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De techniek gaat steeds verder!

Ambrosius Elektro is gespecialiseerd in sterkstroom, laagspanning, en zwakstroom en alle 
voorkomende elektrotechnische installaties in nieuwbouw, verbouw, utiliteit, renovatie, 
oude installaties en storingen. Tevens installeren wij domotica, cai, data-telefoon
netwerken en rookmelders. Wij denken met u mee en tevens adviseren wij u met het 
ontwerpen van de nieuwe installatie.

Ambrosius Elektro De bas 21, Ewijk Telefoon 06-54228205 E-mail info@ambrosiuselektro.nl

www.ambrosiuselektro.nl

> Wij wensen iedereen een flitsend carnaval toe!
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Woordje president  

Alaaf Zottendaelers,

LET’S GO DISCO !! Welk heerlijk disconummer komt er 
direct bij je op als je denkt aan disco? Ieder heeft zijn  
eigen favoriet, maar één ding hebben ze allemaal  
gemeen: het swingt de pan uit. Met dit thema was de 
pronkzitting een swingend feest. 

Ik ben benieuwd of de prins met de carnaval ook van die 
soepele heupen heeft. Tijdens de carnavalsdagen is de 
Zottentent omgetoverd tot de grootste discotheek van 
de omgeving en zullen we naast carnavalsmuziek ook 
iedere discokraker wel een keer voorbij horen komen. 

De deelnemers van de optocht kunnen weer aan de slag 
en worden uitgedaagd om het thema te verwerken in 
hun praalwagen of loopgroep. Bovendien zijn wij enorm 
benieuwd hoe iedereen weer verkleed naar onze feesten 
komt. 

Als vereniging zijn we al enkele maanden in de 
weer om alles te regelen en organiseren zodat ook dit           
carnavalsfeest weer feestelijk kan verlopen. 

We hopen dan ook vele Zottendaelers te mogen           
ontmoeten tijdens één of meerdere carnavalsactiviteiten. 
Want vergeet niet: Carnaval vier je met elkaar!

En weet je even niet meer wat, waar of wanneer het feest 
is, kijk op onze website: www.dijkvelders.nl    
of volg ons op facebook: CV de Dijkvelders Ewijk

Met carnavaleske groet,

Fred Thomassen 
Voorzitter C.V. de Dijkvelders

Woordje Voorzitter

Narren en Narrinnen,

Wanneer u dit leest in onze carnavalskrant, dan is er door 
de carnavalsvereniging de Dijkvelders alweer heel wat 
werk verzet om het carnaval van 2018 mogelijk te  
maken. Vele vergaderingen zijn al geweest, zowel de  
gehele vereniging samen, als het bestuur, de diverse 
commissies en de werkgroepen.    
Direct na de zomervakantie zijn zij al in de weer om er 
wederom een geweldig carnaval van te maken. Dankzij 
de inzet en het ongebreideld enthousiasme van de  
Dijkvelders, èn met uw hulp en steun, weten we in  
Ewijk elk jaar weer een feest neer te zetten voor jong en 
oud. 

Vanaf vrijdagochtend op school tot aan woensdagavond 
in de kerk, is er voor iedereen wel iets te beleven. Al onze 
activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder onze leden, 
helpende handjes en sponsoren. Iedereen draagt zijn of 
haar steentje bij en samen vormen we een gezellige club 
van carnavalisten, die carnaval in Ewijk mogelijk maakt. 

Draagt u carnaval een warm hart toe en lijkt het u leuk 
om te helpen op wat voor manier dan ook, geef dit dan 
aan bij het secretariaat of geef het aan bij een lid van de 
vereniging. Nieuwe donateurs, aspirant leden en leden 
zijn van harte welkom. Zowel voor als achter de  
schermen. 

Ik hoop u te mogen begroeten tijdens een van 
onze vele activiteiten door het jaar 
heen. 

ALAAF ALAAF ALAAF

Scoop
President C.V. de Dijkvelders
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Energieweg 50
6651 KT Druten

 
 
 
 
 Aannemer GWW 
 Verhuur grondverzetmachines 
 Bodemsanering 
 Verkoop van straatstenen 

0487-521374 | www.willems-winssen.nl 

 Aannemer GWW

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING 
HOFLEVERANCIER

ZORG VOOR VASTGOED

Wij wensen u 
een fijne carnaval!

www.kuypers.nl
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Woordje Ex-Burgemeester

Alaaf voor alle Dijkvelders,

Beste narren en narrinnen, het carnaval 2018 staat op het punt van beginnen!

In Zottendael komen uit alle hoeken en gaten, de carnavalisten gekropen, die 4 dagen dolle pret gaan maken. 

Onder aanvoering van Prins, Prinses, adjudant en pages zullen deze doldwaze dagen voorbij vliegen! 

Ik wens iedereen een zotte carnaval toe, waarbij lol en zottigheid centraal mogen staan. 

Laat de polonaise maar beginnen!

      Carol van Eert,

    Ex-Burgemeester van Ewijk

Woordje Pastoor 

Carnaval......
Sinds Carnaval 1994 ben ik enigszins verbonden geweest met de 
carnavalsvieringen in Zottendael (en ook in Oelewaal), al was het vaak 
beperkt tot de carnavalsmis in de kerk ‘smorgens op de dag van Carnaval. 
Dat allemaal in samenwerking met het bestuur en de prins van dat jaar. Het waren steeds mooie momenten, en dat zal  
het dit jaar ook wel weer zijn .

Carnaval is het feest van uitbundigheid. Daarom is het zo zinvol om vooraf even tot bezinning te komen en stil te staan bij 
de beslommeringen van het leven. De carnavalsmis is ook vaak een emotioneel gebeuren en komt de saamhorigheid ten 
goede. Als je van achter uit de kerk naar voren wordt geleid, allen in vol ornaat, en het Ewijks Volkslied wordt gezongen, 
dan voel je wel kracht in je opkomen om er een mooie dag van te maken.

Ik ben opgegroeid in mijn  jeugd met carnavalsvereniging “De Kadolstermennekens”uit Boeskoolstad (carnavalsnaam 
voor Oldenzaal). Carnaval in Oldenzaal is nu de grootste carnavalsviering in Nederland “boven de grote rivieren”.  (Aan de 
vieringen in het zuiden kunnen ze niet tippen). Ik heb carnaval gemist tijdens mijn studie in Engeland en tijdens mijn werk 
op Borneo, van 1963 tot 1993. 
Sinds 1994 heb ik het weer opgepakt in het land van Maas en Waal, en dan vooral in de dorpen Ewijk en Winssen.
Elke prins heeft tijdens zijn regeerperiode een lijfspreuk, en die is elk jaar verschillend. Ik heb er ook een en die is al die 
jaren nooit veranderd en ik sluit er elk jaar de carnavalsmis mee af. Deze lijfspreuk is van mijn moeder, die steeds tegen 
ons zei, als we Carnaval wilden gaan vieren:

“Jongske, jongske, gao gerust naor het Carrnaval, maar laot ‘k niks van oe heuren”

Mooie carnavalsdagen, veel plezier!

“See you in church, Sunday 11 Februari”

  Alaaf, Alaaf, Alaaf! 
  Pastor Bertus Visschedijk
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 Elektrotechniek

 Data netwerken

 Montage
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De raad van 11

 Scoop              Harold       Jelle

      Jack    Edwin       Antoin

      Sebastiaan   Berrie         Maikel

Alphons                   Jeroen
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Afscheidswoordje prinsenteam

Beste Zottendaelers,
Zo schrijf je als nieuwe prins een stukje in de carnavalskrant en zo ben je alweer         
bezig met het afscheidsstukje. Wat hebben wij als Prinsenteam 2017 een fantastisch jaar      
gehad, met vele hoogtepunten.

