


Uitstekende pluspunten!

Degelijke kwaliteit staat voorop.

Dat en onze enorme ervaring op keuken-

gebied, garanderen

u een goed doordacht eindproduct.

Een keuken waarin dag in dag uit 

genoten word van de mooie materialen

en handige indeling.

Adres:
Spankerenseweg 54a

 6951 CH  Dieren
(0313) 744090

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

Dieren
Duitse degelijkheid

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

Bekijk al onze gerealiseerde projecten op 
onze facebook pagina Kuechentreff-dieren

✓  gratis advies
✓  3d ontwerp
✓  direct de 

beste prijs
✓  gespecifi ceer-

de offerte
✓  tot 10 jaar 

garantie

Uw droomkeuken
Strak design - Mooi en stijlvol

Greeploos - Tijdloos

Klassiek design

Wij vertellen u er graag alles 

over tijdens een 

ontspannen keukenadvies.

Betrouwbaar en betrokken

Offerte check! 

Kom langs met uw 

scherpste offerte 

en verdien veel geld!
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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 Albers-Veens • Fotografie dank aan alle fotografen
Contact info@deurdauwers.nl • Website www.deurdauwers.nl 
Feestburcht Cultureel Centrum Theothorne - www.theothorne.nl

Het zou weer tijd zijn 
voor carnaval , maar...

….dat gaat dit jaar helaas niet door! 

Daarom dit jaar een iets dunnere Deurdauwer met een wat andere inhoud. Uiteraard geen 
foto’s van het nieuwe Prinsenpaar met hun Adjudant of protocol, maar wél met anekdotes van 
ons Prinsenpaar, onze Jeugdprins en Prinses, de Adjudant (allen van vorig jaar), het 
voorstellen van de Dansgarde, de Jubilarissen van dit jaar en heel veel foto’s. Vele van deze 
foto’s zijn, na een oproep op Facebook en Instagram, door carnavalisten zelf ingestuurd. 
Dank daarvoor! 

Verder blikken we, samen met Stef en Ellen Schut, terug op 22 jaar carnaval in De Harmonie 
en kijken we met Henk en Claudia Reusink vooruit naar hoe het er bij Theothorne aan toe zou 
kunnen gaan. 

Voor wat tijdverdrijf hebben we een puzzel toegevoegd waar een leuk prijsje mee te winnen is. 

Ook een speciaal woord van dank aan onze leden en adverteerders die ons, in deze moeilijke 
tijd, trouw zijn gebleven!

De redactie wenst u veel leesplezier met deze nieuwe Deurdauwer.
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Van de bestuurstafel
Beste Deurdauwers,  

Het carnavalsjaar 2019/2020 begon zo mooi, 
met de opkomst van Prins Iwan 1e, Prinses 
Shanna 1e en Adjudant Eric. Helaas kon de 
Wagendoop niet doorgaan, Roelof van 
Binsbergen was ‘s middags met spoed 
opgenomen in het ziekenhuis en wij vonden 
het niet gepast om op dat moment een feestje 
te vieren. Het bezoek aan de Plataan, Huize 
Johanna en op woensdag de sleuteloverdracht 
in het gemeentehuis, was weer gezellig en 
een groot succes. We deden op vrijdagavond 
mee met de Lichtjesoptocht in Voorst. Wat een 
geluk, want zondag ging de optocht in Dieren 
niet door vanwege de weersomstandigheden. 
Zo had ons Prinsenpaar tóch een optocht 
meegemaakt. Het was zo leuk, dat we riepen: 
volgend jaar weer! Zaterdag de opening op 
het horecapleintje, gevolgd door de vier dolle 
dagen. Wat een feest, geleid door een 
fantastisch en enthousiast Prinsenpaar. 

We hadden ons ingeschreven voor de 
Halfvastenoptocht in Angerlo. Zo kon het 

Prinsenpaar toch nog een optocht mee maken. 
Maar helaas.....Covid-19 kwam ons land 
binnen en alle evenementen werden afgelast.

Begin maart kwam het bericht van het 
plotseling overlijden van Roelof van 
Binsbergen als een mokerslag bij ons binnen. 
Helaas mocht, door de coronamaatregelen, 
niet iedereen aanwezig zijn bij zijn uitvaart. 
Als steekdragers hebben wij een erehaag bij 
zijn huis gevormd en heeft eenieder op zijn 
eigen wijze afscheid genomen van/de laatste 
eer bewezen aan Roelof (de meesten 
proostend met een Jägermeister). 

