De grootste carnavals krant van de regio!
55e jaargang
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Prins Roy de 1e & Adjudant Bram
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Buitenzonwering & Raamdecoratie
ERIK PIETERSE

ZONWERING

-

Welkom bij

PLACE

Knikarmschermen
Uivalschermen
Terrasoverkappingen
Glasoases
Rolluiken
Screens-Zip-Sreens
Raffstore
Markiezen

-

Plisse gordijnen
Duo - Rolgordijnen
Paneel gordijnen
Jaloezieen
Lamellen
Horren / hordeuren
Sheerlights
Shutters

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

van Eijbergen

Spoorstraat 1 - 6953 BW Dieren

0313 - 422 320
OPENINGSTIJDEN:
Dagelijks van 15.00 - 01.00 u
Donderdag, vrijdag, zaterdag tot 02.00 u
Maandag ook geopend met frühshoppen
Dinsdag gesloten

Kinderopvang
in De Boomgaard
voor kinderen van 0 tot 4 jaar
en van 4 tot 13 jaar.

Aann.Bedrijf - Grondwerken
Loonbedrijf
Verhuur grondverzetmachines
Laag Soeren
Tel. 0313 420 446

Kinder Service Hotels

K I N D E R O P V A N G

Kidsclub en Peutergroep (VVE) De Boomgaard
Essenhof 2, 6951 NS Dieren, T 0313-414098
Kinderdagverblijf (VVE) en Kidsclub de Boomgaard
Schoolpad 3, 6953 CC Dieren, T 0313-419027
Kinderdagverblijf De Akker
Admiraal Helfrichlaan 13E, 6952 GA Dieren, T 0313-214042
boomgaard@kinderservicehotels.nl, www.kinderservicehotels.nl

•
•
•
•
•
•
•
•

hele of halve dagopvang, 0-4 jaar
buitenschoolseopvang, 4-13 jaar
flexibele opvang
geopend van 7.00 tot 19.00 uur
gediplomeerd personeel
warme maaltijden
geen vakantiesluitingen
hulp bij aanvragen tegemoetkoming
opvangkosten Belastingdienst
• activiteiten gericht op ontwikkelingsgebieden
• we werken met VVE programma
“Ben ik in Beeld”

Bijzonder in onze Kidsclub:
• geen extra bijdrage voor activiteiten,
uitjes, clubs en workshops
• opvang tijdens schoolsluitingsdagen
• kinder-kookcafé met lounge
• kleuterruimte
• handvaardigheidruimte
• speelruimte voor o.a. dans, toneel
• zwemles voor A, B, C zonder
meerprijs
• kinderkapper

Wij kunnen kinderen ophalen van de volgende scholen: De Boomgaard N+Z,
De Expeditie, De Akker, Koningin Emma, De Vlinder, Annie MG Schmidt, Prinses Margriet.
(eventueel ophalen van andere scholen in overleg met de vestigingsmanager)

Kom kennismaken met KSH kinderopvang in De Boomgaard!
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1965
Toon de 1e
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1966-1967
Ad de 1e

1968
Geert de 1e

1969
Rob de 1e

1970-1971
Jef de 1e

1972
Louis de 1e

1973
Daan de 1e

1974
Martin de 1e

1975
Harry de 1e

Jubileum prins
Ergens begin mei op een dinsdag gaat
mijn telefoon. Het was Sander Messink
met de vraag of ik aan het werk was. En
inderdaad op dat moment was ik ook aan
het werk. Zijn antwoord was: “dan komen
we er wel even aan.”. Het schepte meteen
argwaan bij mij, want Sander zegt nooit bij
mij aan de telefoon van “dan komen we er
wel aan”.
Eenmaal toen ik Sander buiten zag staan,
stond Jill erbij naast?! Toen begon er al een
vermoeden te komen met wat voor een
vraag ze zouden komen. En inderdaad de
vraag was of ik dit jaar jubileum prins zou
willen worden. Mijn antwoord was niet
direct ja, dit natuurlijk vanwege de kroeg

en het thuisfront.
Pas de volgende middag zag ik Anne en
kon ik mijn verhaal doen en vragen of zei
er open voor stond dat ik aankomend jaar
prins zou zijn bij C.V. de Nölers. Gelukkig,
dat stond ze, want ja tijdens het carnaval
moet er wel iemand in de kroeg aanwezig
zijn. Dus daarna was het antwoord natuurlijk vol uit JA.
En na maanden van zwijgen en bochten
wringen is het eindelijk zo ver. Aankomend seizoen zullen jullie het met mij
moeten doen als Prins Roy 1.
Hop Hop Alles Moet Op
Prins Roy 1

Proclamatie:
Ik, Prins Roy de eerste
Hoogheid der Nölers Heerser van biljarten, darten en vooral
heel veel bier proclameer:
1. Als prins van de 55e heerschappij, ben ik met adjudant
Bram van de partij!
2. De mannen van de Raad van elf zijn supergaaf, kom je ze
tegen groet ze dan netjes Alaaf!
3. Ja we zwieren in Dieren en feesten als een beest, het is
heel het jaar nog niet zo gezellig geweest.
4. Met 2 horecabazen voorop, wordt deze carnaval echt top.
5. De hofdames staan ons bij door dun en dik, ze helpen ons
tot de laatste snik.
6. Met het carnaval drinken we heel veel bier, want morgen
interesseert ons geen zier
7. Met ons 55-jarig bestaan, kunnen we er nog eeuwenlang
tegenaan.
8. Met de polonaise lopen we vooraan, dus komen jullie er
maar achteraan.
9. Speciaal voor onze gekke geest, vieren we een hele week
feest.
10. Van Prinsenbal tot aan Groot Carnaval, zullen jullie gek
worden van ons gelal
11. Dus kom maar op met dat bier, zet de tap maar open, wij
feesten door tot we niet meer kunnen lopen.
12. Er rest nog 1 ding om te zeggen:

Hop hop alles moet op!

Jubileum adjudant
Het was een doodgewone avond, de
telefoon ging. Roy belde mij of ik na mijn
werk even langs wilde komen. Waarom
dan? Het zou over het Dierens Kade
Festival gaan. Nou, oké, ik rijd vanavond
wel even langs. “Dan neem ik Saskia wel
mee” zei ik. Die moet ik namelijk ophalen
van het station. Toen werd het stil aan de
telefoon. Na een beetje hakkelen werd
dit goedgekeurd en mochten we samen
langskomen.
Daar aangekomen zitten Sander en Jill
ook aan tafel. Dit was voor mij niet totaal
vreemd, omdat carnavalsvereniging de
Nölers mee zou helpen als barpersoneel
bij het Dierens Kade Festival. Wij gaan

