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Bij de Nölers ben je altijd welkom en dit 
heb ik gemerkt toen Roy en Bram tot 
prins en adjudant werden benoemd.
Vanaf dit moment vierde ik carnaval vol-
ledig. Het is altijd een feestje. Het is er ge-
zellig en leuk. Dit zetten Bob en mij er toe 
om lid te worden van de vereniging en toe 
te willen treden tot de Raad van Elf.
Wij werden hierna voorgedragen aan de 
Grote Raad.
Door mijn hoofd ging toen al de gedach-
ten dat als ik word gevraagd om prins te 
worden, ik dit zeer zeker zou willen doen!

Van president Sander en Vice-president 
Erwin volgde een uitnodiging om op ge-
sprek te komen voor wat wij dachten de 
Raad van Elf. Alleen toen kregen wij op-
eens de vraag of wij het nieuwe prinsen-
duo wilden worden.
We hadden al een onderbuik gevoel maar 
omdat we wilden toetreden tot de Raad 
van Elf leek het toch niet mogelijk.

Na deze vraag gingen Bob en ik om tafel 
zitten en was de keuze snel gemaakt. Ik 
word prins en Bob de adjudant. Wij hoor-
den dat Marloes de nieuwe hofdame zou 
worden en dat vonden wij leuk omdat wij 
haar al kennen.

Ons geheim, geheim houden was niet zo 
moeilijk omdat we toch zouden toe tre-
den tot de Raad van Elf en hierdoor bij de 
vergaderingen aanwezig waren.

En nu is het carnavalsseizoen geopend 
en heb ik de eer om prins te mogen zijn. 
Samen met mijn adjudant Bob, hofdame 
Marloes en natuurlijk de Raad van Elf 
gaan wij er een mooi seizoen van maken, 
onder het motto: Niet meer te houden!

Prins Kevin de 1ste

Na een aantal jaar carnaval gevierd te 
hebben kwam ik er achter dat het altijd 
gezellig is bij de Nölers en dat iedereen 
welkom is. Toen Roy en Bram het 
prinsenpaar werden ben ik ook meteen 
lid geworden om niks meer te missen. 
Toen Kevin en ik hoorden dat er mensen 
gezocht werden voor de Raad van Elf 
zeiden we ook meteen ja. Snel kwam 
toen het bericht van de president voor 
een gesprek. Onderweg naar het gesprek 
waren Kevin en ik al aan het speculeren 
is dit misschien een ander gesprek. 
 

Dat bleek ook zo te zijn en werden 
wij gevraagd het nieuwe prinsenduo 
te worden. Na een avondje met Kevin 
overlegd te hebben, hadden we besloten 
dat het prins Kevin werd en ik als 
adjudant. Ook kwamen al snel meer 
ideeën over hoe we alles gingen invullen.

Prins Kevin en ik gaan ervoor om er 
een geweldig en gezellig seizoen van te 
maken. En samen met de hofdame en 
de geweldige Raad van Elf moet dat ook 
zeker gaan lukken. Want wij zijn niet 
meer te houden!

Prins Kevin de 1e

Adjudant Bob

1965 
Toon de 1e

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

Met dank aan: 
Theo Jansen, Gerrit van Steenbeek

Ik, prins Kevin de eerste.
Keukenprins der hamburgers.
Meester van het offline gamen.

Een van de hofzangers in de kerk te Zwieren.
Gekozen bij de gunst van de president en de raad van elf.
Bijgestaan door mijn adjudant Bob en Hofdame Marloes.

Proclameer dat;

– Ik kom toch wel thuis ook al heb ik veel op, ik heb toch een 
adjudant Bob

– Gelukkig hebben we een goede raad van elf, want wij kun-
nen niet alles zelf

– Met Marloes als hofdame, maken wij er een groot feest samen
– Als je mij kwijt bent geef maar een gil, waarschijnlijk sta ik 

aan de grill
– Vanaf prinsenbal staan wij aan het stuur, dit wordt zeker 

een mooi avontuur
– Een biertje doet ons heel erg goed, dus laat maar stromen in 

overvloed
– Vaak op woensdagavond naar de kerk, dat maakt onze lever 

sterk
– Heel Dieren aan zwieren, vanaf bejaarden tot aan 

scholieren
– Als we er met z’n allen voor gaan, zal dit feest zeker de pan 

uit slaan
– Wij gaan door de knieën met een zucht, in de polonaise met 

die handjes in de lucht
– Met twee malloten vooraan, gaat alles naar de maan.

– Onder het motto;
We gaan deze hut verbouwen, en zijn NIET MEER TE HOUDEN!