Ook hebben we afgelopen jaar afscheid 
moeten nemen van Truus Kranenburg, Tonny 
Koenders, Annie Verweij, Ruud van Eeden en 
Joop Buter. Zij hebben veel voor K.V. de 
Deurdauwers betekend, wij wensen de 
nabestaanden veel sterkte toe.  

Aan het eind van het voorjaar deelden Stef en 
Ellen ons mede dat een toekomstige eigenaar 
van de Harmonie groen licht heeft gekregen
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Er staat een fiets in 
de gang, ja ja een 
fiets in de gang.

HeavyDutyNL Justgrey

van de gemeente om het terrein opnieuw te 
mogen indelen. Als deze plannen goed-
gekeurd gaan worden zal de Harmonie 
verkocht zijn en zullen de Deurdauwers op 
zoek moeten gaan naar een nieuwe locatie. 
Voorzichtig zijn wij op zoek gegaan en al vrij 
snel kwamen wij terecht bij Claudia en Henk 
Reusink van zalencentrum Theothorne, waar-
mee we afspraken hebben gemaakt om in de 
toekomst aldaar het carnaval te gaan vieren. 
Dit natuurlijk na goedkeuring van de 
aanwezige leden op de ledenvergadering. 
Het voornemen was nog om het Prinsenbal 
bij de Harmonie te houden, maar helaas 
gooide ook hier corona roet in het eten. 

Tijdens de ledenvergadering heeft Marthijn 
van Braam zijn voorzitterschap beëindigd en 
is hij door het bestuur bedankt voor zijn inzet 
van de afgelopen zittingsperiode. Er was op 
dat moment geen kandidaat-voorzitter. Jan 
Gerritsen liep al een tijdje mee achter de 
schermen en was op snuffelstage bij het 
bestuur en is nu voornemens de voorzitters-
hamer op te pakken, nog wel als voorzitter 
a.i. Wij wensen hem veel wijsheid toe in het 
bestuur.  

De tweede corona golf heeft ons, samen met 
carnavalsvereniging de Nölers, doen besluiten 
het carnaval 2020/2021, inclusief de optocht, 
te cancelen. We gaan zeker nog, in overleg 
met onze zustervereniging, op zoek naar een 
alternatief in 2021. Wij willen kijken of er 
eventueel nog een mogelijkheid is om een 
weekend in te plannen om zo toch nog een 
feest te kunnen organiseren in carnavaleske 
sfeer. We denken dan aan een soort van 
zomercarnaval om zo toch nog iets te kunnen 
doen voor onze leden. Eventuele andere 
ideeën zijn uiteraard welkom.  

Houd de vernieuwde website van onze 
vereniging in de gaten (www.deurdauwers.nl). 
We zullen onze leden hiervan ook per brief of 
mail op de hoogte brengen. 

Al met al hopen wij dat onze leden en 
sponsoren ons zullen blijven steunen en dat 
we hier allemaal gezond weer uit mogen 
komen en wij elkaar weer in grote getalen 
mogen ontmoeten.  

Bestuur K.V. “De Deurdauwers” 



Als wij terugkijken op het carnaval van 2019/2020, dan kunnen we niet anders zeggen dat het 
GEWELDIG was. Wij hebben niets anders gedaan dan volledig genieten van alle momenten. 
Bij de Deurdauwers zijn we echt in een warm bad terecht gekomen en ze weten wat feesten is.  

De voorbereidingen waren voor ons enorm geweldig. Een paar hoogtepunten: de bekend-
making (pfff wat een zenuwen en zooo gaaf!) maar ook de afsluiting met iedereen om ons 
heen: dat is iets om noooit te vergeten! Het feest rondom het Deurzetten, in de loods van 
Iwan, wat we samen met Eric en Wiekie hebben voorbereid was erg gezellig en vonden we 
super om samen te doen.  

Vanuit de vereniging kenden we persoonlijk maar een handje vol mensen. Maar naarmate je 
alles samen met elkaar doet, moeten wij zeggen dat wij veel leuke mensen hebben leren 
kennen. Helaas kwamen vlak na de carnaval verschillende maatregelen rondom Corona.
Hierdoor zijn de contacten toch even wat minder, maar wij gaan ervanuit dat we dat 
straks weer helemaal kunnen oppakken.  