Een drukke maar geweldige tijd, dat kan ik u verzekeren! Want prins van Zottendael zijn, is een geweldige belevenis!

Na de onthulling hadden we de week later de prinsenreceptie, erg leuk. Wat kregen we een originele cadeaus.      
Voor de carnavalstijd hadden we de zieken- en wagenbezoeken. Vooral het bezoeken van de ouderen en zieken in 
Ewijk heeft indruk op mij gemaakt. Ouderen die het een eer vinden als de Prins met zijn team op bezoek komt.

Carnaval begon donderdagavond bij de voetbalclub en vrijdag met de jeugd op school.                                                    
Zaterdagochtend naar Beuningen voor de sleuteloverdracht en het vlag hijsen bij mijn eigen huis. Daar kreeg ik een 
familieonderscheiding van mijn vader, een erg mooi en emotioneel moment. 

Carnaval 2017 kon beginnen! Drie dolle dagen in het Zottenhuus, elke avond de tent ram vol.                                                   
Als je dan op het podium staat en over de mensenmassa heen kijkt, dat is echt geweldig om mee te maken.

Ook de optocht op zondag was een hoogtepunt, de Carnavalsdagen vlogen voorbij. Op dinsdag dan helaas het         
afscheid van Jeugdprins Luuk met zijn team. Jammer, want met het jeugdteam hadden we vanaf de eerste dag een 
klik, wat konden zij feestvieren met ons.

Na de carnaval hebben we nog vele feesten en partijen bezocht, waaronder natuurlijk de Zotten Aovond.

Ik wil iedereen uit Zottendael bedanken voor het fantastische carnavalsjaar met in het bijzonder de gehele                 
carnavalsvereniging de Dijkvelders.

Een speciaal woordje van dank aan de Raad van Elf die overal mee naar toe ging en ons geweldig hebben gesteund. 
De Prinsencommissie, in het bijzonder President Scoop en Daisy.

Mijn gehele ( schoon) familie voor het meelopen in de optocht. Mijn eigen ouders en zussen,  die overal waar ze 
konden bij waren. 

Adjudant Ed, die alles, maar dan ook alles, tot in de puntjes had geregeld het hele jaar lang.

Mijn wonderschone Pages Lonneke en Judith, ik had geen betere kunnen wensen.

Mijn  kinderen Thijs en Thomas en natuurlijk mijn vrouw Bianca, die altijd zorgde dat alles thuis 
op rolletjes liep en ervoor  zorgde dat iedereen bij mijn eigen residentie zich thuis voelde.

Zottendaelers bedankt…  

     Ex-prins Patrick d’n Urste
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WIJ BEHANDELEN 

• fijne lijntjes en rimpels 
• huidverslapping 
• grove huid en poriën 
• pigmentvlekken 
• overbeharing 
• acne 
• couperose 

 

DERMASKIN 

Huidspecialiste Marian Janssen 

Julianastraat 1C 

6644 BN Ewijk 

Tel : 0487 524 574 

www.dermaskin.nl 

info@dermaskin.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE BEHANDELINGEN 

• chemische peelingen 
• collageen behandelingen 
• collageen lichttherapie 
• spierversteviging 
• zuurstoftherapie 
• microneedling 
• basis huidbehandelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE APPARATUUR 

• Microdermabrasie 
• Ultralift 
• Collageen Booster 
• Dermatude Meta Therapy 
• OxyGeneo 
• TriPollar 
• Teleway Couperose 

 

WIJ WERKEN SAMEN MET 

• Cosmetique Totale 
huidtherapeut 

• Dr. John Krant 
cosmetisch arts 

Vergoedingen door het ziekenfonds 
zijn mogelijk. 

Lid brancheorganisatie ANBOS 
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Afscheidswoordje prinsenteam

Beste Zottendaelers,
Wauw, wat een jaar!! Ik mag zeggen dat we kunnen terugkijken op een fantastisch carnavalsjaar. Vol spanning leef 
je naar de pronkzitting toe. Vanaf het moment dat je onthuld wordt, barst het feest los en houdt het niet meer op.                           
Na de prinsenreceptie, het ziekenbezoek en het wagenbezoek, was het dan echt tijd voor carnaval. Wat een dagen en wat 
kan Ewijk feesten zeg! Iedere dag stond de uitverkochte tent op zijn kop. Als je dan boven op het podium staat en je kijkt 
over de menigte heen die helemaal van “links naar rechts” gaat, dan heb je toch wel een kippenvel moment. 

Heel vaak heb ik mij afgevraagd wat nu het hoogtepunt was van het carnavalsjaar. Eigenlijk was het antwoord heel       
simpel. Carnaval 2017 was één groot hoogtepunt!! Of het nu gaat om een ziekenbezoek of een feestavond met 1100 
carnavalsvierders, terugkijkend is alles heel bijzonder geweest.

Verder wil ik iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat wij als Prinsenteam een fantastisch jaar hebben gehad. In 
het bijzonder ex-prins Patrick, pages Judith en Lonneke en ex-jeugdteam Luuk, Wout, Pam en Hieke . Uiteraard bedank ik 
ook mijn familie en in het bijzonder Anneke en mijn twee boys Wout en Rens. Die hebben mij vaak moeten missen.

Als laatste wens ik het nieuwe prinsenteam een fantastisch carnavalsjaar toe.                                                                                    
Bedankt allemaal!!

Groeten van ex-adjudant Ed

Lieve Zottendaelers,
Nooit gedacht, maar toch meegemaakt! 
Pages zijn van onze prins Patrick d’n Urste en zijn adje Ed. Wat een geweldige ervaring is dit voor ons geweest!!De beste verjongingskuur ever!! Wat hebben we genoten, van het eerste begin tot het allerlaatste stukje. Met 
dank aan onze gezinnen en vooral ook elkaar. We bedanken ook de Dijkvelders voor hun support en begeleiding,             
die hebben we zeker nodig gehad. 
We kijken terug op een geweldige tijd en hebben hele mooie herinneringen gemaakt.  Er zijn teveel mooie momenten om op te noemen, het was allemaal fantastisch!  Wij wensen de nieuwe pages met hun team ontzettend veel lol en vooral GENIET! 3x alaaf

 Groetjes ex-pages Lonneke en Judith
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Dylana Termeer, Lynn Huiskens., Meike Spin,   

Elin van Beurden, Anne Thomassen, Linne Kroef,  

Yalou van Workum, Fieke van den Brant, Lucy Verwaaijen, 

Yfke Krom, Britt de Swart, Emma Zwitselaar

Demi Roelofs, Noor Grisel, Milou Hendriks, Luna Dams, 
Floor van den Brant, Yfke Ambrosius, Lynn de Swart, 
Noor Verwaaijen

Anna Zwitselaar, Alisha de Jager, Iris Kouwenberg, 

Fleur van Rossum, Roos Grisel, Anne Roelofs, 

Luna Hurkens
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Dansgarde Dreamdance Ewijk
Alaaf Zottendaelers,
Dit jaar wordt voor de 8e keer het Danstoernooi van 
Dansgarde Dreamdance georganiseerd door CV de  
Dijkvelders. Al die jaren blijkt het danstoernooi in Ewijk 
een succes te zijn. 

