mee. Na deze openingsdans, maakt het 
prinsenpaar de adjudant bekend: Eric Kerkhof zal 
ze dit jaar bij staan. Zij zullen komend jaar 
regeren met de leus: Er is niets aan te doen, 
met ons moeten jullie het doen! 

Na de onthulling is het de beurt aan de dans-
garde, bestaande uit Donna, Luna, Shirina en Ele-
na, om hun gardedans te presenteren. Als laatste 
werden Elena geïnstalleerd als dansmarieke en 
Youri als Raad van Elf lid, na een jaar stage lopen. 

Na het officiële gedeelte werd er onder leiding 
van Party Sound Together nog volop gefeest in 
feestburcht de Harmonie. 

Op zaterdag 16 november was het dan eindelijk zover, het Prinsenbal van de  Deurdauwers! De 
opkomst was groots samen met de gastverenigingen: de Nölers, de Klutsers, de Dwarsliggers en de 
Griethtreejers. 

Prinsenbal
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Fotograaf: Theo Jansen | rheden.nieuws.nl
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Beste carnavalsvierders uit Dieren en omgeving. 
Groot carnaval komt weer dichterbij en Stichting 
Karnaval Dieren e.o. heeft voor een leuk 
programma gezorgd. Voor jong en oud zijn er 
diverse gezellige activiteiten waarbij iedereen 
welkom is om er weer een gezellig feest van 
kunnen maken.

Op zaterdagochtend 22 februari zullen we om 
11:11 uur van start gaan met de opening van het 
carnaval op het horecaplein in Dieren-Zuid. 
Stichting Karnaval Dieren e.o. hoopt u daar in 
grote getale te mogen ontvangen. Daar zullen de 
hoogwaardigheidsbekleders onze beroemde Jan 
Zwier gaan hijsen. Hierna zullen we gezamenlijk 
meerdere horecagelegenheden bezoeken om er 
één groot feest van te maken. Iedereen is welkom 
om sfeer te proeven en mee te feesten.

Op zondagochtend 23 februari zal Polysport om 
10:00 uur haar deuren openen voor het Kriebel-
tjesbal waarbij iedereen, maar vooral de kinderen, 
lekker carnaval kunnen vieren. Dit jaar zullen 
Mickey en Minnie Mouse aanwezig zijn om samen 
met de kinderen een dansje te doen. Ook is het 
mogelijk om samen met hen op de foto te gaan. 
Er zal een limonade fontein aanwezig zijn en er is 
gelegenheid om je te laten schminken. Tijdens het 
feest zullen de hoogwaardigheidsbekleders 

de kinderen jureren, want ook dit jaar zijn er 
leuke prijzen beschikbaar voor de best verklede 
kinderen. Het Kriebeltjesbal duurt tot 12:30 uur.

Nadat we Mickey en Minnie Mouse hebben 
uitgezwaaid gaan we ons opmaken voor de 
optocht. Iedereen mag meedoen met de optocht, 
zorg er wel voor dat je op tijd bent. Het opstellen 
van de optocht zal om 12:30 uur zijn op het 
parkeerterrein het Nieuwland aan de Admiraal 
Helfrichlaan. Om 13:11 uur starten we met de 
optocht richting Dieren-Zuid.

Rijden jullie met een wagen mee?? Hartstikke leuk 
en gezellig, we hopen er weer een mooie en lange 
optocht van te maken. Check voordien wel even 
of je WA verzekering in orde is en of één en 
ander wel is toegestaan.

Stichting Karnaval Dieren e.o. dankt alle 
sponsoren die hebben bijgedragen aan deze 
activiteiten. Zonder hen hadden we dit niet 
kunnen realiseren. Bedankt allemaal!

Het bestuur van Stichting Karnaval Dieren e.o. 
wensen iedereen een fijn en gezellig carnaval toe.

3 WERF ALAAF.

Mickey en Minnie Mouse komen naar Zwieren
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Start parkeerplaats Admiraal Helfrichlaan, 

Geitenbergweg, Lindelaan, Tellegenlaan, 

Rode Kruislaan, Valeriuslaan, 

Zilverakkerweg, Bernard Zweerslaan, 

Piersonstraat, Wilhelminaweg, Spoorstraat. 

Einde op horecaplein Dieren-Zuid. 

De prijsuitreiking zal 

plaatsvinden in Dieren-Zuid.