Wat een beleving was het om Prinsenpaar te zijn, de gezelligheid met iedereen en het feesten. 
De lichtjesoptocht in Voorst was erg mooi om mee te maken. De geweldige optredens die de le-
den van de vereniging voor ons deden, wat hebben wij gelachen en genoten. Het uittreden op 
maandagmiddag in Loo was erg gaaf. En ook de dinsdagmiddag in de Harmonie, de middag 
waarbij alle verenigingen naar de Deurdauwers komen, wat een opkomst geweldig!  

Voor een volgend Prinsenpaar willen wij een tip meegeven, sta soms even stil, kijk om je heen 
en GENIET!! Want het vliegt voorbij! 

Carnavalsgroet, Iwan en Shanna  

Prinsenpaar 2019-2020
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Adjudant 
2019-2020

Ik heb als Adjudant een super gaaf carna-
valsjaar gehad! Samen met het Prinsenpaar, 
mijn vrouw Wiekie en alle andere carnavals-
vierders heb ik volop kunnen genieten van dit 
jaar. Met als hoogtepunt de dinsdagmiddag. 
De dinsdagmiddag was een mooi feest met 
veel van onze carnavalsvrienden uit de regio.  

Daarnaast had ik zeker het Deurzetten niet 
willen missen. Dit was een gezellig feest met 
vrienden, familie en steekdragers. Met als 
klapper wat mooi vuurwerk om het seizoen 
knallend te kunnen beginnen.  

Mijn complimenten gaan uit naar het 
Prinsenpaar. Ik heb hen dit jaar nóg beter 
leren kennen. Samen hebben zij er zeker 
een goed feest van gemaakt.  

Voor een volgend Prinsenpaar en Adjudant 
wil ik als tip meegeven om er volop van te 
genieten. Al vanaf de voorbereidingen tot 
en met het grote carnaval.  

3x Alaaf! Eric  



Voor de mooiste sloeptocht over de IJssel

0313 745 881
www.ijsselsloep.nl
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Wij hebben Prins Kris 1e en Prinses Elena 1e 
gevraagd hoe zij het carnaval hebben 
beleefd. Ook geven zij handige tips voor 
een volgende jeugdprins en jeugdprinses.  

Wat bijzonder dat onze Jeugd Prinses 
afgelopen jaar de dochter van ons Prinsen-
paar Iwan 1e en Prinses Shanna 1e was! 

Prins Kris 1e: Ik vond het leuk dat ik in mijn 
pak voorop in de polonaise mocht. Ik kende 
al heel veel mensen en die waren er allemaal 
gezellig bij. Helaas moesten we de optocht 
missen, maar het Kindercarnaval gelukkig niet! 

Als ik een tip voor het volgende paar mag 
geven: je hoeft geen jas aan te trekken, het 
pak zit al lekker warm. 

Prinses Elena 1e: Ik vond het heerlijk om in 
mijn Prinsessenjurk op het podium te staan 
en te dansen. Gelukkig heb ik Shirina en veel 
mensen van de vereniging beter leren 
kennen. De laatste avond, toen iedereen om 
ons heen stond, vond ik erg mooi. Voor de 
nieuwe Prinses hoop ik dat ze een grote 
versierde jurk mag krijgen. 

Kortom: het Jeugdpaar heeft enorm genoten! 
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Jeugdprins & Prinses 2019-2020
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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 
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Op 11 maart 2020 ontvingen wij het trieste 
bericht dat Roelof van Binsbergen ons is 
ontvallen: een Deurdauwer in hart en nieren. 
Roelof was een man van weinig woorden 
en vol vertrouwen in de mens. Hij was altijd 
de goedheid zelve en wilde iedereen graag 
helpen. Roelof en zijn vrouw Anita stonden 
bekend om hun gastvrijheid. 29 jaar lang 
mochten wij gebruik maken van hun loods, 
waar vele Prinsenwagens (en feestjes) zijn 
gebouwd.  

Gezelligheid stond bij Roelof voorop, 37 jaar 
was hij lid van onze Karnavalsvereniging. 
Traditiegetrouw startte hij elke feestavond 
met een Jägermeister! In 1992 en 2001 was 
hij, samen met Anita, het Prinsenpaar van de 
Deurdauwers. Daarnaast heeft Roelof diverse 
functies bekleed binnen de vereniging. Menig 

Prinsenpaar heeft hij, vanuit de Prinsen-
commissie, begeleid. De laatste jaren was 
Roelof actief als bestuurslid en Senator. 
Roelof vond je niet vaak op een foto! Hij 
genoot namelijk van het maken van de foto’s 
tijdens de carnavalsavonden. Menigeen heeft 
voor zijn lens gestaan. De uitgelezen kans 
voor hem om met alle feestvierders een 
praatje te maken, want dat deed hij ook 
graag. Roelof was een sociaal mens dat 
graag op de hoogte was van alle nieuwtjes.  