JAARGANG 58 PAGINA 4

Industrielaan 13, 
6951 KD Dieren 

0313-427379

Belastingaangift e 
voor bedrijven en particulieren

Complete bedrijfsadministratie 
en jaarrekeningen

www.kadadministratie.nl       info@kadadministratie.nl

 Van der Duyn 
van Maasdamstraat 45

6951 DR Dieren

Tel: 0313 420 090

www.verdonkoptiek.nl

Piersonstraat 5
6951 BD Dieren

Telefoon 0313-414556

VOOR AL UW:

planten, bloemen,
coniferen,
heesters enz. enz.

Tevens verzorgen wij
uw bruids- en grafwerk

Harderwijkerweg 53
DIEREN

Tel. 0313-414572

Voor reizen in groot groeps-
verband en particulieren

• 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

Tel: 0313 - 41 44 93

Elke maand bingo bij Le Baron!
Georganiseerd door de Nölers.
Voor exacte data volg ons op 

facebook Le Baron
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1976 
Jan de 1e

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

1984 
Ben de 1e

Oud prins...

& oud adjudant
Inmiddels is het al een tijdje geleden dat ik 
door Roy werd gevraagd om zijn adjudant 
te worden. Zonder blikken of blozen heb 
ik ja gezegd en daar heb ik geen moment 
spijt van gehad. Ons carnavalsjaar, wat 
ook nog eens het jubileumjaar voor de 
vereniging was. Dat was echt fantastisch. 
Bij het Prinsenbal zaten wij zwetend van 
de zenuwen backstage te wachten tot 
het (eindelijk!) tijd was om bekend te 
worden, want wij droegen het geheim al 
wel enige tijd met ons mee. Nadat Marcel 
en Jelle ons stukje van André van Duin 
opgevoerd hadden, mochten we eindelijk 
tevoorschijn komen. Toen was de lol van 
het seizoen echt begonnen.

De vele uittreden naar (bevriende) 
verenigingen hebben de sfeer er al 
uitermate goed in gebracht! Uiteindelijk 
was het tijd voor Groot Carnaval en wat 
hebben we daarvan genoten! Van de oude 
carnavalskrakers tot aan hardstyle op 
maandagavond. Helaas hebben we geen 
optocht kunnen doen, door de storm 
die toen over Dieren heen waaide. Op 
dinsdagavond hebben wij ons seizoen 
afgesloten met zijn allen. Dat was het 
dan! Althans: dat dachten we. Onze 
grote vriend Covid-19 brak gedurende 
het carnaval eigenlijk al uit, maar greep 
daarna pas echt om zich heen. Zodoende 
werden Prins Roy de 1e en ikzelf nog 

een keer gevraagd om onze rollen te 
vervullen. Een nieuwe prins en adjudant 
kon je immers niet het seizoen geven die 
ze verdienden. Dat seizoen werd carnaval 
gecanceld, net als heel veel dingen dat jaar. 
Dat was het dan! Althans: dat dachten 
we. Voorafgaand aan het nieuwe seizoen 
werden we namelijk nóg een keertje 
gevraagd. Het nieuwe paar kon je immers 
niet het seizoen bieden wat ze verdienden. 
Gelukkig konden we dit jaar (iets korter 
weliswaar) wél carnaval vieren. En toen, 
ja echt, was het voorbij. Nu Roy en ikzelf 
het langstzittende paar van de vereniging 
waren geworden, was het pas echt klaar. 
Onze missie was voltooid, we mochten 
aftreden.

Omdat je na zoveel jaar toch gehecht 
bent geraakt aan de club, ben ik blij dat 
ik de kans heb gekregen om toe te treden 
tot de Raad van Elf en het carnaval van 
een andere kant te gaan bekijken. Daar 
kijk ik enorm naar uit. Aan iedereen 
die bijgedragen heeft aan de afgelopen 
carnavalsseizoenen zeg ik: heel erg 
bedankt! Zonder jullie had ik er niet zo 
van genoten! 
 