De trainsters en begeleiding van de dansgarde, geholpen 
door andere leden van de Dijkvelders, zijn geruime 
tijd bezig met de organisatie van dit danstoernooi. Zo 
worden dansgroepen en verenigingen in de regio  
aangeschreven en moet er een programma gemaakt 
worden. Er worden bekers uitgezocht voor de winnaars 
in elke categorie. Er vind veel overleg plaats met de   
technische dienst zodat alles soepel verloopt op de dag 
van het toernooi. En er moet ook gezorgd worden voor 
presentatoren en juryleden. 

Het is een hele organisatie om dit alles neer te zetten. 
Zonder alle hulp van de leden van de Dijkvelders is dit 
dan ook niet mogelijk. Daarnaast zijn het ook de ouders 
van de leden van de dansgarde die meehelpen. Tijdens 
het danstoernooi zijn enkele ouders gastvrouw. Dit 
houdt in dat ze het aanspreekpunt voor een vereniging 
of dansgroep zijn. Ook helpen ouders spontaan mee met 
het schminken en invlechten van onze meiden. We zijn 
dan ook erg blij met al deze hulp!

Al deze voorbereidingen, maanden voor het toernooi, 
zijn natuurlijk erg belangrijk, maar ook de organisatie 
op de dag zelf is belangrijk. De dag voor het danstoer-
nooi wordt het podium opgebouwd door de leden van 
de zaalinrichting en overige leden. Ook trainsters en 
begeleiders zijn erbij om alle stoelen klaar te zetten. De 
afgelopen jaren hebben wij ook gezien dat er spontaan 
ouders komen helpen met het opbouwen.  
Die saamhorigheid is mooi om te zien. Iedereen draagt 
zijn steentje bij om er een mooi toernooi van te maken. 

En dan is het eindelijk zo ver... Na alle voorbereidingen 
is de dag van het toernooi aangebroken. De meiden van 
Dreamdance komen een beetje zenuwachtig maar vol 
enthousiasme binnen. Hun haren worden ingevlochten 
en ze worden geschminkt. Voor de gardedansen heb-
ben alle drie de groepen prachtige gardepakjes. Voor 
de showdans heeft elke groep andere kleding. Dit jaar 
hebben de meiden voor het eerst ook hun eigen tassen, 
gesponsord door Webo verlichting. Bedankt Webo verli-
chting, de meiden zijn er erg blij mee!

     
Het publiek stroomt binnen en de dag kan beginnen, 
één voor één worden de dansgroepen voorgesteld en 
laten ze hun gardedansen zien. De jury kijkt aandachtig 
en beoordeelt elke groep. De meiden doen allemaal hun 
best en het meedoen is belangrijker dan winnen. Maar 
het blijft natuurlijk fantastisch als blijkt dat ze de beste in 
hun categorie zijn. 

We kijken met veel trots terug op de Danstoernooien 
die wij al georganiseerd hebben. Voor de meiden van de 
dansgarde is het geweldig om in je eigen dorp op te tre-
den voor je ouders, opa’s, oma’s, vriendjes, vriendinnen 
en al het andere publiek. De leuke reacties achteraf van 
de kinderen is geweldig, de stralende (soms ook gespan-
nen) gezichtjes zeggen genoeg. Uit ervaring kunnen wij 
zeggen dat het veel indruk maakt op de danseressen en 
ze hier nog lang over napraten. 

Wij zijn dan ook super trots dat wij er met elkaar voor 
zorgen dat wij al ruim 7 jaar een fantastisch Danstoer-
nooi weten neer te zetten. Bedankt Carnavalsvereniging 
de  Dijkvelders, alle leden, Technische Dienst, Zaalinricht-
ing, presentatoren, jury, MFA, EHBO, ouders en natuurlijk 
alle meiden van Dreamdance voor jullie hulp, inzet en 
enthousiasme. Wij hopen dan ook dat er nog vele jaren 
mogen volgen.

Graag zien wij jullie allen op zondag 25 februari 2018 
in het MFA in Ewijk. Iedereen is van harte welkom om te 
komen kijken naar alle dansgroepen en in het bijzonder 
onze eigen meiden van Dreamdance.

Lieve dansgroetjes,

Dreamdance Ewijk
Trainsters: Nicol van Wijk, Isabel Verbruggen en                             
Anke van Workum
Begeleiding: Nancy Gerrits, Chantal Roelofs en Marieke 
Klaassen
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Iedereen fijne 
carnavalsdagen!!

Maandag en Dinsdag gesloten

Henk en Francien Tromp
Uw speciaalzaak voor:  • breigarens • kant en 
band • knopen • ritsen • fournituren • enz.

Depot stomerij Odinette 
Julianastraat 30 • Ewijk • Telefoon 0487 521255

 
ZELFMAAKMODE

Grond-, straat- en rioleringswerk
Verhuur van grondverzetmaterieel
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Afscheidswoordje jeugdprinsenteam

Beste Dijkvelders en Dijkvelderinnen,

Het was een droom om jeugdprins te zijn en die is vervuld...

Op de zondagmorgen voor de pronkzitting, kreeg ik te horen dat ik jeugdprins zou worden. Ze vertelden het mij 
door mijn prinsenlied op te zetten en lieten mij de proclamatie voorlezen. Toen wist ik: Ik ben jeugdprins 2017.  
Het was spannend om dit nog even stil te houden voor de rest van de raad van 11. De onthulling vond ik een van de 
leukste dingen. Dit was het begin van een hele leuke tijd, die ik niet had willen missen. Samen met Adje Wout, pages 
Pam en Hieke en natuurlijk niet te vergeten de raad van 11. Na de pronkzitting was er bij ons thuis een mooi groot 
feest. Een week nadat we onthuld waren, was de prinsenreceptie waar we samen met Prins Patrick en zijn team 
veel felicitaties en cadeaus in ontvangst mochten nemen. Ook zijn we naar een heleboel feesten geweest, zoals het       
onthullen van alle jeugdprinsen in de gemeente Beuningen, scoutingcarnaval, carnaval op school en bij de kleintjes. 
De wagenbezoeken voor de optocht waren heel leuk  En ook het vlaghijsen bij mij thuis, waar de hele school en de 
Carnavalsvereniging bij aanwezig waren, vond ik fantastisch. 

‘s Avonds was de opening van de carnaval in het Zottenhuus. We hebben heel veel plezier gehad, ook met het grote  
prinsenteam: Prins Patrick, Adje Ed en Pages Judith en Lonneke en de grote raad van 11.     
Bij de optocht hebben we veel mooie wagens en loopgroepen gezien, daarna hebben we met iedereen een groot 
feest gehad in de tent. Op de maandagmiddag het Tirolerfest. En voor ik het weer wist was het weer dinsdagmiddag 
en was het bijna voorbij. Ik mocht nog een laatste woordje doen, waarbij ik iedereen bedankte. Daarna kwam het 
oud jeugdprinsenconvent mij ophalen over de rode loper, waar ik samen met alle oud jeugdprinsen en prinsessen 
over heen liep naar het einde. 

Ik wil graag nog een paar mensen bedanken: papa en mama, Jim en Demi. Mijn opa’s en oma’s, ooms, tantes en    
verdere familie. Natuurlijk vriendengroep Euwicks Hoop, Paul en Karin, Frank, Marloes, Theo en Inge,    
jeugdcommissie van carnavalsvereniging de Dijkvelders en alle andere mensen die het voor ons dit jaar   
onvergetelijk hebben gemaakt. Ik hoop dat ik later ook kans maak om prins te worden.

Ik wil de nieuwe Jeugdprins, zijn team en de raad van 11 veel succes wensen en heel veel plezier!   
Het was een jaar om nooit te vergeten.

Afgelopen jaar waren alle pijlen op mij gericht,                                                                 
Je krijgt de lach niet meer van mijn gezicht!