Lieve Bins, zonder jou tikt de klok even snel 
Maar de tijden veranderen wel… 
Wij nemen nu afscheid, jij moet nu gaan 
Weet dat jij in de harten van de Deurdauwers 
blijft voortbestaan! 

In memoriammemoriam 
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Gerritsen Stucadoors
Dieren

06-83604720
info@gerritsenstucadoors.nl

Gerritsen
  Stucadoors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Member of 

ERIK PIETERSE
ZONWERING

Uw specialist in binnen- en buitenzonwering

Wilhelminaweg 3 - Dieren - www.erikpieterse-zonwering.nl - (0313) 410501 
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Op 23 februari 2020 is Marcel Hendriks 
benoemd tot Lid van Verdienste. Marcel heeft 
een behoorlijke staat van dienst opgebouwd 
bij de Deurdauwers. 

In 1986 trad hij toe tot de Raad van Elf, in 
1999 was hij samen met zijn vrouw Mariette 
het Prinsenpaar en hij is drie keer adjudant 
geweest.  

In 2016 trad Marcel toe tot de Senatoren-
groep en heeft hij, als Prinsencommissie, vele 
Prinsenparen op ludieke wijze gepresenteerd 
en begeleid.  

Marcel wij feliciteren jou met deze 
onderscheiding, we hopen dat wij als 
vereniging nog vele jaren gebruik mogen 
maken van jouw inzet.  

LID VAN VERDIENSTE

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
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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
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Met trots mogen wij schrijven over onze 
Dansgarde. Wat zijn wij blij met deze leuke 
groep meiden. Onze Dansgarde bestaat nu 
uit Luna Guldenaar, Donna Guldenaar, Elena 
Sweeren, Eliana Nagel, Milana Nagel, Amber 
Mul, Niny Gerritsen, Felicia Remkes, Shirina 
Meuken en Danique Bennink.  

Samen met Jessica en Danielle Gerritsen 
zijn zij nog volop aan het dansen. Tijdens 
het vorig carnavalsseizoen hebben zij een 
super optreden voorbereid in het geheim. 
Tijdens één van de carnavalsavonden kwam 
de verrassing... dat er een aantal moeders 
toch ook lekker soepel in de heupen zijn en 
meedansten met de meiden. Heel leuk gedaan 
dames!  

Ook in deze bijzondere tijd proberen deze 
meiden er wat van te maken. Ze blijven 

oefenen als dit lukt. Daarnaast is er ook ruimte 
voor wat gezelligheid in deze tijd. Ze hebben 
bijvoorbeeld in de zomer een gezellige 
picknick gehouden aan de IJssel met een 
heuse fotoshoot. En tijdens de Kerstperiode 
hebben zij samen een gezellig Kerstfeest 
gevierd. Zeker een leuke groep meiden die 
wel dol zijn op een feestje.  

De Dansgarde traint op vrijdagavond van 
18.30 uur tot 19.30 uur in De Drieschaar in 
Dieren. 

Lijkt het jou ook leuk om mee te dansen? 
Kom gerust een keer kijken. Bij interesse 
kun je de begeleidsters persoonlijk of via 
onderstaand e-mailadres benaderen. 

Begeleidsters Jessica en Danielle Gerritsen 
daniellegerritsenboy@gmail.com 

DE DANSGARDE
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Priesnitzlaan 4  |  6957 DE Laag-Soeren  |  0313 - 420 435  |  www.campingboszicht.nl

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

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

Rinaldostraat 14
6953 CP Dieren

IN EN VERKOOP AUTO’S - APK - AIRCO - ONDERHOUD

Maandag t/m Vrijdag  8:00 - 17:30
Zaterdag           8:30 - 12:00

0313 - 450 641
info@autobedrijfronald.com
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Helaas was afgelopen jaar de optocht in 
Zwieren, door de harde wind, afgelast. 
Gelukkig waren de wagenbouwers op tijd bij 
de inschrijving van de lichtjesoptocht van C.V. 
Circus uit Voorst. Hierdoor hebben Prins Iwan 
Ie en Prinses Shanna 1e tóch nog een mooie 
optocht mogen rijden.  