Route 

optocht



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
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APK, reparaties, laswerk, huren van bus, 
airco bijvullen en diverse onderdelen
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Exclusief dranken.
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�	
Tielsestraat 69, Valburg |0488 - 745081

www.hetwapenvanvalburg.nl



Weer een jaar voorbij en wat een jaar. Wij 
hebben als Prinsencommissie een geweldig jaar 
achter de rug. 

Onze dank gaat uit naar het fantastische Prinsen-
paar dat we afgelopen jaar weer hebben gehad. 
Prins André 2e, Prinses Cäty 1e, Adjudante 
Christel en Gert-Jan ontzettend bedankt voor jullie 
mooie regeerperiode en alle gezellige avonden 
die we samen hebben doorgebracht met prachtige 
verhalen en anekdotes. Het carnaval had voor 
jullie, en zeker ook voor de wagenbouwers, een 
mooie afsluiter namelijk: De 2e prijs bij de 
halfvasten optocht in Angerlo in de categorie 
(hoe kan het ook anders) “Prinsenwagens”. 

Voor de Prinsencommissie was er weinig tijd om 
goed bij te komen, zij moesten namelijk op zoek 
naar hele goede vervangers. Op 17 april bij Eric 
thuis, kwamen we bij elkaar om eens goed te 
brainstormen. Zoals zo vaak zit de Prinsen-
commissie op één lijn en waren we er snel uit. 

Tijdens deze eerste bijeenkomst werd ook maar 
gelijk besloten om eens een belletje te wagen: wie 
weet zijn ze wel thuis.... Zo zaten we binnen een 
half uur bij Iwan en Shanna op de bank, lichtelijk 
gespannen en met een verontwaardigde blik 
werden we aangekeken wat we zo laat op de 
avond kwamen doen. 
Voor wie Iwan en Shanna niet kent (en dat zou 
heel goed kunnen), ze zijn tijdens het carnaval 
helemaal vermomd. Kunt u zich nog de prachtige 
creaties bedenken van Avatar of captain Jack 
Sparrow? Ja inderdaad dat waren zij. 

Maar goed, met een klein verhaaltje kwamen 
we bij de vraag, “zouden jullie dit jaar de 
Deurdauwers willen vertegenwoordigen als 
Prinsenpaar”? Ze keken elkaar heel even aan, 
maar zonder er langer over na te denken was 
het volmondig JA. Wij als Prinsencommissie 
hebben wel even benadrukt dat ze er even over 
na moesten denken, maar hier was dat echt niet 
nodig. 
      >>>

Prinsencommissie 
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Zutphensestraatweg 1
6953 CG Dieren
Tel. (0313) 4413433
www.dbvd.nl
info@dbvd.nl

Een hele 

allemaal! TROPICA
DIEREN  
Spankerenseweg 2 
0313-415997

26



Een droom die ze, achteraf al langer hadden, 
kwam uit, het gezicht van de vereniging als Prins 
en Prinses was voor hun iets onvergetelijks. 
De verdere avond hebben we al hun vragen 
beantwoord en uitgelegd wat van hen verwacht 
zou worden, maar vooral de trotse blik in hun 
ogen was prachtig. 

Zeer tevreden ging de Prinsencommissie die 
avond/nacht weer huiswaarts met de gedachte dat 
het goed zat en het een schitterend jaar zal gaan 
worden.

De eerstvolgende vergadering zou met hun ad-
judant zijn. Op het moment dat het Prinsenpaar 
binnen kwam, waren wij maar met zijn tweeën.
Waar Willem met de vraag opende: ”missen jullie 
niet iemand?”, ging Eric staan en zei; we zijn nu 
compleet. Ook Eric zit dus vol met verrassingen 
want deze zagen we niet aankomen. Maar wat 
zijn we trots op dit “team”. 

Die middag zijn we snel verder gegaan met alle 
punten die geregeld moesten worden, vooral de 
opkomst was wel een dingetje. Zoals jullie hebben 
gezien stond er een groot paard in de zaal, de 
lol die we daar om gehad hebben, is niet te be-
schrijven. Maar hun opkomst was fantastisch, in 
een goed gevulde zaal, met vier gastverenigingen, 

leden, jubilarissen en genodigden van het Prinsen-
paar en hun Adjudant hebben we er een groot 
feest van kunnen maken. 

In de week voor het Prinsenbal, wordt het Prinsen-
paar voorgesteld aan onze president Ton Jansen. 
Het leuke aan dit verhaal is dat Ton (De Gazelle) 
en Iwan (FietsNed) elkaar veel zien of spreken, 
Ton was al een aantal keer bij Iwan geweest om te 
vragen of het carnaval niks voor hun zou zijn. 
Maar steeds kreeg Ton: “nee dit is niks voor ons, ik 
vind twee dagen carnaval vieren meer dan ge-
noeg” (met in het achterhoofd de gedachten van 
Iwan die zeiden “je moest eens weten Ton”). Het 
gezicht van Ton tijdens het bekend maken van het 
Prinsenpaar was onbetaalbaar. 