Jubileumreceptie
23 november was het dan zover! We hebben
ons 55-jarig jubileum gevierd! Dit hebben
we uiteraard niet alleen gedaan. Uit de
regio hebben we gezelschap gehad van
onze zustervereniging De Deurdauwers.
Ook hebben wij geproost met de
carnavalsverenigingen: de Heikneuters, de
Blaospiepkes, de Olde Waskupen en nog veel
meer! Het feest begon om 14:00 en al snel
kwamen de gastverenigingen binnen. Onze
prins, adjudant en de jubileum commissie
stonden klaar om de felicitaties en geschenken
in ontvangst te nemen. Tot onze grote
verbazing kregen we ook nog onverwachts
bezoek van twee pieten en de wethouder van
gemeente Rheden. Hoe leuk is dat?! En even
onder ons hè; de wethouder kan ook lekker

swingen zeg! Na ontvangst van de felicitaties
hebben we de heupen losgegooid en aardig
wat kilometers polonaise gelopen op de
geweldige carnavalskrakers die gedraaid
werden Party Sound Together! De middag
liep rond 17:00 ten einde. Na het opruimen
werd er door Patrick Peters een heerlijk buffet
voor ons klaar gemaakt. Hier hebben we
lekker van gesmikkeld met de overgebleven
feestgangers. Al met al hebben wij een
geweldige middag gehad! Er is veel gelachen,
gedanst en uiteraard ook geproost! We willen
dan ook alle aanwezigen hartelijk danken
voor alle gezelligheid, de felicitaties en de
prachtige geschenken op ons 55-jarig bestaan!
We kijken terug op een geslaagde middag en
zeggen nu dan ook; op naar de volgende 11!

Met dank aan:
Theo Jansen, Gerrit van Steenbeek

aan tafel zitten en hebben het even over
koetjes en kalfjes. Vervolgens kwam
dan eindelijk de aap uit de mouw, Roy
werd prins carnaval. Buiten het feit dat
ik dat erg leuk voor hem vond, voelde ik
nog geen nattigheid. Toen kwam er nog
een vraag achteraan: “wil jij dan mijn
adjudant worden?” Die zag ik even niet
aankomen. Toch was mijn antwoord
volmondig: JA! (dit zonder ook maar
even met mijn wederhelft te overleggen of
zij dit zag zitten). Na de felicitaties over
en weer was het een feit: Roy werd prins
carnaval en ik zijn adjudant.
Adjudant Bram
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VOOR AL UW:

planten, bloemen,
coniferen,
heesters enz. enz.
Tevens verzorgen wij
uw bruids- en grafwerk

Visgilde Dieren
Uw visspeciaalzaak bij u in de buurt.
Voor al uw verse vis en heerlijke visgerechten!

• Haring ‘vers van het mes’
• Gebakken, gerookte en gestoomde vis
• Heerlijke visschotels
• Complete kant- en klare maaltijden

Harderwijkerweg 53
DIEREN
Tel. 0313-414572

Ook kunt u bij ons terecht voor de huur van
een ouderwetse haringkar voor feesten en partijen!

Wilhelminaweg 11 • 6951 BM Dieren • T 0313 412 333
info@dieren.visgilde.nl • www.dieren.visgilde.nl

Brima Fruit B.V.
Brima Fruit B.V.
Transito 9
Transito 9
6909 DA Babberich
6909 DA Babberich

Dream Bouquet4ever

Gifts and more

Julius Röntgenlaan 16
Dieren
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Zie je na de
carnaval
nog steeds
niet zo goed?

Carnaval vieren doe je in Zwieren bij de Tapperij

Hogestraat 58
Dieren

voor ogen
die scherp
willen blijven

VAN DELFT AUTO’S DIEREN
NIJVERHEIDSLAAN 3
6951 KN DIEREN

Diderna 2a, Dieren
Tel. (0313) 41 91 53

www.mto-airco.nl

Elke maand bingo bij de
Tapperij!
Georganiseerd door de Nölers
Voor exacte data volg ons op
facebook cafe de Tapperij

Tel: 0313-422122
www.vandelftautos.nl

Zuiderparallelweg 45
6953 DD Dieren
Email : info@ears4u.nl • Tel : 0313-427860

Sponsoren bedankt voor jullie steun!
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1976
Jan de 1e
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1977
Carel de 1e

1978
Han de 1e

1979
Hans de 1e

1980
Herman de 1e

1981
Anton de 1e

1982
Jan de 2e

1983
Johan de 1e

55 jaar CV de Nölers

Voor u ligt de jubileum editie van onze
krant. Met trots kunnen wij zeggen dat
onze vereniging 55 jaar bestaat.
Het carnaval bij carnavalsvereniging de
Nölers wat in 1964 begon in Zaal Wegman
met Prins Toon de eerste, viert nu haar
55ste jaar met Prins Roy de eerste. Van
Zaal Wegman naar Theothorne en enkele
jaren geleden naar Polysport. Polysport is
nu voor het 5 het seizoen onze feestburcht.
7 Jaar geleden nam ik het voorzitterschap
over. Toen een vereniging die het heel
moeilijk had. Er moesten keuzes gemaakt
worden: blijven we in Theothorne of
verhuizen we naar Polysport. Er moest
een keuze gemaakt worden en die werd
gemaakt; we zijn naar Polysport verhuisd.
Hadden we de keuze van overstap niet
gemaakt dan had de vereniging niet dit

jaar hun 55-jarig jubileum kunnen vieren.
De overstap naar een andere locatie
viel niet bij iedereen in goede aarde en
heeft ons leden gekost, maar gelukkig
is de harde kern van onze vereniging
ons gevolgd en achteraf kunnen we ook
stellen dat de keuze de juiste is geweest.
De vereniging is weer groeiende
Niet alleen een verandering van
feestburcht, maar ook in de Raad van
Elf zijn er veranderingen geweest. Voor
het eerst hebben wij sinds vorig jaar een
vrouw in de Raad van Elf en ook dit
seizoen is er nog een vrouw toetreden Ook
dit is een bewuste keuze geweest. Je moet
als vereniging vasthouden aan tradities,
wat we ook zoveel mogelijk proberen te
doen, maar ook moet je als vereniging
met de tijd mee gaan.
9 November zijn wij ons seiszoen
begonnen
met
een
drukbezocht
Prinsenbal. Een mooi begin van ons
jubileum waar wij ook veel oud leden
hebben mogen begroeten. Tijdens deze
avond zijn 3 jubilarissen Jan Verheul, Wil
van de Kant- Pruis en Tilly Heebink in het
zonnetje gezet en kunnen wij een ere lid
aan ons lijstje toevoegen. Tilly Heebink
nogmaals van harte gefeliciteerd.
Helaas voor Prins Marcel en adjudant
Robin kwam er voor hun een einde aan
een jaar prinsenkoppel zijn. We hebben
enorm van hen genoten en danken
hun voor hun enorme inzet samen met
Hofdame Lisa
Deze avond hebben wij ook onze prins en