Is getekend door

Ex-jeugdprins Luuk d’n Urste
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Afscheidswoordje jeugdprinsenteam

Hallo Zottendaelers,

Wat waren wij ontzettend blij toen we vorig jaar te horen kregen dat wij de pages van  2017 mochten zijn!

Onze dag kon toen echt niet meer stuk. Iedereen in onze klas die zich had opgegeven, was er heel erg mee bezig. 

Er werd  zelfs een groepsapp op whatsapp aangemaakt met alle meiden die zich hadden opgegeven voor page.           

In die groep zou je het dan moeten zeggen als je page was, wat wij natuurlijk niet deden! 

Toen was het dan eindelijk zover, de pronkzitting! Dat was erg leuk om mee te maken. Niet zolang daarna hadden 

we de prinsenreceptie. Dat was ook super leuk. We willen daarom ook iedereen bedanken voor alle felicitaties en 

cadeautjes die we toen hebben gekregen! Het was echt ontzettend veel, de hele woonkamer lag vol! 

We hebben heel erg genoten van carnaval. Het was druk, maar een ongelofelijk leuke tijd. Carnaval 2017 gaan we 

zeker niet vergeten!  

Wij willen graag iedereen bedanken voor deze fantastische tijd. Als eerste willen wij Dorethé, Chiel, Inge en 

Theo  bedanken. Ook het grote prinsenteam, want wat was het toch een feest! Natuurlijk ook onze jeugdraad 

van 12! Zonder jullie was deze carnaval niet compleet. Wij willen de jeugdcommissie ook ontzettend bedanken 

want zonder jullie, hadden wij deze mooie tijd nooit kunnen meemaken. We vinden het super tof dat jullie hier 

zoveel tijd insteken. Ook onze ouders, bedankt voor alles. Niet te vergeten, alle Zottendaelers bedankt! Zonder 

jullie was het nooit zo’n groot feest geweest. Voor ons was het echt een geweldige tijd, we hopen dat het nieuwe                               

jeugdprinsenteam het ontzettend naar z’n zin krijgt. Net zoals wij dat hebben gehad. 

Groetjes ex-pages Hieke en Pam

Beste Zottendaelers,

Ik, ex-adjudant Wout, heb een geweldige carnaval gehad samen met Prins Luuk d’n Urste, en Pages Pam en Hieke. 

Op de zaterdagavond voor de jeugdpronkzitting kreeg ik te horen van mijn vader en moeder dat ik Adje zou 

worden. Een heel bijzonder moment! Wat heb ik genoten van deze carnaval met het jeugdprinsenteam, raad van 11 

en het grote prinsenteam!

Ik wil iedereen bedanken voor deze fantastische   carnaval , speciaal dank aan de jeugdcommissie!

Met een lach en een traan neem ik afscheid

Alaaf, Alaaf, Alaaaaaaf

 Groetjes ex-jeugdadjudant Wout
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Beste Zottendaelers,
Net als voorgaande jaren gaan de leden van seniorenvereniging Ewijk ook dit jaar weer lekker carnaval vieren.Om alvast een voorproefj e op de komende carnavalsdagen te nemen en in de stemming te komen, viert de 
vereniging van senioren een carnavalsmiddag op zaterdag 27 januari in MFA ’t Hart aan den Elt te Ewijk, aanvang 
14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.Iedere gast ontvangt deze middag koffi  e/thee met wat lekkers bij binnenkomst. Ook krijgen alle gasten twee 
consumptiebonnen.
Deze middag is er gelegenheid om kennis te maken met de Prins, Adjudant en pages van CV de Dijkvelders. Ook zijn 
de jeugdprins/prinses, adjudant en pages aanwezig met gevolg.Voor muzikale ondersteuning zorgen Blister en dweilorkest Bar Wah.Deze keer hebben we ook een tonpraoter uit Brabant uitgenodigd om de zaal toe te spreken. Deze tonpraoter, Pietje 
de Grondwerker, heeft al vele jaren de mensen in Brabant verrast met zijn optreden. Insiders zeggen dat het lachen 
wordt met Pietje. 
De dansgarde van de Dijkvelders verzorgt enkele optredens, verder zullen volksdansgroep Brigida en een aantal 
leden van onze seniorenvereniging optreden.Dus senioren van Ewijk, zet 27 januari in je agenda en kom naar deze gezellige middag.
Carnavalscommissie Seniorenvereniging,
Alaaf!
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                                                                                                                Hogestraat 7 
                                                                   6651 BD Druten  
                                                                      0487-514827   
                                                             www.stomerijodinette.nl                                                             
                                                             
              

servicepunt Ewijk: De stofwolk  Julianastraat 30 
                                                                                

servicepunt Beuningen: Happy kids  Julianaplein 25 
 

Kwaliteit staat voorop!!!!             Altijd bij u in de buurt 
 
 

Angelique van Hulst 
 
 

Schoonheidsspecialiste 
Pedicure / Manicure  

 
Vordingstraat 23 6644 BE Ewijk 

telefoon: (0487) 52 33 02 

Wij wensen u een 
pre�ge carnaval
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Woordje Ereleden
Alaaf Zottendaelers,
Wij zijn de ereleden van de Carnavalsvereniging  “de  
Dijkvelders; Jan Roelofs, Koen en Greet Roelofs, Piet en 
Wilma Thomassen en Toon en Agnes Klaassen.

Toen wij werden gevraagd om een stukje te schrijven in 
de carnavalkskrant zeiden we allen spontaan Ja!

Wij dragen de naam ereleden dan ook met grote eer.

Ereleden van Carnavalsvereniging De Dijkvelders hebben 
in de loop der jaren, heel wat meegemaakt binnen de 
vereniging. Graag willen wij jullie vertellen hoe wij deze 
veranderingen en ervaringen beleefd hebben. 

Ongeveer 35 jaar geleden had Prins Carnaval altijd 
dezelfde adjudant. In 1987 werd er besloten dat de prins 
zelf een adjudant koos. In 1992 en 1993 werd er zelfs 
twee jaar achtereen voor een vrouwelijke adjudante 
gekozen. De prins wist ook nooit van te voren wie zijn    
pages en adjudant werden, dat was een totale verrassing.  

Ook probeerde men ieder jaar weer een Prins te zoeken 
uit een andere buurtvereniging, die Ewijk toen rijk was. 
Foto’s van de Prins, voor zowel in de krant, als in het 
Carnavalspaleis , werden altijd in het uiterste geheim 
gemaakt. Het gebeurde zelfs een keer dat er ’s avonds 
mensen in de struiken bij de fotograaf gingen liggen, om 
er zo achter te komen, wie de nieuwe Prins zou worden.

Koen is 18 jaar president geweest, vanaf 1982. Vanaf 1982 
werden ook tijdens vergaderingen notulen gemaakt. 
Daarvoor werden er alleen mondelinge afspraken ge-
maakt en moest men alles maar onthouden, of werd een 
afspraak gewoon even op een boek geschreven. 

Er waren toen geen commissies zoals er nu wel zijn. Het 
bestuur bestond toen maar uit 3 personen. Er werd door 
Koen toen besloten om in familie- en vriendenkring 
mensen erbij te vragen voor hand- en spandiensten.  
Zo is Jan bij de senaat gekomen en werden verschillende 
andere mensen lid, zodat die daarna ook inzetbaar waren 
bij de Raad van Elf, bij ziektes of verhinderingen. De hele 
vereniging bestond toen uit 36 personen inclusief 5 
dansmarietjes. De verschillende commissies werden pas 
opgericht in het jaar 1994.  