Prins Iwan had nog wel een geweldige uitspraak 
tijdens één van onze bijeenkomsten. “Het is net als 
de zon, je hoopt dat het niet weg gaat” 

Wij willen Prins Iwan 1e, Prinses Shanna 1e en 
Adjudant Eric een fantastisch seizoen toewensen 
en zoals we vaker hebben gezegd: 

Geniet van elk moment, want voor je het weet is 
het voorbij!!!! 3X ALAAF 

Willem, Eric en Davy 
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5.99

Karnaval toppertjes!
Flügel 10-pack!!

Per pak! Alaaf!!
Geniet, maar att met beleid!!!

actie geldig van 20-02-2020 t/m 25-02-2020



Astrid en Diana, twee zusjes binnen de vereniging. 
Sinds 1989 vieren ze carnaval bij de Deurdauwers. 
Eerst kochten ze losse kaartjes en in 1997 zijn ze 
toch maar lid geworden. Eerst carnaval in zaal 
de Klok en later in de Harmonie. Astrid en Diana 
behoren tot ‘de meisjes van Jamin’, die elk jaar in 
prachtige carnavalskleding de polonaise lopen,
zoals bijvoorbeeld in 2011 als bruidjes. Astrid 
noemt de voorbereidingen een sport, beetje rond 
schumen op braderieën en internet naar goedkope 
kleding/accessoires om zo weer een unieke outfit 
te scoren.

Willem is vanuit Huissen carnaval komen vieren 
in Zwieren. Het is hem naar eigen zeggen met de 
paplepel ingegoten. In Huissen ging Willem met 
het Foekepotje langs de deur, om centjes te sparen 
voor het carnaval. In zaal de Klok waren er drie 
groepen van Erica (handbal en twee maal voetbal), 

ieder zijn eigen hoek. Er was onderlinge strijd 
voor de prijs om de best verkleedde groep maar 
ook één groot feest. In de loop der jaren is het één 
grote groep geworden in de linkerhoek 
(bij de nooddeur) van de Harmonie.

Joke & Marthijn behoren ook tot de groep in de 
linkerhoek. Marthijn vierde eerst carnaval in 
Nijmegen van kroeg naar kroeg. Toen kwam hij in 
Dieren waar ze aan tafel zaten en aan stijldansen 
deden, hij dacht nog: hier ga ik niet naar toe. Maar 
het was een kwestie van wennen en later Joke aan-
steken. Joke was helemaal niet bekend met carna-
val, alleen met de kermis in Hoog-Keppel, de rest 
van haar familie snapt (nog steeds) niet wat carna-
val zo bijzonder maakt. In 2003 waren zij Prinselijk
paar, dit was een geweldige ervaring, je bent echt 
het middelpunt tijdens het feest en je komt er achter 
wat er zich allemaal afspeelt in de carnavalswereld.

Jubilarissen
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22 JAAR !

33 JAAR !

Dit jaar heeft de vereniging zeven jubilarissen. Astrid Nas, Diana de Wit en Willem Vliem zijn 22 jaar 
lid, Joke & Marthijn van Braam 33 jaar en Henny & Willem Schoolderman 44 jaar lid. Voordat ze wor-
den gehuldigd als jubilarissen op het Prinsenbal, zijn ze eerst uitgenodigd om, onder het genot van een 
kopje koffie, de voorbije jaren even door te nemen met elkaar.



Samen met ‘de Ericagroep’ was het vaste prik om 
op maandag naar de optocht in Kleve te gaan en 
daarna een hapje te eten in de Tweede Kamer van 
de Wagerij. Zeker toen Rene en Heidi de uitbaters 
waren, gebeurde er altijd wel iets spontaans.

Willem & Henny kwamen ruim 44 jaar geleden, 
tijdens een verjaardag, op het idee om naar het 
Boerenbal te gaan. Dit was voor Henny nieuw, 

feest op maandagavond! Een jaar later werd 
Willem al gevraagd om lid te worden van de Raad 
van Elf. Inmiddels heeft hij al vele functies bekleed 
en diverse onderscheidingen ontvangen binnen en 
buiten de vereniging. Henny is hierbij in alles de 
rechterhand van Willem. Destijds werden de 
steekdragers op zaterdagmiddag bij elkaar 
geroepen in Zaal de Klok en daar werd het 
Prinsenpaar bekend gemaakt. In 1980 was het de 
beurt aan de ouders van Willem (Prins Willem II 
en Prinses Jans I), ook dan beleef je het carnaval 
anders. In 1991 was het aan Willem en Henny zelf 
om te regeren over de Deurdauwers.
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44 JAAR !