1984
Ben de 1e

Colofon
gevolg voor het jubileumseizoen bekend
gemaakt: Prins Roy 1, adjudant Bram en
hofdames Lisa en Mariette. Van harte
gefeliciteerd en we gaan er een mooi jaar
van maken.
Tijdens onze drukbezochte receptie
in november mochten wij diverse
verenigingen, leden en oud-prinsen
ontvangen. Met zoveel felicitaties en
mooie woorden kunnen we ook zeggen
dat dit een zeer geslaagde middag was
voor onze vereniging.
Al met al kunnen we stellen dat de
vereniging in de lift zit en ik mag als
voorzitter enorm trots zijn dit we dit met
ons alle mogelijk hebben gemaakt.
Langs deze weg wil ik ook graag al onze
adverteerders bedanken voor hun vaak
jarenlange, trouwe sponsering.
Uiteraard mogen we niet vergeten om
onze jubileumcommissie te bedanken
voor hun inzet. Ze zijn achter de schermen
al een paar jaar bezig geweest. Met als
resultaat een goed georganiseerde receptie
en in januari een mooie feestavond voor
de leden.
Tot slot wil ik alle Nölers feliciteren
met het jubileum en bedanken voor het
vertrouwen wat ze in mij hebben gehad
om deze mooie vereniging te mogen
voorzitten. Maak er een mooi jaar van en
vooral geniet ervan.
3 weg alaaf
Monique Nab
Voorzitter C.V. De Nölers
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Hallo beste Nölers en Nölerinnekes
Wat een fantastisch jaar hebben we gehad!
Wie had dat kunnen denken dat ik ooit
prins zou worden? Het begon allemaal op
de eerste de beste evaluatievergadering van
het afgelopen carnaval.
Het duurde niet lang of ze keken allemaal
mijn kant op. “Wil jij dit jaar prins
worden?”, werd er gevraagd. Terwijl zij
verder vergaderde, zat ik met Michaela te
appen. Het duurde niet lang voordat het
verlossende antwoord kwam. Ja ik doe
het! Onder luid applaus, en genot van een

biertje werd het gevierd.
Ik hoefde niet lang na te denken wie
mijn adjudant werd. Dat zou natuurlijk
Robin worden. Doordat we het redelijk
vroeg wisten, hadden we genoeg tijd om
het een en ander te regelen: de medailles;
de prinsenfoto; in de Gelderlander, onze
Prinsenwagen de Tuk-Tuk en een heleboel
andere dingen!
We hadden een geweldig uittreden naar
de Olde Waskuupen. Wat een geweldige
avond was dat weer! De Carnavalsavonden

werden ook goed bezocht! De sfeer was
weer super! De optocht viel een klein beetje
in het water door het slechte weer, maar dat
mocht de pret niet drukken.
Ik heb in ieder geval een topseizoen gehad,
en ik heb zeker ervaren wat een bijzonder
gevoel het geeft om prins der Nölers te
zijn. Ik wil iedereen bedanken die heeft
bijgedragen aan dit super carnaval.
3x alaaf
Prins Marcel 1

Jubileumwagen
Ook in dit bijzondere jaar bouwen
wij met onze vereniging weer een
prachtige carnavalswagen. Net als
ieder jaar worden alle ideeën tegen
elkaar weggestreept: van dino tot
vliegtuig. Er kan echter maar één
idee gerealiseerd worden. Dus ook dit
jaar zijn we met een gezellige groep
bezig om een schitterende wagen
te bouwen uit alle bedachte opties.
Dit gaat altijd samen met een hoop
gezelligheid en lol. En wat het dit jaar
gaat worden? Ja dat is voor velen een
vraag, maar voor ons eigenlijk ook!
Bent u benieuwd geworden wat we
dit jaar tijdens ons 55-jarig jubileum

gebouwd hebben? U bent van harte
welkom op de jaarlijkse Wagendoop
op 15 februari om 14.11 uur aan
de kanaaldijk 68 te Spankeren of
natuurlijk langs de optocht tijdens
carnaval!
3 werf alaaf,
De wagenbouwcommissie
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Semmelweisstraat 1C - 6951 CS Dieren
0313 - 41 00 60

Dieren
Wilhelminaweg 84 | 0313-415616
expert.nl/dieren | dieren@expert.nl

www.verdonkoptiek.nl
Piersonstraat 5
6951 BD Dieren
Telefoon 0313-414556
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1985
Herman de 2e
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1986
Paul de 1e

1987
Jacques de 1e

1988
Bert de 1e

1989
Maarten de 1e

1990
Ruud de 1e

1991
Herman de 3e

1992
Herman de 4e

1993
Dick de 1e

Ex-Adjudant Robin
Wat was het een geweldig carnavalsseizoen
vol plezier en gezelligheid. Het is
fantastisch wanneer je als duo ook tijdens
de voorbereidingen al plezier beleeft
met de nodige tranen van het lachen!
Tijdens onze rit naar Pins and More
waar de medailles vandaan komen begon
ons gesprek een beetje algemeen over
de invulling van ons seizoen. Opeens
kwamen we op iets briljants: we hadden
een tuk-tuk nodig als vervoer. Alleen al
inbeelden van het geluid van dit bijzondere
vaartuig hebben we ons stuk gelachen. Na
een kopje koffie bij Werner was het toch
tijd om onze medaille samen te stellen. Ze
zijn overigens erg gaaf geworden!
Daar de Raad van Elf al op de hoogte
was dat wij het nieuwe koppel gingen
vormen voor seizoen 2018/2019, hadden
we beschikking over de Raad van Elf om
een stukje op te voeren om ons bekend
te maken tijdens het Prinsenbal. Een
parodie van Mnozil Brass zou het gaan
worden waarbij onze nieuwe prins al
spelende opgetild werd vanuit een stoel
door meerdere muzikanten. Tijdens Het
Prinsenbal ging de uitvoering hiervan
perfect (ondanks wat zenuwen).
Helaas kent ons seizoen ook een andere
kant van het leven, en hebben wij op 20
december 2018 ons maatje Ewold Barink
los moeten laten. Na een lange periode
van strijden tegen een welkbekende ziekte
was zijn lichaam en geest op. Het kon niet
meer. Voor eenieder die dichtbij stond
was dit een enorm verdrietige periode, en
sloten we het jaar met een dubbel gevoel af.
Op naar ’s-Heerenberg
We verzamelen ons bij het Ericaplein om
ons op te maken voor de Pronkzitting
XL bij de Olde Waskupen. Dit is altijd
een erg leuke, en drukke avond. Je staat
in een enorme gymzaal waar ruim

1200 carnavalsvierders feest vieren met
de nodige leuke stukjes welke te zijn
bewonderen op het podium. Alle muziek
wordt die avond ook live gespeeld wat je
niet veel meer ziet. Na de nodige drankjes
en gezelligheid nog even iets te eten
meenemen voor onderweg. Marcel en
ik kunnen iedereen aanbevelen mee te
gaan naar de Olde Waskupen aankomend
seizoen.
De dinsdag aanlopend naar groot
carnaval werd het huis van de prins
versierd. Traditiegetrouw doen we dit met
ballonnen vlaggetjes en het Prinsenbord
in de tuin met verlichting. Dan beginnen
toch echt de kriebels te komen om met
zijn allen carnaval te vieren. Tot in de late/
vroege uurtjes was het nog gezellig.
Op woensdagavond staat de opening
carnavalsseizoen gemeente Rheden op
het programma. Burgermeester Carol van
Eert voorzag alle prinsen van de gemeente
Rheden van de sleutel, vervolgens voerde
elke vereniging een stukje op om invulling
te geven aan de avond. Ook wij kwamen
aan de beurt met het stukje waarmee wij
opkwamen als prins en adjudant. Na het
officiële gedeelte was er gelegenheid voor
een hapje en een drankje om de avond
gezellig af te sluiten.
Vrijdagochtend begint de dag met het
ontvangen van verschillende scholen
in onze Nölerburcht. Gezellig springen
en hossen met de basisscholieren uit de
omgeving. Elke groep en school deed een
dansje om mee te dingen naar een prijs.
Ook wij deden ons stukje weer, zodat we
nog soepel in de benen bleven voor het
grote carnaval. Na een gezellige ochtend
konden we ons klaarmaken voor het
weekend.
Op zaterdagochtend is het tijd om
carnaval te openen in Dieren. Uiteraard
hadden wij ons vervoer geregeld, en