 
 
3 x ALAAF!!!  
Oud Adjudant Bram

Beste Nölers en Nölerinnekes,

Wat hebben we een mooi 55-jarig 
jubileumseizoen gehad bij de Nölers. En 
ik mocht in dat jaar jullie jubileumprins 
zijn. Wat een eer vond ik dat!
Samen met mijn adjudant Bram en 
onze hofdames Lisa en Mariëtte hebben 
we er een groot feest van gemaakt. Van 
recepties tot aan feestavonden. Altijd zag 
je ons wel op een of andere dansvloer 
staan om er een groot feest van te maken. 
Tijdens groot carnaval hebben we dan ook 
geweldig genoten van de grote opkomst 
van het publiek om samen met ons 55 
jaar de Nölers mee te vieren. Met ons 
motto Hop Hop Alles Moet Op hebben 
we samen met jullie ons best gedaan om 
dat voor elkaar te krijgen. Helaas mocht 
de optocht dit jaar niet doorgaan i.v.m. te 
harde wind. Maar niet getreurd dachten 
we dit gaan we 2 weken later inhalen 
met meerdere carnavalsverenigingen. 
Maar helaas kwam toen corona dus 
werd alles uitgesteld en heeft het bijna 3 
jaar geduurd voor we weer als vanouds 

carnaval mochten gaan vieren.
Dus zijn Bram en ik het langstzittende 
prinsenkoppel geworden. En toch hebben 
we in die 3 jaar tijd nog steeds geen 
optocht gehad!
Tijdens het prinsenbal werd het dan ook 
echt tijd om na 3 jaar het stokje over te 
gaan geven.
Bram diende zijn ontslag bij mij in en 
adviseerde mij dat het toch ook tijd was 
voor mij om te stoppen. En dat hebben we 
dan ook gedaan.

Een paar minuten daarna werd ook 
duidelijk wie mij na 3 jaar ging opvolgen: 
Prins Kevin de 1e en adjudant Bob met 
als hofdame Marloes. Ik wens ze veel 
plezier voor aankomend seizoen. En 
wil adjudant Bram en hofdames Lisa en 
Mariëtte bedanken voor de geweldige tijd 
die wij hebben gehad.

3x Alaaf
Oud prins Roy de 1e 
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PAW Patrol en Pipi Langkous komen naar Zwieren!!!!!PAW Patrol en Pipi Langkous komen naar Zwieren!!!!!

Beste carnavalsvierders uit Dieren en omgeving. Groot carnaval komt weer dichtbij, en Beste carnavalsvierders uit Dieren en omgeving. Groot carnaval komt weer dichtbij, en 
Stichting Karnaval Dieren e.o. heeft voor een ieder weer een leuk programma georga-Stichting Karnaval Dieren e.o. heeft voor een ieder weer een leuk programma georga-
niseerd. Voor jong en oud zijn er diverse gezellige activiteiten om er weer een mooi en niseerd. Voor jong en oud zijn er diverse gezellige activiteiten om er weer een mooi en 

gezellig feest van te maken.gezellig feest van te maken.

Op zaterdagochtend 18 februari zullen we om 11:11 uur van start gaan met de opening Op zaterdagochtend 18 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 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 getalen te mogen ontvangen. Daar zullen de hoogwaardigheidsbekleders onze beroemde 
Jan Zwier omhoog hijsen. Hierna zullen we gezamenlijk meerdere horeca bezoeken om er Jan Zwier omhoog hijsen. Hierna zullen we gezamenlijk meerdere horeca bezoeken om er 

1 groot feest van te maken. Iedereen is welkom om sfeer te proeven en mee te feesten.1 groot feest van te maken. Iedereen is welkom om sfeer te proeven en mee te feesten.

Op zondagochtend 19 februari zal Theothorne om 10:00 uur haar zaal openen voor Krie-Op zondagochtend 19 februari zal Theothorne om 10:00 uur haar zaal openen voor Krie-
beltjesbal waarbij iedereen, maar vooral de kinderen lekker carnaval kunnen vieren. Dit beltjesbal 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. PAW jaar komen er ook beroemdheden om een dansje te doen samen met de kinderen. PAW 

Patrol en Pipi Langkous zullen aanwezig zijn, nadat iedereen moe is van het dansen is er Patrol en Pipi Langkous zullen aanwezig zijn, nadat iedereen moe is van het dansen is er 
voldoende ruimte om nog even met hun op de foto te gaan. Ook zal er een limonade fon-voldoende ruimte om nog even met hun op de foto te gaan. Ook zal er een limonade fon-
tein aanwezig zijn en er is gelegenheid om jezelf te laten schminken. Tussendoor komen tein aanwezig zijn en er is gelegenheid om jezelf te laten schminken. Tussendoor komen 
de hoogwaardigheidsbekleders ook nog aan om te jureren want ook dit jaar zijn er leuke de hoogwaardigheidsbekleders ook nog aan om te jureren want ook dit jaar zijn er leuke 

prijzen voor de best verklede kinderen. Kriebeltjesbal duurt tot 12:30 uur.prijzen voor de best verklede kinderen. Kriebeltjesbal duurt tot 12:30 uur.