Wilma en Agnes hebben 14 jaar samen de dansgarde 
begeleid.                        
Ze zijn gestart met drie meisjes, hun eigen kinderen. Zij 
maakten samen met Greet ook de pakjes en showkleding 
zelf. 

In die tijd was ons Carnavalspaleis Café de Zon.  
Het optreden van de dansgarde daar was achteraf gezien 
hilarisch. We moesten ons als dansgarde omkleden op 
het damestoilet. We kwamen de zaal binnenlopen op 
stukken oude matten die ongelijk en opgerold lagen. De 
meisjes hadden laarsjes aan die veel te groot of te klein 
waren, want er was geen geld voor nieuwe laarsjes.  
Voor de heren werd er een bouwkeet neergezet om te 
verzamelen en om te kleden. 

In 1986, toen Toon Klaassen Prins was, is eenmalig de op-
tocht door de Veluwstraat gegaan waar hij toen woonde. 
Dit had heel wat voeten in aarde bij de gemeente, ook 
omdat de van Heemstraweg moest worden afgesloten. 
Deze route was daarom maar eenmalig. 

In die tijd waren er ook de Boerenbruidsparen.   
Trui en Suzan waren in die tijd ook een van de hoogte 
punten tijdens de pronkzittingen. De jaren erna hebben 
Toon en Piet ook voor vele hilarische  stukken gezorgd.

Net zoals tegenwoordig gebruikelijk is, werden er 
vroeger de vrijdagavond voor de Pronkzitting ook vele 
briefj es geschreven en heel wat weddenschappen af-
gesloten over wie er Prins zou worden. Het gebeurde 
zelfs één keer, dat er 500 gulden geboden werd door 
Koen (de president), aan diegene die zeker wist wie er 
Prins zou worden. Er werd niet op ingegaan, dit was te 
grof. Maar achteraf had men het toch goed geraden. 

Tijdens de carnavalsdagen was er op de maandagavond 
altijd een gezamenlijk etentje van de Prins voor de hele 
vereniging en familie en vrienden van de Prins. Dit werd 
gehouden in het oude Scoutinggebouw “Reuversnest”. 
Maandagmorgen werd er dan altijd gebakken en ge-
braden. 

Wij als ereleden hebben het stokje zeer zeker doorge-
geven aan onze kinderen.     
Die zijn nog actief bij de vereniging en dit doet ons zeer 
goed !!!!     

De Ereleden van CV de Dijkvelders
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Netwerkbeheer
Telefonie oplossingen (Voice over IP)

Levering van Hardware en Software
Voor al uw IT vraagstukken

Goudwerf 12 - 6641TG Beuningen - www.assu-tech.nl - mail: info@assu-tech.nl - mob: 06 - 20597169

ssu-Tech

DE BROODHOEK
Brood & Banket

De Klef 26  Ewijk info@broodhoek.nl0487-503005
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Optochtcommissie
Hallo Carnavalsvierders,

Voor je het weet zitten we alweer in het nieuwe 
Carnavalsjaar. De carnavalsoptocht in Zottendael is op 
zondag 11 februari 2018 om 14.30 uur. 
Het nieuwe prinsenteam zal het zeker leuk vinden als jullie 
net als vorig jaar allemaal weer komen kijken of meedoen 
met de optocht. De optocht van 2017 met als thema “1001 
Nacht” was met in totaal 27 wagens en groepen helemaal 
super, jong en oud liepen enthousiast mee. De optocht in 
2018 wordt met als thema  “let’s go disco” ook zeker weer 
een dolle en kleurrijke stoet!

Carnaval 2017 in een notendop:

Bij de categorie praalwagens 16+ wist “D’n Broave Hendrik” 
op overtuigende wijze voor de tweede achtereenvolgende 
keer winnaar te worden met als onderwerp “De Romeinen 
op de Keizershoeve wisten het al, in Ewijk vier je carnaval”. 
In deze categorie deden naast D’n Broave Hendrik  ook 
Op ’t Nippertje, CV ‘t Wurm Nie, de Veldhazen en CV 
Tapschuum mee met prachtige uitgedoste wagens. Wie zal 
het dit seizoen lukken om met de eer te gaan strijken?

In de categorie loopgroepen 16+ was de eerste plaats voor 
de vierde achtereenvolgende keer voor “CV de Promillekes” 
met als thema “Carnaval wordt dit jaar een dolle bull!!” Met 
een enorme stier en prachtige cowboy outfits wonnen ze 
terecht de eerste plaats, al hadden ze sterke concurrentie 
in deze categorie.

De eerste prijs in de categorie individuelen 16+ werd 
gewonnen door Duo Loo met het onderwerp “Anders 
doet er geen hond mee!” Naast de Duo Loo deden ook de 
Laoters en 61+62 mee in deze categorie. Het zou leuk zijn 
als ze dit jaar allemaal ook weer van de partij zijn. 

Bij de categorie Praalwagens 16- werden we aangenaam 
verrast door “CV De Bende van Vens” die in deze categorie 
voor het tweede achtereenvolgende jaar met de eer wist 
te strijken. Dit jaar met als thema “1000 en één nachten 
zonder slaap”.

In de categorie loopgroepen 16- telden we ook in 2017 
weer een hoge opkomst. De Zotjes wisten dit jaar te 
winnen, met als thema “ Wij hebben de Fakir tot leven 
gebracht. “ We hopen dit jaar weer zoveel jeugd te zien 
tijdens de optocht.

We zijn trots op de prachtige optocht, waarbij oud en jong 
er een feest van maakten. We hopen dat er dit jaar weer 
zo’n prachtige wagens en groepen meedoen.
Ons motto is altijd: “Meedoen is belangrijker dan winnen”, 
dus...

LAAT JE CARNAVALSBLOED BRUISEN EN GEEF JE OP!

Je kunt je in laten schrijven in één van de volgende 
categorieën:

	16 jaar & ouder • Praalwagen (anders dan door 
menskracht voortbewogen)

	16 jaar & ouder • Loopgroep vanaf drie personen 
(ook door menskracht voortbewogen wagens)

	16 jaar & ouder • Individueel max. twee personen 
(ook door menskracht voortbewogen wagens)

	Jeugd t/m 15 jaar • Praalwagen (anders dan door 
menskracht voortbewogen)

	Jeugd t/m 15 jaar • Loopgroep vanaf drie personen 
(ook door menskracht voortbewogen wagens)

	Jeugd t/m 15 jaar • Individueel max. twee 
personen (ook door menskracht voortbewogen 
wagens)

Aanmelden kan via www.dijkvelders.nl door het 
inschrijfformulier te downloaden en in te leveren bij een 
van onderstaande personen:
Wim Roelofs Burg. Sprengerlaan 18, tel. 06-53961972 
wirom@kpnplanet.nl, 
Piet Thomassen Dir. Trompstraat 52, tel. 06-10325159, 
Mia Hermsen Gitaar 16, tel 06-50439939 
miamuis06@hotmail.com of bij 
Ian Schoenmakers Hazelhoenhof 4 Beuningen, 
tel. 06-38322145 ianschoenmakers@gmail.com.