kwamen we met de Tuk-Tuk aan op
het horecaplein te Dieren-Zuid. Na het
openingswoord van de Stichting werden
de prinsen uitgenodigd om Jan Zwier op
te hijsen. Vervolgens klonk er muziek op
straat en werd er door de verenigingen
en carnavalsvierders een grote polonaise
ingezet. De zaterdagavond was een
topfeest welke druk werd bezocht. Tot in
de late uurtjes bleef het enorm gezellig.
Kriebeltjesbal op zondagochtend blijft
altijd geweldig. Vele kinderen waren leuk
verkleed en maakte er een leuk feest van.
Aansluitend ging de optocht weer door
Dieren naar het oude Dieren-Zuid. Een
goede beslissing van Stichting Karnaval
Dieren e.o. naar onze mening. Ondanks

wat regen was het gezellig druk op het
plein en ging het feest door van kroeg
naar kroeg.
Maandag en dinsdag waren ook gezellige
dagen waarbij een drankje uiteraard niet
ontbrak. Beide avonden werden goed
bezocht en de afsluiting van ons seizoen
werd op dinsdagavond ingezet.
Ik wil Prins Marcel, Michaela, Hofdame
Lisa en iedereen welke aanwezig waren,
bedanken voor een gezellig jaar en wens
Prins Roy de eerste, zijn adjudant Bram
en de hofdames veel plezier aankomend
seizoen.

bierglaasje. Niet te vergeten dat eenieder
weer begin van de avond op tijd in de
Nölerburght aanwezig behoord te zijn, om
vervolgens nog tot in de late uurtjes door te
feesten.
Na 4 dagen met zijn allen gefeest te hebben
komt er ook het opruimen. Dit gebeurt dan
ook op de woensdag na Carnaval onder het
genot van een visje en voor diegene die het
überhaupt nog weg krijgt; een biertje of

glaasje fris.
Ik kijk terug op een geslaagd jaar en heb het
met plezier mogen doen en meemaken.
Ik zou het iedereen aan willen raden om
carnaval eens van een andere kant mee te
maken.

3 werf alaaf,
Adjudant Robin Messink

Van een oud prins...
Ook mij is gevraagd om ter ere van het
55-jarig jubileum een stukje te schrijven
voor de krant. Prins 2012 – 2013 dit is
allemaal wel makkelijk te onthouden
maar om wat dieper in het geheugen te
graven, toch maar de zolder op geweest
om een doos met oude kranten en foto’s
tevoorschijn te toveren.
Eerst even een paar leuke dingen om te
weten, wist u dat:
• Ik de laatste prins geweest ben die in de
schouwburg te Theothorne is geïnstalleerd.
• Ik op dat moment (2012) de jongste prins
van de vereniging was.
• Ik de laatste prins geweest ben tijdens
het uittreden van het traditionele carnaval
op Gelders Hof (nu Intermezzo).
• Ik de enige prins geweest ben die tijdens
een avond naar scholengemeenschap het
Rhedens geweest is om onze vereniging te
promoten.
• Ik in hetzelfde jaar ook getrouwd ben.

Zoals bijna iedere prins ben ook ik
begonnen met wat zenuwen vooral op het
Prinsenbal net voor opkomst. Even voor
de laatste avond nog wat puntjes op de I
zetten zoals bijvoorbeeld bier halen t.b.v.
de afte party en de buurman inlichten.
Om de zenuwen wat weg te halen was ik
nog uitgenodigd door Ewold (hij wist
immers aangezien hij voor mij prins was
hoe spannend de aanloop kan zijn) om een
glaasje whisky te drinken. De avond kwam
dichterbij en ik werd meer zenuwachtig
aangezien ook de mannen die meededen
aan ons stukje van niets wisten. Na
opkomst en installatie kon dan ook het
feest beginnen.
Het seizoen verliep. Diverse uittreden en
groot carnaval als prins mogen meemaken.
Er gaat een hoop tijd inzitten aangezien er
een hoop geregeld moet worden en bij elk
evenement behoor je wel aanwezig te zijn.
Tijdens het groot carnaval zijn de dagen erg
lang (vooral als je het niet gewend bent).
Meeste mensen beginnen zaterdag morgen
na 11 uur met bier i.p.v. koffie. Voordat het 5
uur is vloeit de tijd langzamer weg dan het

3werf alaaf’
Ex prins Sander de eerste van seizoen
2012-2013.
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Het meest veelzijdige horecabedrijf van Rheden
en omstreken.
Drink een lekker glas bier
of een mooi glas wijn in ons café.
Vier samen met familie en vrienden feest in onze
vernieuwde zaal.
Een barbecue of buffet op locatie?
Wij verzorgen het graag en goed.
Bel het meest gastvrije nummer in Rheden
026 495 20 19

Mr. B. van Leeuwenplein 7
6991 EW Rheden

Partycentrum
“Ons Huis”

Ook voor al uw installatiewerken,
sanitair, loodgieterswerk en
dakbedekkingen
Rinaldostraat 1, 6953 CP Dieren
Telefoon (0313) 41 44 55
Toe aan vervanging van uw CV-ketel?
Wij geven u vrijblijvend prijsopgave.
Ook voor verhuur.
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Voor reizen in groot groepsverband en particulieren

Industrielaan 13,
6951 KD Dieren
0313-427379

Belastingaangifte
voor bedrijven en particulieren
Complete bedrijfsadministratie
en jaarrekeningen
www.kadadministratie.nl

info@kadadministratie.nl

• Dagtochten in binnen- en buitenland
• Meerdaagse reizen, schoolreisjes...
• Haal en breng ritjes bij feestjes
• 50 en 62 persoons touringcars
• Luxe Comfort class en Royal class
www.aandewiel.com

SPORT, NATUUR
MUZIEK EN VEEL
LEUKE CLINICS
Meer inform
atie of inschr
ijving
via www.kdv
marron.nl
Imboslaan 2a | 6952 JP Dieren
0313-420956 | info@kdvmarron.nl

Tel: 0313 - 41 44 93

Carnaval is...