Stichting Karnaval Dieren e.o. danken alle sponsoren welke hebben bijgedragen aan deze Stichting Karnaval Dieren e.o. danken alle sponsoren welke hebben bijgedragen aan deze 
activiteiten. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen realiseren. Bedankt allemaal!activiteiten. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen realiseren. Bedankt allemaal!

Nadat we PAW Patrol hebben uitgezwaaid zullen we ons opmaken voor de optocht. Ieder-Nadat we PAW Patrol hebben uitgezwaaid zullen we ons opmaken voor de optocht. Ieder-
een mag meedoen met de optocht, zorg er wel voor dat je op tijd bent. Het opstellen van een 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 Ericaplein. 13:11 uur starten we met de optocht.de optocht zal om 12:30 uur zijn op het Ericaplein. 13:11 uur starten we met de optocht.

Rijden jullie met een wagen mee?? Hartstikke leuk en gezellig, we hopen er weer een Rijden jullie met een wagen mee?? Hartstikke leuk en gezellig, we hopen er weer een 
mooie en lange optocht van te mogen maken. Check voordien wel even of de WA ver-mooie en lange optocht van te mogen maken. Check voordien wel even of de WA ver-

zekering in orde is en of een en ander wel is toegestaan. Wandelaars zijn ook van harte zekering in orde is en of een en ander wel is toegestaan. Wandelaars zijn ook van harte 
welkom uiteraard!welkom uiteraard!

Route optocht;Route optocht;
Start parkeerplaats Erica plein, Lindelaan, Geitenbergweg, Admiraal Helfrichlaan, Start parkeerplaats Erica plein, Lindelaan, Geitenbergweg, Admiraal Helfrichlaan, 

Zilverakkerweg,Zilverakkerweg,
Valeriuslaan, Rode kruislaan, Wilhelminaweg, Zuider Parallelweg, Harderwijkerweg, Valeriuslaan, Rode kruislaan, Wilhelminaweg, Zuider Parallelweg, Harderwijkerweg, 

Treubstraat,Treubstraat,
Wilhelminaweg, Spankerenseweg, Lindelaan, einde Ericaplein.Wilhelminaweg, Spankerenseweg, Lindelaan, einde Ericaplein.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden bij Theothorne.De prijsuitreiking zal plaatsvinden bij Theothorne.
Het bestuur van Stichting Karnaval Dieren e.o. wensen iedereen een fi jn en gezellig Het bestuur van Stichting Karnaval Dieren e.o. wensen iedereen een fi jn en gezellig 

carnaval toe.carnaval toe.

3 WERF ALAAF.3 WERF ALAAF.
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Piersonstraat 10
6951 BD Dieren
06-52069819

WWW.HIIPPBYJET.NL

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

Visgilde Dieren 
Uw visspeciaalzaak bij u in de buurt.

Voor al uw verse vis en heerlijke visgerechten!

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

Veluwse Poort
Activiteitenpark
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1985 
Herman de 2e

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

Een nieuwe hofdame...

& een nieuw Raad van 11 lid!!!

Het Nölerlied

Aangenaam, mijn naam is Robert Hulsebos,
een geboren en getogen Dierenaar en ik wil me 
bij deze graag voorstellen aan jullie als nieuw lid 
van de Raad van Elf.

Mijn eerste herinneringen aan carnaval gaan 
terug naar mijn kinderjaren, waar ik met m’n 
ouders mee ging naar het kindercarnaval in 
Th eothorne. 
Voor mij staat carnaval gelijk aan de Nölers. Ik 
weet niet beter dan dat ik carnaval heb gevierd 
in Th eothorne waarbij carnaval voor mij staat 
voor een feest waar in iedereen gelijk is en 
iedereen elkaars vriend is. 
Dat vind ik ook gelijk het mooie aan carnaval, 

iedereen carnavalt om dezelfde reden. 
Daar wil ik graag aan bijdragen en dat is ook de 
reden waarom ik me kandidaat stelde voor de 
raad van 11. Ik krijg enorm veel energie van het 
organiseren van dit soort mooie evenementen 
en hierin kan ik dan ook al mijn energie en 
creativiteit kwijt.

Ik kijk er naar uit om met ieder lid van de 
Nölers kennis te maken en er een mooi 
carnavalsseizoen van te maken!

Robert Hulsebos

Vanavond nemmen we ’t niet zo nauw
Het is toch carnaval in Dieren!
Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf

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. 