De prijsuitreikingen zullen beiden plaatsvinden op 
zondag: De jeugd t/m 15 jaar zal rond 17.30 uur uitgereikt 
worden en de uitreiking van 16 jaar & ouder zal in de 
avond rond 23.11 uur uitgereikt worden.
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Uitslag optocht 2017

Categorie Wagens

1e. D’n Broave Hendrik
2e. Cv Tapschuum
3e. De Veldhazen
4e. Op ’t Nippertje
5e. CV. ’t Wurm Nie

Categorie Groepen

1e. Cv. de Promillekes
2e. Fam. de Jager
3e. De Kielekes
4e. De Stamgastûh
5e. Tap & Co
6e. Ewijk 13
7e. Euwicks Hoop
8e. De Wijze Familie uit ’t Oosten
9e. De Doorzakkers
10e. De Bert Girls
11e. Tul-Band
12e. Erik & Johnny & Zonen

Categorie Individuelen

1e. Duo Loo
2e. De Loaters
3e. 61 en 62

Categorie Wagens Jeugd t/m 15 jaar

1e. De Bende van Vens

Categorie Wagens Jeugd t/m 15 jaar

1e. De Zotjes
2e. 1001 Nachtrust
3e. Mafkikkers
4e. Schobbejakken
5e. De Zotte Maoten
6e. Big Six
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Uw totaal cateraar  
zowel zakelijk als privé, 

van hapje tot 
compleet verzorgd event. 

Hadrianussingel 22 - Beuningen 
024 - 6750373 

Dutch American Diner de Heuve 
Hadrianussingel 22 - Beuningen 

024 - 6779495 

www.deheuve.nl 

Bestel je eten via onze site of app  
en je hoeft bijna niet meer te wachten. 

Bij	Skin	Enzo	kunnen	mannen,	vrouwen	&	Jongeren	van	ma	t/m	zaterdag	op	afspraak	terecht	voor:	
	
-	huidverbetering	
-	diverse	peelings	
-	IPL	definitief	ontharen	
-	MicroSkinPolish	(microdermabrasie)	
-	verwijderen	van	couperose	en	steelwratjes	
-	bindsweefselmassage	voor	het	gezicht	
-	bruidsmake	up	en	visagie	
-	make	up	workshops	
-	voedselintolerantie	test	
-	Alpha-H	&	Dermalogica	producten	
-	Karaja	make	up	
-	Eqology	voedingssupplementen	

	

	
	
Koningstraat	18	|	Ewijk	|	0617723201	|www.skinenzo.nl	|	info@skinenzo.nl	
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Route optocht

                                                                                                                                                                                            
Opstellen via de Pater van Boxtelweg.

Linksaf of Rechtsaf opstellen Pastoor Hootsmansstraat, Linksaf opstellen om De Klef.

Start van de Route:

Linksaf Pastoor Hootsmansstraat, linksaf Klaphekstraat, linksaf Julianastraat, rechtsaf Vordingstraat, 
rechtsaf Burgemeester Blessinglaan, derde kruising rechtsaf Triangel, rechtsaf Triangel volgen,   

linksaf Tuba, rechtdoor Prins Alexanderstraat, rechtsaf Julianastraat, rechtdoor Hoogstraat.

Ontbinden bij Zottenhuus de Ouwe Deeg.

Route carnavalsoptocht zondag 11 februari 2018
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ROAD TRIP TO THE  NOORDKAAP 

Op 23 februari 2018 vertrekken wij met een Land Rover naar De Noordkaap. 
Het doel: het Noorderlicht zien.  

Door deze prestatie hopen wij zoveel mogelijk geld op te halen voor  
Voedselbank Wijchen/Beuningen.  

Doneren kan via http://pif.one/showlightexpedition 
De expeditie volgen? Like www.facebook.com/showlight.expedition 

7500km 
15 dagen 
10 landen 
Geen GPS 

Geen snelweg 

Beste Dijkvelders, 
Wij wensen jullie een geweldige Carnaval.  

Aan het licht en het geluid zal het niet liggen. 

www.showlight.nl 
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Dames Raad en Senaat

Carnaval is een feest waar iedereen naar uit kijkt. Iedereen 
kan zich verkleden en daarna zo maf kan doen als hij of zij 
wil. Het maakt voor niemand iets uit, zolang het maar een 
gezellig feest is met jong en oud. Ook de vrouwen van de 
Dijkvelders vieren het carnavalsjaar altijd met veel energie, 
verkleedpartijen en gezelligheid. Ieder jaar meer, groter en 
feestelijker !!

Een spreekwoordelijk gezegde: achter een succesvolle 
man staat een sterke vrouw. Wij vinden dat wel op ons 
van toepassing, want binnen de carnavalsvereniging De         
Dijkvelders, staan de mannen meestal in het middelpunt: 

Neem de Prins (altijd een man), de Raad van Elf (altijd 11 
mannen), de president (een man), de voorzitter (een man) 
en zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Maar wij als 
vrouwen weten ook dat de mannen ons zeker wel nodig 
hebben. En dat blijkt ook uit het feit dat er binnen onze 
vereniging steeds meer vrouwen actief lid worden en niet 
meer zoals vroeger automatisch erbij hoorden als man-
lief in de Raad of Senaat zat. De vereniging is inmiddels 
flink uitgebreid, met vele jonge mensen die hun steentje 
willen bijdragen. Daarnaast zijn er een aantal dames die 
al vele jaren meedraaien binnen de vereniging en die de 
jeugd mee op sleeptouw nemen.    
Wij als vrouwen van de carnavalsvereniging, vinden het 
dan ook mooi om te zien hoe wij met elkaar omgaan en 
hoe de band steeds hechter is geworden. Jong en oud, 
we voelen ons één en hebben gezamenlijk heel veel lol. 
Daarnaast zijn de meeste vrouwen ook erg actief binnen 
de verschillende commissies van de Dijkvelders. Of het nu 
gaat om prinsencommissie, jeugdcommissie, dansgarde, 
zaalinrichting, artiestencommissie, PR, bestuur, overal zijn 
er wel vrouwen in vertegenwoordigd. Daar zijn wij trots 
op! Achter de schermen werken ook wij hard mee om  
ieder jaar weer een geweldige carnaval neer te zetten. 

En als het carnavalsseizoen eenmaal geopend is gaan wij 
ook veel op stap met onze mannen: we gaan mee naar de 
sleuteloverdracht, vlaghijsen bij de Prins en Jeugdprins, de 
kerkmis, de Zot onthulling, optocht kijken. Uiteraard zijn 
wij alle carnavalsdagen van de partij. Daarnaast bezoeken 
we onze collega carnavalsverenigingen in de gemeente 
Beuningen maar ook daarbuiten. 

Kortom, als wij enigszins kunnen, dan gaan wij mee. Ook 
de vrouwen drukken graag in positieve zin onze “stempel” 
als Dijkvelder. Wij zijn en blijven natuurlijk feestgangers! 

De vereniging heeft ook een aantal vrouwelijke ereleden, 
deze dames zijn al meer dan 25 jaar lid van de Dijkvelders. 
Juist de mooie combinatie die de Dijkvelders heeft aan 
jonge vrouwen, iets oudere vrouwen en nog iets oudere 
vrouwen, maakt dat wij een carnaval kunnen neerzetten 
waar jong en oud zich prettig bij voelt en zich uit kan  
leven. 

Het Bierfest is het perfecte voorbeeld van hoe het moet 
zijn, jong en oud staan op de banken en heeft schik met 
elkaar, lacht, danst en sjanst met elkaar, ieder op zijn eigen 
manier, maar dat is hoe het hoort te zijn. En dat is iets waar 
wij ontzettend trots op zijn. 

Maar ook wij vrouwen houden nog altijd één droom 
en dat is toch wel dat Zottendael ooit een prinses gaat 
krijgen, met wellicht een vrouwelijke Raad van Elf, een 
vrouwelijke presidente…. hoe geweldig zouden wij dat 
vinden……(dit alles natuurlijk met een dikke knipoog)….
maar goed wij blijven dromen!!!