Willem Vliem verteld over de ‘ongein’ die er met 
de groep is uitgehaald en beleefd. Ook de snelle 
polonaise niet te vergeten, wat een feest. Henny 
en Willem halen de voorbereidingen en de 
optredens die gedaan werden, naar voren. Die 
waren altijd erg leuk. Joke en Marthijn vertellen 
over de spontane optredens van de groep, die 

tijdens het carnaval bedacht en uitgevoerd 
werden. Astrid vind de reacties die ze krijgen leuk 
wanneer ze weer ludiek verkleed binnen komen.

Astrid noemt nog als laatste dat carnaval bij de 
Deurdauwers je een familie gevoel geeft, hier 
stemmen de andere jubilarissen volledig mee in.

De mooiste carnavalsherinnering van de jubilarissen:



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
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Het feest kan 
beginnen, want de 
fiets is binnen!

PuurNL 
midnight



Busvervoer 

Zaterdag 22 & zondag 23 februari

Opstapplaats      Tijden
Wilhelminaweg t.h.v. Gazelle    20:30 uur  
Lindenlaan t.h.v. Ericaplein     20:35 uur  
Zilverakkerweg t.h.v. Julius Röntgenlaan   20:40 uur   
Geitenbergweg t.h.v. Roodborstlaan   20:45 uur   
Industrielaan t.h.v. Geitenbergweg     20:50 uur   
Harderwijkerweg t.h.v. Cederlaan    20:55 uur  
Harmonie        21:00 uur  

Terugweg 
Op zaterdag gaat er een bus om 01:00 uur en om 02:00 uur terug naar Dieren
Op zondag gaat er één bus om 01:00 uur terug naar Dieren.
De bus doet op de terugweg dezelfde haltes aan.

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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LET OP:

Gewijzigd 

busschema!



d’Olde Beverkes op Beverode 

Ruim 13 jaar geleden werd het idee geboren om 
op Beverode een eigen carnavalsvereniging op 
te richten. Met (financiële) ondersteuning van de 
Vrienden van Beverode werd dat ook een feit! 

De eerste Prins was de heer D. Wassink. Met een 
steek en prinsencape geleend van de 
Heischöppers (carnavalsvereniging van V.V. Erica) 
en kartonnen steken voor de Raad van Elf, werd in 
2006 de eerste keer carnaval gevierd. Toen waren 
er vooral optredens door mensen van buitenaf, 

zoals bijvoorbeeld het Huisvrouwenorkest. 

Inmiddels hebben d’Olde Beverkes een eigen lied 
en wordt er elk jaar een proclamatie geschreven. 
Ook zijn er nu echte steken en een cape 
aanwezig. 

Nadat het Seniorenbal door te weinig animo 
verviel, hebben de Deurdauwers gevraagd of 
d’Olde Beverkes het leuk zouden vinden dat zij 
als gastvereniging aanwezig zouden zijn bij de 
carnavalsviering op dinsdagmiddag op Beverode. 
En zo geschiedde in 2007.

De aanwezigheid van het Prinsenpaar met gevolg 
geeft de viering een echt carnavalskarakter. Over 
en weer worden onderscheidingen uitgereikt. 
De Deurdauwers verzorgen ook één of meerdere 
optredens. Kortom, het feest wordt echt samen 
verzorgd en gevierd!  

Na afloop van het 44-jarig bestaan van De 
Deurdauwers hebben d’Olde Beverkes een 
cheque ontvangen om het carnaval aldaar 
voort te laten bestaan. 

Huize Johanna

CARNAVAL            VIEREN BIJ.. 

Afgelopen seizoen zijn wij voor het eerst op 
bezoek geweest bij Huize Johanna. Al jaren 
hadden de bewoners gevraagd of wij langs wilden 
komen. Vorig jaar was het eindelijk zo ver en dat 
hebben wij geweten. Wat een gezellig feest 
hebben we er samen van kunnen maken.  

Samen is het sleutelwoord. De voorbereidingen 
werden dan ook samen gedaan. Samen op pad 
om nieuwe carnavalskleding te kopen, het menu 
werd aangepast zodat iedereen kon mee-eten en 
samen de woonkamer versieren. Dit alles om er 
een feest van te maken voor iedereen.  