De Marke 15 • 6951 KM Dieren
www.gww-ingenieurs.nl

50 tinten geel
met 2 vingers
schuim.
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1994
Piet de 1e
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1995
Willy de 1e

1996
John de 1e

1997
Jan de 3e

1998
Johnny de 1e

1999
Andre de 1e

2000
Arie de 1e

2001
Wilbert de 1e

2002
Ton de 1e

Even voorstellen:
Het gezicht achter het bedrijf Polysport…
Ook ik mag dit jaar een stuk schrijven voor
de krant, maar wat vertel je over jezelf. Velen
van jullie kennen mij al, Patrick Peters
eigenaar van Polysport. 46 jaar, trotse papa
van 2 zoons en vrij-gezellig! Graag wil ik
jullie meer vertellen over het bedrijf waar ik
bijna dag en nacht te vinden ben: Polysport!
Sinds 1995 is Polysport gespecialiseerd in
het organiseren van bedrijfsbijeenkomsten,
denk bijvoorbeeld aan vergaderingen,
personeelsfeesten
of
bedrijfsuitjes.
Familiefeesten,
kinderfeesten,
teamuitjes en themafeesten worden ook bij ons
gehouden. Carnaval wordt ook volop bij
ons gevierd samen met carnavalsvereniging
de Nölers. Dit jaar gaan we ons 4e jaar
alweer in!
Wij beschikken over een veelzijdige

keuken met een gezellige bar (waar menig
steekdrager tot in de vroege uurtjes te
vinden zijn), (vergader)zalen, unieke
hotelkamers in Finse chalets, maar liefst
13 tennisbanen, een langlaufcircuit voor
jong en oud en een grote activiteitenhal!
GPS-tochten, Segway rijden, E-scooters, je
kunt het zo gek niet bedenken of het is te
realiseren bij Polyspot. Sinds kort hebben
wij ook een spectaculaire escaperoom.

elektraproblemen.

De escaperoom is de meeste uitdagende
en mooiste room van Gelderland! Binnen
1 uur is aan jou en jouw team de taak om
door de donkere gangen alle opdrachten
uit te voeren. Geheel in klederdracht,
hoofdlampjes en zaklamp ga je met de lift
naar beneden. Los de problemen op die er
vroeger waren, zoals water-, zuurstof- en

Beste Nölers, steekdragers, leden, alle
andere betrokken mensen, gefeliciteerd
met dit prachtige jubileum. Ik wens jullie
een prachtig carnaval toe, laten we er een
KNALfeest van maken!

Ik Heb geen seconde getwijfeld!
Hallo, mijn naam is Mariëtte Maassen van
den Brink, ik ben 17 jaar en kom uit Dieren.
Ik studeer maatschappelijke zorg op het
Aventus Apeldoorn.
Nog niet zo lang geleden ben ik -door mijn
zus en zwager die al jaren betrokken zijn
bij de vereniging- carnaval gaan vieren
bij carnavalsvereniging de Nölers. Ik
was meteen verliefd op de sfeer bij deze
vereniging! Jong, oud, het maakt niet uit
wie je bent, het is altijd gezellig en het voelt
als een grote familie.

Patrick Peters,
Eigenaar Polysport

Party Sound
Together

hoop gezelligheid! Zo komt er ook een leuke
feestavond speciaal gericht op de jeugd!
Wij hopen op een grote opkomst dit
carnaval waar wij met zijn alleen een groot
feest van gaan maken.
Alaaf! alaaf! alaaf!
Mariëtte Maassen, Hofdame.
Op maandag 8 februari en dinsdag 9 februari
2016 hebben Mika Harmsen, Martijn v
Someren, Kevin Jansen en Patrick v Someren
kennis gemaakt met de vereniging. Er was
vanaf het begin meteen een goede klik, ook de
organisatie is bij de vereniging goed geregeld.

Toen de vereniging mij benaderde met
de vraag of ik hofdame zou willen
worden, heb ik geen enkele seconde
getwijfeld en wilde ik graag bij de
vereniging horen! Wat ik wil bereiken
als hofdame is: naast plezier hebben,
een visitekaartje zijn voor de vereniging
zijn, en ook proberen meer jongeren te
interesseren in het carnaval bij onze
vereniging.
Dit jaar is ook nog eens het 55-jarig
jubileum van de vereniging dus dat
betekent dat we gaan uitpakken, met meer
activiteiten, geweldige feestjes en een hele

Ik voel mij ontzettend vereerd dat de
carnavalsverenging 5 jaar geleden bij mij
kwam met de vraag of ik een samenwerking
zie zitten. Dat is een vraag waar ik niet lang
over na hoefde te denken. Tot op heden
totáál geen spijt van deze samenwerking.
Want zeg nou eerlijk, wie wil deze
vereniging geen warm hart toe dragen.

Zo is er een echte generale voor de avond van
het Prinsenbal. Dat is voor ons wel wat meer
werk, maar het is altijd wel fijn dat we weten
waar we aan toe zijn.
Inmiddels verzorgen we niet alleen het
carnaval in de zalen Polysport en Theothorne,

maar ook staan we alweer 3 jaar bij jullie op de
wagen (CRISJE uut de bochte).
Het is voor ons allemaal begonnen met de
dansgarde. Mika en Martijn hebben toen voor
Monique een Michael Jacksonmix gemaakt
(2015). Het jaar daarop zijn we voor het eerst
geboekt.
Nu we zo’n 4 á 5 jaar karnaval vieren met
jullie, voelen wij ons helemaal thuis bij deze
mooie vereniging waar wij al vele mooie
momenten hebben mee mogen maken. Sinds
begin dit jaar maakt Jelle de Wit ‘DJ Jelle’ ook
deel uit van het team.
Dit jaar vieren jullie het 55-jarig jubileum
waarbij wij ook weer van de Party zijn. We
gaan er met z’n allen weer een prachtig feest
van maken.
Team Party Sound Together

Ken jij ze al?

Een super gezellig carnaval!
“Hoe ik bij de Nölers terecht ben gekomen?
Ik wist van kinds af aan dat er in Dieren
carnaval gevierd werd. Op school vierden
wij het al en dat vond ik het leukste feest
van het jaar! Toen ik wat jaartjes ouder
was, werd ik tijdens het Kriebeltjesbal
aangesproken of ik bij de vereniging wilde
gaan dansen. Dat leek mij erg leuk en
zo zat ik 5 jaar lang bij de vereniging als
dansmarieke tot dat er gevraagd werd of ik
op gesprek wilde komen. Met veel spanning
ging ik naar het gesprek waar uiteindelijk
gevraagd werd of ik hofdame zou willen
worden. Het leek mij erg leuk tot het
volgende gesprek plaats vond en Sander en
Jill mij vroegen of ik het niet leuker vond
om bij de Raad van Elf te komen aangezien
er nu ook vrouwen in de raad kunnen
komen. Ik dacht er één seconde over na en
mijn antwoord was gelijk ja! Ik vind het erg
gezellig met iedereen en er komt wel wat bij
kijken qua geregel. We weten waar we het

voor doen; een super gezellig carnaval voor
iedereen, Daarop zeg ik drie maal alaaf
en kom vooral eens gezellig carnaval mee
vieren!”
Van harte welkom binnen de Raad van Elf!
Drie werf alaaf voor deze toppers!