Wij hopen dan ook dat er vanuit Ewijk voldoende  
enthousiasme blijft bestaan zoals dat nu is en dat we ons 
als vrouwen blijven inzetten voor onze mooie vereniging 
de Dijkvelders. Laten wij als mooi, klein dorpje Ewijk hier 
heel groot in zijn!

Wij wensen jullie allen een te gekke carnaval toe, we zien 
elkaar graag in ons Zottenhuus om met elkaar weer een 
fantastische carnaval te gaan beleven. Wij hebben er in 
ieder geval heel veel zin in !!

Alaaf, Alaaf, Alaaf, lieve groetjes van     
alle dames van  CV. de Dijkvelders

Carnaval 2018 staat voor de deur, de dames Dijkvelders zijn er klaar voor!
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De jeugdraad van 11

    Milou    Emmelie   Fedor

  Milan      Max        Amber      Nanoek

    Julian       Kaj         Hanneke      Anneloes
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Al meer dan 20 jaar 

uw betrouwbare partner 

in de installatietechniek

   Van Heemstraweg 12b ● 6644 KG  Ewijk

 T 0487 52 50 05 ● www.koopmansinstallatie.nl
24/7 servicedienst      

40

Brasserie Baronne
Bij Brasserie Baronne, gevestigd in Slot Doddendael, kunt u zelf uw 
favoriete stuk rundvlees van het Black Angus rund uitkiezen volgens 
het ‘meat market’ concept.  Hierbij kunt u zelf de bereidingswijze 
aangeven. De prijs van het vlees wordt per gram in rekening gebracht. 
Al het vlees wordt ter plekke geportioneerd en gewogen. Hiernaast 
staan er op de kaart heerlijke andere klassiekers!

Ook kan er op zondag gebruik worden gemaakt van een brunch of high 
tea of worden aangeschoven bij de Sunday roast. Voor de kinderen 
serveren wij heerlijke kindermenu’s!

Openingstijden
Donderdag t/m zaterdag: 17.00 - 23.00 uur
Zondag:  12.00 - 23.00 uur

(Onze keuken is geopend tot 21.30 uur)

Binnenweg 2  |  6644 KD  |  Ewijk  |  0487 521862  |  www.doddendael.nl
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Pronkzitting 2018 

Uitslag prinsenlotto 2018
Eerste plaats:  Sjors van Hulst

Tweede plaats:  Ard van Hulst

Derde plaats:  Louis Jeurissen

     Erelid  
 Hennie Cobussen
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AUTO

Boekhorst
Uw Mercedes-Benz specialist

Bijsterhuizen 2434  |  6604 LL  Wijchen  |  T. 024 6422555

www.auto-boekhorst.nl

WENST U EEN 
KNALLENDE 
CARNAVAL!

Bijsterhuizen 2434  |  6604 LL  Wijchen  |  T. 024 6422555

www.boairko.nl

WENST U EEN 
KNALLENDE 
CARNAVAL!

Bo-Air-Ko is onderdeel van “Auto-Boekhorst” die 
zich specialiseert in het inbouwen, onderhouden 
en repareren van de airconditioning in uw auto, 
bus, vrachtwagen, landbouwmachine, woning, 
bedrijfspand etc. 
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Kennismaking prinsenteam 2018

Beste Zottendaelers,

Het grootste gedeelte van mijn leven woon ik in Euwick. En geen haar op mijn hoofd die erover denkt dit fi jne dorp te 
verlaten. Toen ik hier kwam wonen, zo’n 34 jaar geleden, was carnaval in Ewijk geen bijzonder gebeuren. Hoe anders 
is dit nu! Wie had toen kunnen denken dat carnaval zou uitgroeien tot een feest waarmee Ewijk zich op de kaart heeft 
weten te zetten. Ik weet zeker dat de dorpen om ons heen met jaloerse blikken kijken hoe wij hier een feestje weten te 
bouwen.

Trots  ben ik dan ook om Prins van alle Zottendaelers te mogen zijn! 

Eenmaal als kandidaat op de lijst begon het gissen en kwamen de aanvragen bij me voor page en adjudant in geval dat 
ik eens Prins zou worden. Ik was gevleid met deze aanvragen.

Maar voor mij lag het plan al klaar en was het duidelijk wie deze rollen zouden moeten gaan vervullen...  
Ooit tijdens een carnavalsactiviteit spontaan ontstaan, gaven Zita en Carly aan, mij hierin te willen ondersteunen als 
pages. Toen zij later vroegen wie dan de adjudant zou moeten worden, was voor mij al duidelijk dat dit Sjoerd zou  
moeten zijn. Het is voor mij dan ook een cadeautje dat deze drie nu ook werkelijk deel uitmaken van het Prinsenteam. 
Het is een fantastisch gezelschap!

Ik ga nu even door het leven als Prins Fred d’n Twidde, maar in het gewone leven luister ik naar de naam Fred Hopmans. 
Ik woon ongeveer 25 jaar in de Hoogstraat en ben partner, vader, woonbegeleider, levensgenieter en kaal met baard. 
Dit voor diegenen die me niet kennen…..

Dit jaar vieren we carnaval in het thema Disco. Dat is natuurlijk op mijn lijf geschreven.

Dus ik zeg: “voetjes van de vloer en feesten maar”! Ik hoop iedereen uit zijn/haar discobol te zien gaan als ik jullie  
ontmoet tijdens carnaval 2018. 

Feestje hier, feestje daar, laten we proosten met elkaar. Heel veel plezier en geniet ervan!

3x Alaaf,

Prins Fred d’n Twidde
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Kennismaking prinsenteam 2018

Beste Zottendaelers,

‘Het leven is een feestje maar je moet zelf de slingers ophangen!’ Al ruim 10 jaar vriendinnen en inmiddels experts in 

het ophangen van die slingers. Kortom: Een motto dat ons op het lijf geschreven is! Leuk om kennis te maken:

Ik ben Carly Lammers, 27 jaar en van jongs af aan woon ik al in Ewijk waarvan inmiddels 3 jaar met veel plezier op 

de Gitaar. Ik werk bij De Dabbertjes in Beuningen dus menig gezicht is mij bekend. Never miss a chance to dance! En 

daarom ben ik vaak op feestjes en festivals te vinden.  Dus als je me deze carnaval zoekt; ik sta op de dansvloer! 

Ik ben Zita Leite Ribeiro, 26 jaar en geboren en getogen in Nijmegen. Echter geen ‘Euwickse’ vreemde! Alweer 2 jaar 

gelukkig inwoner op de Gildcamp met ‘mijn’  Adjudant Sjoerd met wie ik nu 6,5 jaar samen ben. Laat het organiseren 

van een evenement maar aan mij over; Mijn job als projectmanager bij een Regionaal Bureau voor Toerisme past 

dan ook goed in mijn straatje. Laat die carnaval maar komen!

Er is geen Ewijks carnaval dat wij de afgelopen 10 jaar hebben overgeslagen. Met onze vriendinnen is het ieder jaar 

een prachtig feest. Samen met Prins Fred en Adjudant Sjoerd gaan we er een knallend feest van maken. Wij zien  

jullie dan ook graag terug bij een feestje hier of een feestje daar…natuurlijk in Zottendael!  

Dan rest ons nog één ding: ‘Toss some confetti in the air and celebrate carnaval!’

3x Alaaf én confetti 

Pages Carly en Zita

Hallo Zottendaelers,
Sjoerd van Geert van Geert van Toon d’n dokter; Dat ben ík! Een échte Euwickse dus! 