Hoi! Ik ben Marloes en vanaf jongs af aan vier ik 
carnaval in mijn geboorteplaats, Dieren. Ik vind 
carnaval he-le-maal te gek!! Ik ben overal en nergens 
te vinden maar carnaval is geen carnaval als ik niet 
bij de Nölers ben geweest. 
Zoals wel vaker kwam ik graag bij De Tapperij 
voor een gezellig avondje maar ik kan mij nog een 
bewuste oktoberavond herinneren waarop ik een 
aanmeldformulier van de vereniging voor mijn 
snuff erd kreeg. Of ik lid wilde worden? Tuurlijk!! Ik 
wist niet hoe snel ik mij moest inschrijven. 
Vervolgens was het eindelijk carnaval en mochten 
we weer met de voetjes van de vloer. Dit deed ik 
uiteraard bij de Veluwse Poort. Terwijl ik aan het 
dansen was werd ik benaderd door Raad van Elf 
leden. ‘’Goh, zie jij het misschien zitten om de 
nieuwe hofdame te worden?’’ 
Na een tijdje werd ik gebeld door Erwin, of ik op 
gesprek wilde komen met Sander en hem. Dit 

telefoontje had ik niet zo snel zien aankomen en ik 
was natuurlijk super enthousiast. (hier herinnert 
Erwin mij graag nog steeds elke samenkomst aan…) 
Het gesprek met Sander en Erwin ging onder het 
genot van een warm avondzonnetje, hartstikke 
goed en bij afscheid vroegen zij mij of ik nog wat 
bedenktijd nodig had. Ik knikte maar langzaam 
ja voor de ‘professionaliteit’. Ik had helemaal geen 
bedenktijd nodig!! Ik wilde al hofdame worden op 
het moment dat ik werd benaderd op de dansvloer!!

Nu iets meer dan een half jaar verder ben ik 
hofdame, en ik geniet hier elke keer weer opnieuw 
van. Ik wordt met open armen ontvangen door 
iedereen binnen de groep en vind het ook geweldig 
dat ik mijn eerste jaar mag starten met Prins Kevin 
en adjudant Bob. We gaan er samen een geweldig 
jaar van maken want dit prinsenduo is TOP!!!

Daor waor de mooie Issel stroomt
En woar de Veluwe wordt gezoomd
Doar ligt ’t Zottenrijk van Dieren.
En als de wien en bier er vloeit
En met de borrel wurdt gestoeid
Dan zin ze carnaval an ’t vieren
Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf

Refrein:
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
Wat moet je doen? Je doet maar mal!
Het is moar één keer carnaval.
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.

Ja zelfs de koeien an de diek
Maken in deze tied muziek

Op hun twee hoorns en vier fl uiten
Ze draaien af en toe een plaat
Die nooit op de hitparade staat
’t is om de lol en toch niet om de duiten
Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf

Refrein:
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
Wat moet je doen? Je doet maar mal!
Het is moar één keer carnaval.
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.

Kom, kom, tuut, tuut, ho, ho, meneer
Het is misschien de laatste keer
Dat we carnaval kunnen vieren
Kom, kom, tuut, tuut, ho, ho, mevrouw

Nieuwkomertjes...
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1994 
Piet de 1e

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

hofdame Mariëtte Maassen vd Brink, de 
combinatie met werk en studeren heeft  
tot dit besluit geleid. 

Ondanks dat we dit natuurlijk jammer 
vinden, wensen we je veel succes en hopen 
je uiteraard wel tijdens de carnavalsdagen 
te zien. Ook een dank voor de jaren dat je 
actief geweest bent met de organisatie van 
diverse activiteiten. 

Tijdens het groot carnaval is ons oog 
gevallen op een eventuele nieuw geschikte 
hofdame. Na een gesprek met haar gehad 
te hebben, kregen we al snel een goed 
bericht en wil zij de taak als hofdame op 
zich nemen. 

Marloes Hogeweg is afgelopen prinsenbal 
geïnstalleerd als hofdame, van harte 
gefeliciteerd en erg veel succes en plezier 
in je nieuwe rol. 

Nou was er nog wel een klein detail, 
Marloes zit namelijk ook in de 
carnavalsgroep van de prins en adjudant 
maar wist uiteraard nog helemaal van 
niets. Dit werd pas bekend een week voor 
het Prinsenbal, waarbij ook zij verrast was 
haar eerste seizoen als hofdame Marloes 
naast Prins Kevin de Eerste en Adjudant 
Bob te staan. Dit belooft  een fantastisch 
seizoen te worden. 

 Ook voor een carnavals vereniging zijn 
er leuke en minder leuke momenten. Zo 
hebben we helaas afscheid moeten nemen 
van Jan Hettelaar, Gerrit Kooiman, 
Wilbert van der Kolk en Henk Steinvoort 
zeer gerespecteerde oud steekdragers, 
Prinsen en leden. 