De gebouwde brandweerwagen werd verlicht 
gemaakt. Voordat we aan de optocht mee 
mochten doen, werd de wagen eerst gekeurd 

op aan aantal belangrijke veiligheidsaspecten. 
De wagen van de Deurdauwers werd 
goedgekeurd en op vrijdag 21 februari
mochten we ons om 18:30 uur melden in 
Voorst. Met 35 deelnemende groepen reden 
we met onze verlichte brandweerwagen door 
Voorst heen.  

De Deurdauwers wil iedereen bedanken voor 
de organisatie en de opkomst, het was top 
geregeld!

LICHTJESOPTOCHT VOORST 
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Nadat Zaal De Klok in 1996 zijn deuren sloot en er twee jaar carnaval was gevierd bij 
Polysport, kwamen we in 1998 bij De Harmonie Laag Soeren terecht (toen nog gerund door 
Dinie Eikenaar, maar sinds 2000 door Stef en (dochter) Ellen Schut).  

Nu, 22 jaar later, kijken we samen terug in de tijd. 

22 jaar Deurdauwers 
in de Harmonie Laag Soeren 

Ellen en Stef aan het woord: 
Vooral de eerste jaren wisten we eigenlijk 
niet wat ons overkwam. Wat een feest was het 
elk jaar weer! We kenden elkaar natuurlijk al 
van het feestje op zaterdagmiddag. Een soort 
instuif waarbij iedereen uit de nabije 
omgeving die carnaval vierde elkaar “
opwarmde” voor de vier dolle dagen, met 
begeleiding van De Bloepers, Swingtime en 
later Partysound Together.  

Elk jaar was er weer een andere opstelling: 
met extra bar, bar aan de zijkant, bar op de 
kop z’n kant, wel in het café, niet in het café, 
wel eten in het café, niet eten in het café, met 
partytent buiten (i.v.m. rokers) en later ook de 
snacks buiten. 

Prins Harrie (Harmsen) zwaaide, samen met 
zijn Prinses Monica, als eerste de scepter over 
het Deurdauwerrijk in Laag-Soeren. Vooral 
de “afterparty’s” liggen ons nog vers in het 

geheugen. Dat kon toen ook allemaal nog. 
Stef: ik weet nog dat ik met Martin iemand 
“op wilde pakken” omdat hij zich in de buurt 
verdacht gedroeg. Het bleek al 07.00u te zijn 
en het was gewoon de krantenjongen! 

Ellen: ik kan me nog heel goed herinneren 
dat Anita van Binsbergen, na afloop van elke 
avond en notabene in haar prinsessenjurk, 
stond te stofzuigen! 

Er werd ook veel gekkigheid uitgehaald, zoals 
de “Ericagroep” destijds menig steekdrager 
via de nooduitgang naar buiten bonjourde. 

Met Anita van Binsbergen en Petra Kramer 
deden we ook elk jaar iets geks in de hal. 
Een keer een 2-persoonsbed daar neergezet, 
want zij waren na drie dagen wel aan rust 
toe. En daar lagen ze in de pyjama met de 
slaapmuts op! 
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En wat dacht je van Prins Martin (Arentshorst) 
de 1e met Prinses Stef(fie) (Schut) de 1e? 
Marthijn en Joke van Braam waren toen 
Prinsenpaar en ’s nachts kwam het idiote idee 
om tijdens het Frühshoppen op maandag als 
Prinsenpaar aan te treden bij (toen nog) de 
Wagerij, waar zowel de Deurdauwers als 
de Nölers aanwezig waren. Er werden in de 
gauwigheid een pak, jurkje, panty’s, pruiken, 
een steek en kroontje geregeld. Toen dit stel 
de Wagerij binnen kwam, werd het muisstil. 

Ze werden niet herkend! 

En wat dacht je van de muziek! Er is een 
aantal jaren een band uit Oldenzaal (Stroat 
Ensemble) geweest. Die gasten kwamen met 
een eigen bus, hadden ook al e.e.a. achter de 
kiezen, maar wat een feest werd het wanneer 
zij los gingen! Ze stonden door de hele zaal 
verspreid, liepen zelf mee met de (snelle) 
polonaise en speelden het dak er af. 
Gewéldig was dat! >> 
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Het jaar met de Jodeljump, tijdens de 
regeerperiode (2007) van Sam en Caro van 
Binsbergen, kunnen we ons ook nog goed 
herinneren. De beveiliging was blij dat ze 
eindelijk de tent leeg hadden en dan werd er 
in het café nog één nummer gedraaid, jawel 
de Jodeljump en dan ging het feest zo weer 
verder….Wat een gekkenbende was dat; ze 
stonden op de bar en op de tafels te springen! 