Dit jaar mogen wij jullie voorstellen aan
vier nieuwe Raad van Elf leden. We laten ze
zelf even aan het woord.
Roy:
“Ik ben Roy Selman 26 jaar en woon
samen met mijn vriendin in Dieren. Ik
heb een eigen bedrijf genaamd: Selman
Dienstverlening. Mijn bedrijf richt zich
op het zetten van schuttingen en bestraat
mooie opritjes en tuintjes. Ik ben sinds kort
toegetreden in de Raad van Elf en het bevalt
me goed. Ik vind het leuk om samen met de
jongens lekker de kroeg in te gaan Ik vind
het een eer om in de raad van elf te zitten en
we gaan er een mooi carnavalsseizoen van
maken!“
Bas:
“Ik ben Bas Musch 25 jaar oud en woon in
Dieren. Ik ben sinds kort lid van de Raad
van Elf. Samen met mijn maatje Roy en

de rest van de vereniging gaan we er een
topjaar van maken. Ik ben werkzaam bij
Brima Fruit. Hier werk ik al heel wat jaren
met veel plezier. Ik vind het leuk om in mijn
vrije tijd samen met mijn vrienden naar de
kroeg te gaan.”
Martin:
“Ik ben Martin Teerink en ik ben 47 jaar
oud. Sinds kort ben ik toegetreden in de
Raad van Elf bij de Nölers. Ik ben geboren
in Arnhem, een echte Arnhemnees
volgens de Dierenaren. Ik woon nu 8
jaar in Dieren met heel veel plezier! Ik
vind het leuk om bij de Nölers te horen.
Gezelligheid en echte kameraadschap! Nu
iets meer over mezelf: ik ben van beroep
taxichauffeur, houd van zon vakanties
en heb een prachtige dochter van 10 jaar
genaamd Lana. Lana is ook actief binnen
de vereniging als dansmarieke. Waar
ikzelf natuurlijk super trots op ben.”
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Theo de 1e
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2004
Hans de 2e

2005
Nils de 1e

2006
Frans de 1e

2007
Henk de 1e

2008
Gerrit de 1e

2009
Willem de 1e

2010
Robert de 1e

2011
Ewold de 1e

Beste Carnavalsvierders
er besloten dat de kleine raad namen ging
bedenken welke prinsen hiervoor zouden
worden benaderd. Voor de mensen welke
niet op de hoogte zijn, de kleine raad bestaat
uit; Voorzitster, secretariaat, president, vicepresident en voorzitter senaat.
Al gauw stonden er dan ook namen op de
lijst en zijn wij (Jill Warbroek en ik) samen
op pad gegaan om de nieuwe prins binnen
te slepen.

Op 9 November 2019 jl. mochten wij Roy
Korten welkom heten als Prins der Nölers
2019-2020! Samen met zijn adjudant Bram
Leenders belooft het weer een spetterend
feest te worden tijdens de carnavalsdagen,
waarbij er een geweldig programma zal
zijn voor eenieder! Prins Roy de eerste en
Adjudant Bram zijn samen een feestelijk
duo welke tijdens het groot carnaval in onze
Nölerburcht te Polysport niet te stoppen
zijn. Dit alles onder hun motto “hop hop
alles moet op” op welke bedacht is aangezien
beide in de horeca werkzaam zijn.
Normaal gesproken wordt er door de Raad
van Elf (RvE) een lijst samengesteld van
vijf namen welke goedgekeurd behoren te
worden binnen een kleine raad. Aangezien
we dit jaar een 55-jarig jubileum hebben is

Toen we eenmaal bij Roy aankwamen wist
hij meteen dat er iets niet in de haak was,
immers kwamen Jill en ik met zijn tweeën
tegelijk bij hem aan terwijl ik hem van
tevoren alleen gebeld had.
Na een kort gesprek gevoerd te hebben was
het voor Roy eigenlijk al een goedkeuring,
echter moest er natuurlijk van het thuisfront
ook eentje komen. Deze hadden we met een
weekje binnen nu alleen nog een adjudant,
Bram had uiteraard de voorkeur aangezien
hij de broer van Roy zijn vriendin Anne is.
Op een avond kwamen we bijeen en heeft
de prins zijn toekomstige adjudant (alleen
wist hij het zelf nog niet) uitgenodigd om na
zijn werk even wat te komen drinken en om
wat dingen te bespreken. Bij binnenkomst
was hij erg verrast want niet alleen Roy en
Anne zaten binnen ook Jill en ik. Na een bak
koffie besloot Roy toch meteen maar met de
deur in huis vallen, “Bram, ik word dit jaar
prins. Wil jij mijn adjudant worden?” Hier

Mickey en Minnie mouse
komen naar Zwieren!
Beste carnavalsvierders uit Dieren en
omgeving. Groot carnaval komt weer
dichtbij, en Stichting Karnaval Dieren
e.o. heeft voor eenieder weer een leuk
programma georganiseerd. Voor jong en
oud zijn er diverse gezellige activiteiten
waarbij iedereen welkom is, en we er
met zijn allen weer een gezellig feest van
kunnen maken.
Ook de feestburchten de Harmonie in LaagSoeren en Polysport in Dieren hebben er
alles aan gedaan eenieder te verwelkomen
om gezellig carnaval te vieren.
Op zaterdagochtend 22 februari zullen we
om 11:11 uur van start gaan met de opening
van het carnaval in Dieren-Zuid. Stichting
Karnaval Dieren e.o. hopen u daar met
grote getalen te mogen ontvangen. Daar
zullen de hoogwaardigheidsbekleders
onze beroemde Jan Zwier omhoog hijsen.
Hierna zullen we gezamenlijk meerdere
horeca 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 zaal openen
voor het Kriebeltjesbal waarbij iedereen,
maar vooral de kinderen lekker carnaval
kunnen vieren. Dit jaar komen er ook
beroemdheden om een dansje te doen
samen met de kinderen. Mickey en
Minnie Mouse zullen aanwezig zijn.
Nadat iedereen moe is van het dansen is er
voldoende ruimte om nog even met hen op
de foto te gaan. Ook zal er een limonade
fontein aanwezig zijn en er is gelegenheid
om je te laten schminken. Tussendoor
komen de hoogwaardigheidsbekleders ook

nog aan om te jureren, want ook dit jaar
zijn er leuke prijzen voor de best verklede
kinderen. Het Kriebeltjesbal duurt tot
12:30 uur.
Nadat we Mickey en Minnie Mouse hebben
uitgezwaaid zullen we ons opmaken voor
de optocht. Iedereen mag meedoen met de
optocht, maar zorg er wel voor dat je op
tijd bent. Het opstellen van de optocht zal
om 12:30 uur zijn op het parkeerterrein te
Nieuwland aan de Admiraal Helfrichlaan.
13:11 uur starten we met de optocht
richting Dieren-Zuid. De prijsuitreiking
zal plaatsvinden in Dieren-Zuid.
Rijden jullie met een wagen mee?
Hartstikke leuk en gezellig, we hopen er
weer een mooie en lange optocht van te
mogen maken. Controleer voordien wel
even of de WA-verzekering in orde is en of
het en ander wel is toegestaan.
Stichting Karnaval Dieren e.o. danken alle
sponsoren welke hebben bijgedragen aan
deze activiteiten. Zonder jullie hadden
we dit niet kunnen realiseren. Bedankt
allemaal!
Route optocht;
Start parkeerplaats Admiraal Helfrichlaan,
Geitenbergweg, Lindelaan, Tellegenlaan,
Rode
Kruislaan,
Valeriuslaan,
Zilverakkerweg, Bernard Zweerslaan,
Piersonstraat,
Wilhelminaweg,
Spoorstraat. Einde op horecaplein
Dieren-Zuid.
Het bestuur van Stichting Karnaval Dieren
e.o. wenst iedereen een fijn en gezellig
carnaval toe.
3 WERF ALAAF!