In de gunst verkozen door de Raad van 
Elf ga ik (Sander Messink) nu het negende 
seizoen in als president. 
Een president vertrouwt op zijn vice 
president en daarvoor is het belangrijk 
dat je iemand naast je hebt die doet 

wat er afgesproken is en waar je op kan 
vertrouwen. Als President en Vice-
President ben je een team, er is een hoop 
te regelen en er zijn veel beslissingen die 
gemaakt dienen te worden. 
De afgelopen jaren heeft  Jill Warbroek 
deze rol vervuld, waarvoor mijn dank. 

Voor mij een zoektocht naar een “nieuwe” 
vice-president, hierbij is mijn keus 
uitgegaan naar oud Prins en steekdrager 
Erwin Riggeling.  

Tijdens een gesprek, waarbij ik eigenlijk 
nog niet eens de vraag gesteld had, zei hij 
volmondig ja. 
We keken elkaar aan en hoefden niets 
meer te vertellen. 

Erwin ik wens je veel succes en plezier 
met je nieuwe rol als vice-president. 

Zo hebben we ook nog enkele nieuwe 
steekdragers mogen verwelkomen binnen 
onze vereniging.  

Roy Korten, Bram Leenders, Robert 
Paulie, Kevin Kock en Bob Schurink. 
Heren veel plezier en succes binnen onze 
mooie vereniging. Tevens hebben we 
afscheid genomen van Dylano Althoff , 
Sico van Sluijs, Lisa van Swieten en 
Herrold Kersten. Bedankt voor jullie 
inzet binnen de vereniging en diverse 
commissies. 

Hiermee sluit ik mijn stukje af en wens 
ik Prins Kevin de Eerste en Adjudant 
Bob veel plezier en succes dit seizoen! 
Wij hopen u allen te mogen ontmoeten 
tijdens het carnaval in onze Nölerburcht 
Veluwse Poort!  

Met een 3-werf Alaaf wens ik u allen een 
super leuk carnaval toe! 

President Sander Messink

Beste Carnavalsvierders, 

Eindelijk was het weer zo ver na de lange 
Coronaperiode waarbij diverse feesten 
niet gevierd mochten worden. Op 12 
November jl.  mochten wij Kevin Kock 
welkom heten als Prins der Nölers 2023! 
Samen met zijn adjudant Bob Schurink 
belooft  het weer een spetterend feest 
te worden tijdens de carnavalsdagen, 
waarbij er een geweldig programma 
zal zijn voor een ieder! Prins Kevin de 
Eerste en Adjudant Bob zijn samen een 
feestelijk en muzikaal duo welke tijdens 
het groot carnaval in onze Nölerburcht te 
Veluwse Poort (voorheen Polysport) niet 
te stoppen zijn.   

Normaal gesproken wordt er tijdens de 
evaluatie vergadering een lijst gemaakt 
t.b.v. het benaderen van een nieuwe prins. 
Echter aangezien we geen feest hebben 
gehad dus ook geen evaluatie. Tijdens 
een normale raadsvergadering zijn o.a. 
de namen van Kevin en Bob naar voren 
gekomen. 
Aangezien Kevin en Bob goede vrienden 
van elkaar zijn hebben we gegokt dat als 
er eentje JA zou zeggen zij dit ook samen 
zouden gaan doen. 

Gelukkig werd onze gok waarheid en na 
wat bedenktijd hadden we een ja-woord 
en waren Prins en Adjudant gevormd. 
Nu begon voor een ieder de schone taak 

om het geheim te houden en dit valt niet 
mee als er vrienden in de vereniging 
zitten, waaronder onze voorzitster.  

 Tijdens een geniaal fi lmpje waardoor het 
publiek op een verkeerd “spoor” gezet 
werd, was de tijd aangebroken om na een 
lange tijd van geheimhouding en gezonde 
spanning bekend te worden en offi  cieel 
geïnstalleerd als Prins Kevin de Eerste en 
Adjudant Bob het podium te betreden.  