In de loop der jaren zie je ook wel 
verandering in de manier van feesten. Vooral 
in de beginjaren werd er nog weleens wat 
gesloopt, het was allemaal veel wilder en we 
hadden toen natuurlijk nog glaswerk. Wat nu 
vooral opvalt, is dat de jeugd thuis al e.e.a. 
aan alcohol heeft ingenomen en zich vaak 
ook tegoed doet aan de shotjes met sterke 
drank. Vreselijk om ze dan al kotsend over het 
terras te zien kruipen. Gelukkig hebben we 
nooit nare incidenten gehad, of dat de politie 
moest ingrijpen. Wij waren zelf altijd buiten 
aanwezig wanneer de feestvierders, waarvan 

de meeste op de fiets, vertrokken. Hilarische 
taferelen zagen we vaak. 

Wat ons elke keer weer verbaasd, is de 
emotie tijdens de laatste nummers op 
dinsdagavond. Vooral bij het Prinsenpaar en 
de mensen die daar dichtbij staan, valt nog 
wel eens een traantje. 

Het is jammer dat carnaval 2020 de laatste 
keer bleek dat we samen met de Deurdauwers 
een feestje hebben gehad. Wij hadden het 
liever anders gezien. Nog één keer knallen 
met, van mijn part zo’n feestje waar zowel de 
ballonnen als de lampen van de muur worden 
getrokken. Maar “afscheid” nemen op deze 
manier voelt niet goed. 

We hebben geweldige jaren met de 
vereniging gehad en hadden het niet willen 
missen. We hopen dat, na deze coronatijd, 
de vereniging nog menig feestje zal kunnen 
vieren. 



 23

Techniek B.V.
Hoe spijtig ook...
we douwen deur 

naar het volgend jeur

PRIJSVRAAG
Het bestuur heeft in samenwerking met de 
Koninklijke Gazelle alle leden een prijsvraag 
toegezonden, de hoofdprijs was een Gazelle 
Fiets. Voor elk lid dat mee had gedaan was 
een prijs beschikbaar. Deze prijzen zijn door 
de vereniging gekocht bij lokale ondernemers, 
die de vereniging altijd een warm hart toe 

dragen. Niemand had de prijsvraag foutloos 
gemaakt. Ans Klaassen is, met één fout, de 
winnaar van de Gazelle fiets!  

Namens het bestuur: gefeliciteerd met jullie 
prijzen.  



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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Jubilarissen
Dit jaar zijn er zes jubilarissen binnen de verening. Rutger Hokke, Richelle Schoolderman, 
Björn Posthuma, Vincent Albers en Lisette van Braam 11 jaar en Yvonne Kolkman 22 jaar. 
Door de huidige maatregelen moeten de jubilarissen een jaartje langer wachten op de 
officiële huldiging. Maar we willen hun jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Voor Rutger Hokke was lid worden bij de 
Deurdauwers eigenlijk onvermijdelijk. Hij 
kreeg een relatie met Richelle waardoor hij 
vanuit de familie Schoolderman betrokken 
raakte bij de verenging. Rutger benoemd dat 
ieder carnavalsjaar leuke herinneringen heeft. 
Hij vindt het vooral leuk dat de kinderen nu 
ook een beetje carnaval kunnen meevieren. 
Rutger probeert alle dagen carnaval te vieren. 
Met vrienden gaat hij vaak als groep gekleed, 
de pret begint dan al bij het uitzoeken of 
maken. De zaterdagavond staat Rutger met 
de vriendengroep altijd in de hoek van het 
café, lekker dichtbij de bar. Daar komen ze 
dan ook niet weg met als resultaat dat ze 
eigenlijk de grote zaal met de band nooit 
zien.  

Richelle Schoolderman danste bij de 
Dansgarde en is Hofdame geweest. Toen zij 
de steek afdeed, werd ze lid van de 
vereniging. Ze vertelt dat ze graag bij de 
Deurdauwers komt, net als meerdere mensen 
uit haar familie -en vriendenkring. Volgens 
Richelle zijn er meerdere leuke herinneringen, 
maar op de kar staan was altijd echt een 
feestje. Ze vindt het nu leuk om samen met 
haar kinderen carnaval te vieren en de 
carnavalstraditie voort te zetten.  