hoefde Bram niet lang over na te denken en
het was volmondig ja. Het prinsenpaar was
samengesteld en nu nog geheimhouden,
aangezien prins en adjudant beide buiten
de vereniging staan was dit dan ook niet zo
heel moeilijk, want veel mensen hadden dit
niet aan zien komen.
Tijdens een act van Andre van Duin werd
het publiek verrast door de opkomst van het
nieuwe koppel!
Na het in ontvangst nemen van felicitaties
en veel handjes schudden mochten ze
eindelijk hun eerste officiële intocht doen!
Ik denk dat een ieder die aanwezig was op
het Prinsenbal een leuke en gezellige avond
heeft beleefd, waarbij Prins Roy de eerste en
Adjudant Bram de dansvloer domineerden
en er een leuk feest van hebben gemaakt
(tot in de late uurtjes) onder het motto
“Hop Hop alles moet op”.
We hebben tijdens het prinsenbal afscheid
genomen van Prins Marcel en Adjudant
Robin. Met dit duo hebben we het afgelopen
jaar een top tijd gehad, waarbij we het hoog
nodige hebben meegemaakt.
Zo zijn we vorig jaar met dit koppel van
start gegaan met het motto
“Gas d’r op,
we-j bunt nog lang niet moe”.

Dit hebben de heren dan ook zeer zeker
voltooit. Iedereen heeft tijdens het groot
carnaval flink gefeest en gedanst. Hierbij
wil ik graag de oud prins Marcel en zijn
adjudant Robin nogmaals bedanken voor
het afgelopen jaar. Beide heren hebben weer
plaats genomen in hun positie binnen de
vereniging als respectievelijk Raad van Elf
lid en Secretaris.
Afgelopen prinsenbal hebben we ook een
nieuwe hofdame en vier nieuwe Raad van
Elf steekdragers mogen installeren. Martin
Teerink, Roy Selman, Bas Mus en Femke
Rutgers. Ik wens jullie veel plezier en succes
in de Raad van Elf en ben ervan overtuigd
dat we een goede versterking hebben in het
huidige team. Mariëtte Maassen van den
Brink veel succes en plezier gewenst in het
bijstaan van het prinsenpaar als hofdame
samen met Lisa van Swieten.
Hiermee sluit ik mijn stukje af en wens ik
Prins Roy de eerste en Adjudant Bram veel
plezier en succes dit seizoen! Wij hopen
u allen te mogen ontmoeten tijdens het
carnaval in onze Nölerburcht Polysport!
Met een 3-werf Alaaf wens ik u allen een
goed carnaval toe!
President
Sander Messink
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Sander de 1e
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2013
Jerry de 2e

2014
Timo de 1e

2015
Aschwin de 1e

2016
Hendrik de 1e

Dansgarde
allerleukste aan de dansgarde vind ik de
wedstrijden/toernooien en natuurlijk de
carnavalswagen tijdens de optocht. De
optocht is het leukste wat er is, je kan naar
iedereen zwaaien die je kent en ook die je
niet kent.”
Naam: Rosalie
Leeftijd: 10 jaar
“Net na het prinsenbal ben ik 10 jaar
geworden! Het dansen vind ik superleuk!
Ik woonde in Arnhem en ben naar Duiven
verhuisd, eigenlijk moest ik stoppen met
dansen vanwege de afstand maar gelukkig
heeft mijn moeder alles goed geregeld en
mag ik blijven dansen. Daar ben ik natuurlijk
heel blij mee!”
Dit jaar kwam de vraag vanuit de
krantencommissie of ik (Jill van de
dansgardecommissie) een stukje wil
schrijven namens de dansgarde voor in de
krant. Maar wat is er nou leuker dan dat de
meisjes zélf wat vertellen!
Naam: Lisa
Leeftijd: 14 jaar
“Ik zit in de tweede klas van het voorgezet
onderwijs. Ik train al heel veel jaar bij de
dansgarde. Ik ben 1 jaar tussendoor gestopt
met dansen, omdat ik dacht dat ik het niet
meer zo leuk vond. Na een paar maanden
kwam ik Monique helpen en soms even
‘meetrainen’, vanaf dat moment wist ik het
zeker, ik kan niet zonder dansen!”
Naam: Delilah
Leeftijd: 11 jaar
“Ik zit in de eerste klas van het voortgezet
onderwijs. Ik train nu 1 jaar bij de dansgarde,
aankomend jaar wordt alweer ons tweede
jaar; voor zowel mijn zusjes en voor mij!
Ik vind het heel leuk dat we het hele jaar
bezig zijn met verschillende dansen. Ik
kan dan ook niet wachten om jullie dit te
laten zien in november en met het groot
carnaval. Waar ik het meeste naar uitkijk
zijn de toernooien waar we hopelijk weer
aan mee gaan doen. Het spannendste vind
ik dat we op de woensdag voor het grote
carnaval onze dans mogen laten zien aan de
burgemeester.“
Naam: Djaylinn
Leeftijd: 8 jaar
“Ik train al 1 jaar bij de dansgarde. Vorig jaar
waren we heel kort bij de dansgarde toen we
al op moesten treden. Dit seizoen hebben we
een heel jaar kunnen trainen om jullie iets
cools te laten zien. Het leukste aan dansen
vind ik de vrije dans (ook wel showdans
genoemd), want dan hoef je minder netjes
te dansen.”
Naam: Davienna
Leeftijd: 10 jaar
“Ik train net als mijn 2 zussen ook al 1 jaar
bij de dansgarde. Ik vind juist de garde dans
het leukste, omdat je dan heel strak moet
dansen, en dat kan echt niet iedereen! Soms
moeten we ook pasjes doen waar je lenig
voor moet zijn, dat vind ik heel leuk!”
Naam: Lana
Leeftijd: 10 jaar
“Ik train 1 jaar bij de dansgarde van de Nölers.
Sinds augustus zit mijn vader bij de Raad van
Elf. Het aller allerleukste van de dansgarde
vind ik dat we op de carnavalswagen mogen
staan met de optocht.”
Naam: Daisy
Leeftijd: 11 jaar
“Ik train al een paar jaar bij de dansgarde.
Mijn papa zit ook bij de Raad van Elf. Het

Naam: Naomi
Leeftijd: 10 jaar
“Ik train nog maar heel kort bij de dansgarde.
Ik vind tot nu toe alles heel erg leuk, de vrije
dans, maar ook de garde dans! En… wat
ik ook heel erg leuk vind is onze trainster
Monique!”
Mijn naam is Jill en ik ben voorzitter van
de dansgarde commissie. Ook ik wil graag
iets vertellen over de dansgarde. Onze
dansgarde bestaat uit een mooie groep
meiden. We hebben wat jaren gehad dat er
meisjes waren die achter elkaar stopten en
nieuwe binnen stroomden. Nu hebben we
een leuke groep bij elkaar die op elkaar zijn
ingespeeld en daar zijn we erg blij mee. De
meiden willen er zeker voor gaan, maar dat
kan niet zonder trainster…
Volgend jaar na het prinsenbal neemt
Monique Boonstra, onze trainster, afscheid
van ons. Na 11 jaar is het voor Monique
genoeg. Het is een keuze die lastig is en
blijft maar het is goed dat ze deze keuze
heeft gemaakt. Iedere week, eerst altijd
de woensdag en later werd het iedere
dinsdag. Monique staat altijd voor
deze meisjes klaar. Soms zelfs met
extra trainingen op zaterdag of zondag,
slaapfeestjes en pizza-party’s. Panty’s
bestellen, op pad gaan voor andere
kleding. Internet afstruinen voor
beenwarmers, niks is Monique te gek!
Het is eigenlijk niet te beschrijven
wat Monique voor onze dansgarde
betekend. Als er iemand is die al die 11
jaren zo betrokken is geweest bij onze
dansgarde, alles op alles heeft gezet
voor deze meisjes, dan is Monique het
wel!
Wij, de dansgarde en ik, willen jou
alvast heel erg bedanken voor alle inzet
die je hebt gegeven voor de dansgarde
en voor de vereniging.
Vandaar ook dat alle meisjes een oproep
willen doen in de krant:

GEZOCHT
DANS TRAIN(ST)ER

WE ZIJN OPZOEK NAAR
EEN TRAINSTER VOOR ONZE
GEZELLIGE DANSGARDE,
ZIE JE DIT ZITTEN
OF HEB JE INTERESSE
NEEM DAN CONTACT OP
MET
JILL WARBROEK!

2017
Jelle de 1e

2018
Erwin de 1e

2019
Marcel de 1e

2020
Roy de 1e

Organisatie Prinsentreffen
de Nölers
Beste oud prinsen, ex-adjudanten, jeugdige hofdames,
leden met grote verdiensten, alsmede ereleden
van carnavalsvereniging de Nölers.
Hierbij nodigen wij u en uw partner van harte uit voor
het Prinsentreffen op 25-02-2020 vanaf 11:00 uur.
Dit jaar vindt het plaats bij Polysport Activiteitenpark te Dieren.
Net als voorgaande jaren zal er een brunch zijn
met verschillende optredens ter vermaak.
De kosten hiervoor zijn €15,- inclusief 2 consumptiebonnen.
Wilt u uw creatieve talenten met ons delen door een stukje op te voeren?
Of wilt u de brunch bijwonen? Neem dan even contact met ons op!
U kunt zich per e-mail aanmelden door te mailen naar
Prinsentreffen@denolersdieren.nl.
In verband met de organisatie horen wij graag uw reactie voor: 17-02-2020.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot bij het Prinsentreffen!
Jan Hettelaar, André Althoff en Aschwin Althoff
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Wij reinigen voor:

BEDRIJVEN
PARTIKULIEREN EN
HORECA

Wasserij

Stomerij

Kanaaldijk 98 Spankeren
Telefoon:
0313-421319
Harderwijkerweg
79
Fax:
69520313-496607
AD
Mobiel:
06-55150045
0630829251
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Tableau
de la
troupe

Hofdame
Lisa

Prins
Roy 1e

Adjudant
Bram

President
Sander

Vice-President
Jill

Raad v. 11
Femke

Raad v. 11
Marcel

Raad v. 11
Martin

Raad v. 11
Erwin

Raad v. 11
Bas

Raad v. 11
Roy

Senaat
Freek

Voorzitter
Monique

Ereleden:
Genevieve Wieringa
Wim Bakker
Jan Hettelaar
Gerrit Kooiman
Herman Stins
Jan Verheul
Theo Koeman
Paul Heebink
Wil van de Kant-Pruis
Tilly Heebink

Dansgarde
Delilah

Dansgarde
Djaylinn

Dansgarde
Lisa

Raad v. 11
Dylano

Raad v. 11
Jelle

Raad v. 11
Herrold

Secretaris
Nathasja

Penningmeester
Ramon

Secretaris
Robin

Trainster dansgarde
Monique

Dansgarde
Lana

Hofdame
Mariëtte

Dansgarde
Daisy

Dansgarde
Rosalie

Dansgarde
Naomi

Dansgarde
Davienna

Lid van Verdienste:
Andrea Blaauw
Hans Budel
Paul Jansen
Wencel Maresch
Jacques Verkerk
Wim Cornelissen
Bert Koekkoek
Ewold Barink

Het Nölerlied

Daor waor de mooie Issel stroomt

Kom, kom, tuut, tuut, ho, ho, meneer

en woar de Veluwe wordt gezoomd,

het is misschien de laatste keer,

Zoals elke zichzelf respecterende
carnavalsvereniging, hebben ook De
Nölers hun eigen lied. Het is feitelijk het
Wilhelmus van het zottenrijk der Nölers.
Er zijn meer liederen die gezongen
worden, onder de noemer ‘het alternatieve
Nölerlied’, maar die vallen meer in de
categorie ‘Hup Holland, Hup’, ten opzichte
van het Wilhelmus.
Het Nölerlied werd in 1967 geschreven
door het trio Gerard Kolkman, Jan
Maresch en Henk Scholten. Het bestaat
dus al zo’n veertig jaar en daarom is het
een schande dat niet iedereen het kent. Ja,
de melodie, die hummen we allemaal wel
mee.
Maar de woorden! Vandaar dat we de tekst
hierbij nog maar eens afdrukken en Jan
Hettelaar zal als hoeder van de tradities
binnen de club elke avond bij de officiële
opening willekeurig mensen overhoren. En
oh wee als je tekst niet kent....

doar ligt ‘t Zottenrijk van Dieren.

dat we carnaval kunnen vieren.

En als de wien en ‘t bier er vloeit

Kom, kom, tuut, tuut, ho, ho, mevrouw

en met de borrel wurdt gestoeid

vanavond nemmen we ‘t niet zo nauw.

dan zin ze carnaval an ‘t vieren.

Het is toch carnaval in Dieren!

Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf!

Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf!

Ja zelfs de koeien an de diek

Refrein:

maken in deze tied muziek,

We zin met z’n alle echte Nölers

op hun twee hoorns en vier fluiten.

en kriegen van drinken, altied dorst.

Ze draaien af en toe een plaat,

We kunnen met moeite blieven zitten

die nooit op de hitparade staat,

de hele avond wurdt er gehost.

‘t is om de lol en toch niet om de

Wat moet je doen? Je doet maar mal!

duiten.

Het is moar één keer carnaval.

Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf!

We zin met z’n allen echte Nölers
en kriegen van drinken, altied dorst.
We kunnen met moeite blieven zitten
de hele avond wurdt er gehost.
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DOE HET ZELF GARAGE

Ruud Bozelie
Edyweg
6956 BB Spankeren
06 2827 2743
contactmet@rubocar.nl
www.rubocar.nl

Tweewielerservice
Iwan Sweeren
De mobiele fietsenmaker staat
tot uw beschiking.
Wij repareren al uw fietsen, rollators,
e-bikes en overige twee wielers.
Waar en waneer u dat wenst.
Uw fietsenmaker is gediplomeerd en
staat altijd voor u klaar,
Service en kwaliteit staan bij ons voorop!
KENNISMAKINGS AKTIE
40% korting op een complete
onderhoudsbeurt.
Normaal €60- excl onderdelen
nu slechts €40,- excl onderdelen
Voor een afspraak kunt u bellen naar:
06-46797437
Rinaldostraat 2 Dieren
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KüchenTreff Dieren

FIJNE
CARNAVAL!

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

Adres:
Spankerenseweg 54a
6951 CH Dieren
(0313) 744090
info@kuechentreff-dieren.nl
www.kuechentreff-dieren.nl