Na het in ontvangst nemen van felicitaties 
en veel handjes schudden mochten ze 
eindelijk hun eerste offi  ciële intocht doen! 
Ik denk dat een ieder die aanwezig was 
op het prinsenbal een leuke en gezellige 
avond heeft  beleefd, waarbij Prins Kevin 
de Eerste en Adjudant Bob de dansvloer 
domineerden en er een leuk feest van 
hebben gemaakt (tot in de late uurtjes) 
onder het motto  
 “We gaan deze hut verbouwen, en zijn 
niet meer te houden” 

We hebben tijdens het prinsenbal 
afscheid genomen van Prins Roy de 
Eerste en Adjudant Bram. Met dit duo 
hebben we de afgelopen 3 jaar een top tijd 
gehad, waarbij we het hoognodige hebben 
meegemaakt. Zo zijn we in 2020 met dit 
koppel van start gegaan met het motto  

       ‘’Hop hop alles moet op ’’ 

Dit hebben de heren dan ook zeer zeker 
voltooid. Iedereen heeft  tijdens het 
groot carnaval fl ink gefeest en gedanst. 
Hierbij wil ik graag oud Prins Roy de 
Eerste en zijn Adjudant Bram nogmaals 
bedanken voor het afgelopen jaar. Beide 
heren hebben plaats genomen binnen de 
vereniging als leden van de Raad van Elf. 

Zo hebben we tijdens de feestavond 
ook afscheid moeten nemen van onze 

Hallo,

Mijn naam is Erwin Riggeling, ik zit 
vanaf 2016 in de Raad van Elf, waar ik 
in diverse commissies heb gezeten. Het 
seizoen 2017/2018 had ik de eer om de 
taak als Prins op mij te nemen. Dit was 
een geweldige ervaring. Na dit alles ben 
ik weer teruggekeerd als steekdrager.
Voordat ik dat verder ga wil ik eerst 
mijn voorgangster Jill bedanken, dus Jill 
bedankt voor je geweldige inzet!! 

Maar nu weer verder met mijn verhaal, 
de oplettende lezer zal al wel weten waar 
ik naartoe wil. Even terug in de tijd 
(Ja iets met corona) in november 2021 
hadden we ondanks alle maatregelen een 
gezellig samenzijn met de vereniging in 
cafe De Tapperij Ja en toen gebeurde het 
onze President kwam naar mij toe met 
een vraag, maar voordat hij hem kon 
stellen gaf ik het antwoord al!

Dus nu was het alleen maar afwachten 
of dat Sander weer tot president gekozen 
werd in de Raad van Elf, en ja dat 

gebeurde. Dus hier ben ik dan de nieuwe 
Vice-President!

Dus nu ga ik het carnaval weer vanaf 
een andere kant zien. Maar om een 
geweldig carnaval te kunnen vieren, zal 
ik mij volledig in gaan zetten natuurlijk! 
Samen met de president en de rest van 
de Raad van Elf. Dus we hopen jullie 
allemaal te zien tijdens carnaval bij 
carnavalsvereniging De Nölers!!!

de Vice-President Erwin Riggeling

3 werf Alaaf!!!
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2003 
Theo de 1e

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

Jarenlang ben ik door de kroeg verbonden 
geweest met de Nölers, maar ik was nog 
geen lid geworden. Toen Roy prins werd, 
was er natuurlijk geen ontkomen aan en 
werd ik lid van de vereniging. Ik vond het 
een prachtig jaar en heb enorm genoten 
van alles wat er bij carnaval komt kijken.

Al snel kwam ik er achter dat Monique 
graag het stokje van voorzitter wilde 
overdragen. Ik hou heel erg van het 
verenigingsleven en het voorzitterschap 
zag ik wel zitten. Toen ik dat aangaf, was 
Monique erg blij, maar gelukkig beloofde 
ze om me wel te blijven ondersteunen, 
aangezien ik helemaal geen kennis had 
van de vereniging en niets van alle 
ongeschreven regels kende.

Maar toen kwam corona en werd alles 
anders dan normaal. In die periode, 
die ruim 2 jaar heeft  geduurd, heb ik 

eerst meegedraaid in het bestuur en 
ondersteund als secretaris. Dit gaf mij 
mooi de tijd om zo veel mogelijk te leren.

Afgelopen jaar tijdens de algemene 
ledenvergadering heb ik eindelijk 
het stokje echt overgenomen en ben 
ik aangetreden als voorzitter. Ik ben 
heel erg blij dat Monique nog steeds 
in het bestuur zit en nog steeds als 
mijn vraagbaak kan fungeren, want 
de hoeveelheid ongeschreven regels en 
tradities zijn enorm. Daarnaast is dit mijn 
eerste echte carnavalsseizoen waarbij ik 
in het bestuur zit. Ik heb ontzettend veel 
zin om er samen met prins Kevin de 1e 
en adjudant Bob er een groot feest van te 
gaan maken!

Alaaf!

Anne Leenders

Hallo allemaal,

Laat ik me eerst even voorstellen. Vele 
van jullie zullen mij al wel kennen, 
ik loop al enkele jaren mee met de 
vereniging en ik ben vorige jaar 
getrouwd met Marcel Verhaaf, ook geen 
onbekende van de vereniging. 