Björn Posthuma is bij de Deurdauwers 
gekomen door zijn ouders (Peter en Anita 
Posthuma). Björn vertelt dat hij zich vaak 
weinig herinnerd van de carnavalsavonden, 
de verhalen de volgende dag zijn dan voor 
hem het leukst. Björn viert carnaval vijf dagen 
lang op karakter. 

Vincent Albers vierde vroeger altijd carnaval 
bij onze zustervereniging de Nölers. Via zijn 
toenmalige vriendin en haar vrienden kwam 
hij in aanraking met de Deurdauwers. De 
eerste twee jaar heeft Vincent gebouwd aan 
de carnavalswagen van C.G. de Stoor-
zenders. Daar is Vincent benaderd of hij lid 
wilde worden van de Raad van Elf. Hier heeft 
hij wel even over na moeten denken, maar 
na een goed gesprek heeft hij volmondig ja 
gezegd. Vincent was toen nummer acht in 
de Raad van Elf. Het duurde niet lang of er 
kwamen meer mensen bij. Vincent heeft in 
zijn carnavalsjaren verschillende gekke en 
leuke dingen meegemaakt, van mensen die 
spontaan het pak uit doen en in een jacuzzi 
gaan zitten tot iemand in de blote kont op de 
wagen in Angerlo. Vincent vindt de feestjes en 
uittredens vóór de vier dolle dagen het leukst 
omdat je dan echt met de hele groep gezellig 
bij elkaar komt. >>

11 jaar  



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

TROPICA
DIEREN  
Spankerenseweg 2 
0313-415997
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Lisette van Braam benoemd dat carnaval een 
begrip bij haar thuis is. Ze is in 2003 in 
contact gekomen met de Deurdauwers, het 
jaar waarin haar ouders (Joke & Marthijn van 
Braam) het Prinsenpaar waren. In 2009 is ze 
officieel lid geworden, dat jaar werd ze ook 

geïnstalleerd als Hofdame. Na het carnaval 
van 2012 trad Lisette af als hofdame en ging 
ze ‘vrij’ carnaval vieren. Bij de Deurdauwers 
ervaart ze jaarlijks weer een gezellige sfeer 
en warm familiegevoel.  

22 jaar  
Yvonne Kolkman vindt dat ze al 22 jaar lid is 
van de gezelligste vereniging van Dieren. 
Ze benoemd dat ze al vele mooie feesten 
heeft gevierd, begonnen in zaal de Klok 
en via Poly Sport naar de feestburcht in 
Laag-Soeren. Maanden van tevoren was ze 
al bezig met het kiezen van een pak, ze ging 
met de dames van de vriendengroep naar 
Den-Bosch om ideeën op te doen. Yvonne 

heeft meerdere optredens gedaan voor 
Prinsenparen, deed meerdere keer mee aan 
de optocht in Zwieren. Ze deed dit iedere 
keer weer met heel veel voorpret en hetzelfde 
enthousiasme. Yvonne hoopt dat ze nog heel 
veel jaren carnaval met de Deurdauwers kan 
vieren, omdat we het dit jaar moeten missen 
zegt Yvonne: volgend jaar twee 
carnavalsweekenden! 

2 stuks

7.50

vers bereid
in onze winkel
je vindt het bij SPAR
*aanbieding alleen geldig op donderdag
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THEOTHORNE
Het is, door de huidige maatregelen, stil in 
Theothorne. Toch worden we spontaan 
ontvangen door Claudia Reusink, die ons 
graag te woord staat. Henk Reusink komt er 
af en toe even bij staan en verteld dan weer 
een mooi verhaal van vroeger. Ondertussen is 
hij druk met het opknappen en het onderhoud 
wat op dit moment wordt verricht.  

De eerste naamsvermelding van Dieren stamt 
uit 838, als “Theothorne”. Het is dan ook niet 
vreemd dat elke Dierenaar wel bekend is met 
de naam van Theothorne en de meesten van 
u weleens een bezoek hebben gebracht aan 
het zalencentrum, in welke hoedanigheid dan 
ook. Sinds 1967 is Theothorne het middelpunt 
van Dieren. Afgelopen jaar hing het voort
bestaan van Theothorne aan een zijden 
draadje. Gelukkig voor Dieren en omgeving 
nam de familie Reusink zelf het initiatief om 
het stokje weer over te nemen. Van 1984 tot 
2000 was Henk Reusink ook eigenaar van 
Theothorne, in 2000 heeft hij besloten om het 
wat rustiger aan te gaan doen en samen met 
zijn vrouw van het leven te gaan genieten. 
Nu, twintig jaar later, is Henk pand eigenaar 
en heeft hij een adviserende rol, dochter 
Claudia heeft de algemene leiding. Kinderen 
Stefanie en Michael ondersteunen haar hier-
bij. Theothorne is nu een echt familiebedrijf.  