Gelukkig was het mooi weer op 24 februari 2019 
en konden we binnen en buiten feest vieren. 
Samen met bewoners, begeleiders, familie, 
omwonenden en oud-bewoner Sjaak hebben wij 
er een mooi feest van kunnen maken. 

De muziek werd verzorgd door Raymond, Marcel 
en Wilco. Zij zorgden voor een gezellige sfeer 
tijdens dit feest. In de buurt waren de klanken 
goed te horen. Zelfs een aantal buurtbewoners 
kwamen hierop af om het feest spontaan mee te 
vieren.  
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Onze Dansgarde heeft deze middag ook haar 
kunsten weer mogen vertonen. Dit deden de 
meiden met veel plezier. 

Als kers op de taart kregen alle feestende 

bewoners een mooie medaille van ons Prinselijk 
paar en Adjudante.  

Wij hopen dat we volgend jaar weer net zo’n 
feestje kunnen bouwen.

Al heel wat jaren gaan de Deurdauwers de 
zondag voor het grote carnaval op bezoek bij de 
bewoners van De Oude Plataan. Dit is altijd een 
gezellig feest.  

Onder leiding van Ineke Tiecken wordt er ieder 
jaar met een groep vrijwilligers, de bewoners en 
ons een mooi feest van gemaakt.  

In de periode voorafgaand aan dit feest moet er 
een hoop geregeld worden. Vrijwilligers komen 
bij elkaar om het feest voor te bereiden. Bewoners 
moeten op de hoogte gebracht worden. En 
natuurlijk moet er een Prins worden gekozen. 
Twee weken voordat het feest zal plaatsvinden, 
gaat Ineke op bezoek bij de Prins in spé om te 
vragen of diegene het leuk zou vinden om Prins te 
worden. Als het mogelijk is samen met een Prinses.  

Daarna wordt alle kleding geregeld, de hapjes 
besteld en de flyers opgehangen om de bewoners 

op de hoogte te brengen.  

Op de dag zelf worden de bewoners opgehaald 
die wel zin hebben in een feestje. Ook de mensen 
die om De Oude Plataan wonen mogen deel-
nemen aan deze festiviteit met hun pasje. Familie 
en bekenden zijn deze middag ook altijd welkom.  

De muziek wordt ieder jaar weer verzorgd door 
Gerrit Draaijer. Onder begeleiding van zijn 
muzikale klanken kunnen wij menig dansje 
wagen op zo’n middag.  

Onze Dansgarde verzorgt ook deze middag altijd 
een mooi optreden waar een ieder van geniet.  

Deze dag was een hele belevenis voor iedereen. 
Wij kijken dan ook uit naar een volgende keer en 
hopen deze traditie de komende jaren te kunnen 
voortzetten.

De oude Plataan

CARNAVAL            VIEREN BIJ.. 
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ERIK PIETERSE
ZONWERING

Uw specialist in binnen- en buitenzonwering

Wilhelminaweg 3 - Dieren - www.erikpieterse-zonwering.nl - (0313) 410501 
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De ideale pleisterplaats aan de rand van het
Nationaal Park Veluwezoom, waar je kunt genieten van

eindeloze wandel-, fiets-, ruiter- en menpaden

Coldenhovenseweg 92-96
Eerbeek 0313-651834
www.voskamphall.nl



De Raad van Elf reikt jaarlijks aan iemand, die 
veel voor de vereniging heeft betekend, de 
werkorde uit. Dit jaar heeft Bojan Nagel de 
werkorde ontvangen. Bojan is via Emiel Peek 
betrokken geraakt bij de wagenbouw. Eerst nog 
wat terughoudend, maar al snel bleken zijn 
kwaliteiten en creatieve ideeën zeer welkom 
binnen de vereniging en ook Bojan werd 
enthousiaster.  

De Prinsenwagen van afgelopen jaar was een 

brandweerwagen. Bojan heeft gezorgd voor 
het fijne schilderwerk en de details op de brand-
weerwagen. Hiermee hebben we de tweede 
prijs, in de categorie Prinsenwagens, tijdens de 
halfvasten optocht in Angerlo gewonnen. Bojan 
heeft nieuwe podium borden geschilderd, die 
tijdens het Prinsenbal werden gepresenteerd.  

Bojan gefeliciteerd met de werkorde en we 
hopen nog veel van je creatieve tijd gebruik te 
kunnen maken. 

Werkorde
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Techniek B.V.
Wenst iedereen een

keigoed carnaval.