Mijn naam is Michaela Verhaaf-
Papouskova en ik ben al heel wat 
jaren lid van de vereniging. In 2020 
ben ik gevraagd deel te nemen aan 
het bestuur als Algemeen bestuurslid. 
Vlak daarna kwam de vraag of ik het 
penningmeesterschap op me wilde 
nemen.  Met plezier heb ik daar ja op 
gezegd, al was het wel even wennen en 
zoeken naar een goede balans doordat 
mijn week er soms vol uitziet. Ik zal je 
even meenemen in één week: Naast mijn 
40 urige werkweek, het huishouden, 
twee prachtige katers, mijn man en ons 
sociale leven heb ik ook nog een hobby 

waarbij ook in de avond uren daar zo 
nu en dan druk mee ben. Ik ben graag 
bezig en vooral onder de mensen, maar 
samen met mijn man kunnen we ook 
enorm genieten van “even helemaal 
niks!” Lekker onder het dekentje met een 
drankje onze series kijken of een goede 
fi lm uitzoeken. 

Nu heb ik hierboven al vermeld dat ik 
graag onder de mensen ben; ik houd van 
gezelligheid, een dansje en een drankje! 
Daarom kan ik ook niet wachten tot 
groot carnaval. Heerlijk weer met z’n 
allen (zonder beperkingen) te genieten 
van polonaises, veel gelach en vooral 
plezier! En laten we voor komend seizoen 
dan ook weer een mooi prinsenpaar 
hebben, Prins Kevin 1ste en adjudant 
Bob die “Niet meer te houden” zijn! Ik 
doe graag met ze mee! 
Jij toch ook?

Michaela Verhaaf-Papouskova

Colofon
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Even voorstellen aan... 
de nieuwe bestuursleden!

KINDERCARNAVAL

KOM JIJ OOK?

Een feestelijke kindercarnaval met dit jaar
de figuren Skye & Chase van Paw Patrol!
Pipi Langkous en haar paard komen ook

gezellig langs! Het is voor kinderen met een
leeftijd van 2 tot 8 jaar.

Op zondag 19 februari om 10:00 gaat het
feest beginnen en om 12:30 zal het eindigen!

Theothorne
Callunaplein 77

Dieren

De kinderen hebben gratis entree en er zal
ook wat lekkers aanwezig zijn! Daarnaast

kunnen de kinderen ook geschminkt worden.
Er is een prijsuitreiking voor het beste verklede

kind!
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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

Sponsoren bedankt voor jullie steun!
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2012 
Sander de 1e

2013
Jerry de 1e

2014 
Timo de 1e

2015 
Aschwin de 1e

2016
Hendrik de 1e

2017
Jelle de 1e

2018 
Erwin de 1e

2019 
Marcel de 1e

2020-21-22 
Roy de 1e

Hofdame 
Marloes

President
Sander

Raad v. 11
Roy K.

Raad v. 11
Freek

Voorzitter
Anne

Penningmees-
ter

Michaela

Secretaris
Monique

Algemeen 
bestuurslid

Ramon

Raad v. 11
Femke

Raad v. 11
Martin

Raad v. 11
Jelle

Raad v. 11
Marcel

Raad v. 11
Robin

Raad v. 11
Bram

Raad v. 11
Robert

Raad v. 11
Bas

Raad v. 11
Roy S.

Vice-president
Erwin

Prins Kevin 1e Adjudant Bob

Lid worden?

Scan de QR-code, ga naar de website of stuur 
een privéberichtje via onze Facebookpagina!

www.denolersdieren.nl                       www.facebook.com/cvdenolers.nolers 

Zorg dat je geen feestje mist!! Een lidmaat-
schap kost €50,00 per jaar en voor jeugdleden 
maar € 30,00!

��������
������
������

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

Welkom bij

PLACE
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Prins Roy en adjudant Bram  bedankt voor de 3 mooie jaren!!!
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Prins Roy en adjudant Bram  bedankt voor de 3 mooie jaren!!!
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Dieren
Duitse degelijkheid

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

✓  specialist in maatwerk
✓  gratis advies
✓  3d ontwerp
✓  direct de 

beste prijs
✓  gespecifi ceerde 

offerte
✓  tot 10 jaar garantie

Betrouwbaar en betrokken

Uw droomkeuken
Strak design - Mooi en stijlvol

Greeploos - Tijdloos

Klassiek design

Wij vertellen u er graag alles 

over tijdens een 

ontspannen keukenadvies.

Adres:
Spankerenseweg 54a

 6951 CH  Dieren
(0313) 744090

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

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

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.