Theothorne was jarenlang de feestburcht van 
onze zustervereniging de Nölers. Men kent 
dus het carnavalsgevoel van haver tot gort, 
dit bleek ook wel in de gespreken die zij 
gevoerd hebben met ons bestuur. Een 
samenwerking werd dan ook al gauw 
beklonken. Claudia vierde, in de tijd dat haar 
vader Henk eigenaar was, carnaval achter de 
bar. Ook was ze vaak chauffeuse van 
vele steekdragers. Ze kan genieten van de 
feestvierende mensen.  

Vrienden omschrijven Claudia zo gek als een 
deur en daar hoeft ze geen alcohol voor op 
te hebben. We moeten dan ook niet gek op-
kijken als Claudia op de bar staat te dansen.  

Claudia en haar team zitten vol ideeën en 
hopen dan ook dat ze snel weer open mogen. 
Ze gebruiken nu de tijd om zich voor te 
bereiden op de tijd die komen gaat. Er 
worden draaiboeken gemaakt voor de 
komende periode, ze onderzoeken wat ze 
straks kunnen en leuk vinden. Vriendinnen van 
Claudia worden betrokken bij deze zo 
gehete: draaiboekenaffaire. Daarnaast is 
er op dit moment een samenwerkingsproject 
gestart met het Astrum college en Veluwe 
Academy om te onderzoeken hoe ze straks 
coronaproef evenementen kunnen 
organiseren. Claudia benoemd dat het leuke 
van deze samenwerking is, dat de jongeren 
met ideeën komen waar zij niet op zou 
komen. Ze zoeken naar andere mogelijk-
heden en gebruiken de input van verschillende 
doelgroepen.  

Claudia benoemd dat ze het contact met 
de mensen het leukst vindt, samen spontane 
ideeën uitwerken en zoeken naar oplossingen. 
Claudia zit dan ook samen met haar team vol 
enthousiasme. Ze willen een horecazaak die 
laagdrempelig is en voor iedereen toeganke-
lijk.  

Mocht de regering morgen besluiten dat de 
horeca weer open mag dan zijn de Deur-
dauwers en het team van Theothorne er klaar 
voor om een ouderwets feestje te organiseren.  

Voor de Deurdauwers biedt deze nieuwe 
locatie in Dieren weer veel nieuwe mogelijk-
heden. We kunnen dan ook niet wachten tot 
het carnavalsseizoen daadwerkelijk losbarst.
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Carnavalswoordzoeker
O B R E E V C A R N A V A L

P A D J U D A N T S N I R P

T L C A N E G A D E L L O D

O L R E W U A D R U E D R D

C O N R P R O T O C O L E A

H N N E S I A N O L O P G N

T N A V T H O F D A M E A S

G E K O S T U M E E R D R M

A N C O N F E T T I L V D A

P R I N S E S Z S T E E K R

E R B L A B N E R E O B E I

P O O D N E G A W U I N E E

H A L F V A S T E N E D T K

T L A B N E S N I R P D S E

ADJUDANT
BALLONNEN
BOERENBAL
CARNAVAL
CONFETTI
DANSMARIEKE
DEURDAUWER
DEURZETTEN
DOLLEDAGEN
GEKOSTUMEERD
HALFVASTEN
HOFDAME
OPTOCHT
POLONAISE
PRINS
PRINSENBAL
PRINSES
PROTOCOL
STEEK
STEEKDRAGER
VEER
WAGENDOOP

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

               

Meedoen? Vind de woorden aan zijlijn en stuur de oplossing voor 28 februari op naar: 
redactie@deurdauwers.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Voor de 
winnaar stelt de vereniging een leuke prijs beschikbaar. Wij nemen persoonlijk contact 
op met de winnaar. 



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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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 2021
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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Onder het motto:
Gelukkig hebben we de foto’s nog!

BEDANKT VOOR JULLIE INZENDINGEN!