Geboren op 6 maart 1992 in Zottendael  en ik heb altijd met veel plezier gewoond op de Hoogstraat! Inmiddels 
woon ik al 2 jaar, met mijn vriendin, in het nieuwe deel ‘de Gildecamp’. Ik ben werkzaam als gebiedsopzichter in de 
gemeente Oss en ook daar kunnen we niet om de carnavalsperiode heen! 

Nadat mijn broertje Koen jeugdprins is geweest, ons pap in de Raad van Elf heeft gezeten, mijn zus Michelle page 
was bij Prins Harold d’n Urste en ons mam elk jaar vrienden en familie van eten en drinken voorziet tijdens de   
fantastische optocht in Ewijk, kon ik natuurlijk niet achter blijven! 

Carnaval is binnen onze familie altijd feest nummer 1! En ook met mijn vrienden ‘De Tapmoaten’ maken we er elk 
jaar weer een feestje van. 

Samen met Prins Fred d’n Twidde en onze wónderschone pages Zita en Carly, gaan wij er ook dit jaar, een   
fantastisch carnavalsjaar van maken!            
En nu heb ik ook nog eens het geluk dat ik met een van deze wonder schone pages (Zita) ga trouwen in 2018!  

3x Alaaf

Adjudant Sjoerd Willems

Hallo Zottendaelers,
Sjoerd van Geert van Geert van Toon d’n dokter; Dat ben ík! Een échte Euwickse dus! 

Geboren op 6 maart 1992 in Zottendael  en ik heb altijd met veel plezier gewoond op de Hoogstraat! Inmiddels 
woon ik al 2 jaar, met mijn vriendin, in het nieuwe deel ‘de Gildecamp’. Ik ben werkzaam als gebiedsopzichter in de 
gemeente Oss en ook daar kunnen we niet om de carnavalsperiode heen! 

Nadat mijn broertje Koen jeugdprins is geweest, ons pap in de Raad van Elf heeft gezeten, mijn zus Michelle page 
was bij Prins Harold d’n Urste en ons mam elk jaar vrienden en familie van eten en drinken voorziet tijdens de   
fantastische optocht in Ewijk, kon ik natuurlijk niet achter blijven! 

Carnaval is binnen onze familie altijd feest nummer 1! En ook met mijn vrienden ‘De Tapmoaten’ maken we er elk 
jaar weer een feestje van. 

Samen met Prins Fred d’n Twidde en onze wónderschone pages Zita en Carly, gaan wij er ook dit jaar, een   
fantastisch carnavalsjaar van maken!            
En nu heb ik ook nog eens het geluk dat ik met een van deze wonder schone pages (Zita) ga trouwen in 2018!  

3x Alaaf

Adjudant Sjoerd Willems

Hallo Zottendaelers,
Sjoerd van Geert van Geert van Toon d’n dokter; Dat ben ík! Een échte Euwickse dus! 

Geboren op 6 maart 1992 in Zottendael en ik heb altijd met veel plezier gewoond op de Hoogstraat! Inmiddels 
woon ik al 2 jaar, met mijn vriendin, in het nieuwe deel ‘de Gildecamp’. Ik ben werkzaam als gebiedsopzichter in de 
gemeente Oss en ook daar kunnen we niet om de carnavalsperiode heen! 

Nadat mijn broertje Koen jeugdprins is geweest, ons pap in de Raad van Elf heeft gezeten, mijn zus Michelle page 
was bij Prins Harold d’n Urste en ons mam elk jaar vrienden en familie van eten en drinken voorziet tijdens de   
fantastische optocht in Ewijk, kon ik natuurlijk niet achter blijven! 

Carnaval is binnen onze familie altijd feest nummer 1! En ook met mijn vrienden ‘De Tapmoaten’ maken we er elk 
jaar weer een feestje van. 

Samen met Prins Fred d’n Twidde en onze wónderschone pages Zita en Carly, gaan wij er ook dit jaar, een   
fantastisch carnavalsjaar van maken!            
En nu heb ik ook nog eens het geluk dat ik met een van deze wonder schone pages (Zita) ga trouwen in 2018!  

3x Alaaf

Adjudant Sjoerd Willems
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Proclamatie Prins Fred d’n Twidde
Bij de gratie van mijn adjudant Sjoerd, pages Carly en Zita en mijn alwijze Raad van Elf. Ik laat alle Dijkvelders 
en Zottendaelers weten dat:             
Ik, Prins Fred d’n Twidde, vader en partner wonende aan de Hoogstraat en 5 keer 11 jaar geleden op deze wereld gezet, 
ben benoemd door de Dijkvelders tot de 51ste prins van het 57 jarige Dijkvelderrijk, dat zich uitstrekt van Juffrouw Engelen 
van de Engelenburcht tot Pietje Lamers van het Meulenkempke, Burggraaf van de Witte Poort en Ouwe Wal, Graaf van Pape 
Veluwe, Hertog van de Strang tot aan de Alst en het Achtereind, Jonkheer van het witte Brugske, vanaf Kweldam tot aan de 
Hoeve. Beschermer van het Ewijks Volkslied, Groothertog van de Hoogstraat en Opperheerser van heel Zottendael. Luister 
daarom naar mijn proclamatie allemaal:

Ten Urste: Hoogstraat en omgeving wees gewaarschuwd voor ‘eventuele’ overlast,                    
want ik ben nu als Prins uit de kast.

Ten Twidde:    Ik heb vanaf heden de sleutel en de plicht,       
dat wij gaan feesten tot het licht.

Ten Derde:                Deze Adje is er een die ertoe doet.          
               ik heb Sjoerd aan mijne zijde, dus mensen het komt allemaal goed.

Ten Vierde:                 Maar deze adjudant mag het feest niet voor sluitingstijd verlaten,     
               dus houd deze Adje héél goed in de gaten.

Ten Vijfde:                    Ik ben mega trots dat Carly en Zita mijn pages willen zijn,      
               met deze kanjers wordt carnaval een fantastisch festijn.

Ten Zesde:                Alle aangemelde pages die ik nu heb teleurgesteld,       
              de beste manier om dit te verwerken is, als je nog wat drankjes bestelt.

Ten Zevende:               Disco is het thema voor dit jaar en op ons lijf geschreven,      
              jullie gaan nog heel wat leuke uren met ons beleven.

Ten Achtste:               Ik mag dan opperheerser zijn van dag tot dauw,        
              maar met carnaval nemen mijn team en ik het niet zo nauw.

Ten Negende:               Wij zijn als Prinsenteam al bekend gemaakt,        
             maar ik weet zéker dat het nieuwe jeugdteam er een is dat álle harten raakt.

Ten Tiende:              Is er na afloop nog ergens een drankje of een patatje?               
             geeft dit dan op tijd door aan onze Adje.

Ten Elfde:              Feestje hier, feestje daar,                   
             dát wordt de carnavalsknaller van dit jaar!

Mijn lijfspreuk voor dit jaar is:

Prins Fred en zijn gespuis gaan als laatste naar huis!
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Prinsenlied 2018

Steekpassen 

Feestje hier, feestje daar!
Feestje hier, feestje daar, pak je licht en zwaaien maar.

Zet de stoelen maar opzij, gaan we in een lange rij.

Feestje hier, feestje daar, want de Prins heeft nooit 
genoeg.

Dus we blijven en gaan door tot morgenvroeg.

Samen met het prinsenteam, feesten zij aan zij.

En is er wat te vieren dan zijn wij van de partij.

Want als we binnen komen gaan wij uit onze bol.

Gaan alle remmen los, gooi de glazen nog eens vol.

       
Refrein

En zijn we eenmaal bezig, vergeten wij de tijd.

We denken niet aan morgen maar aan de gezelligheid.

Want na een aantal drankjes dan voelen wij ons thuis.

Gaat Fred en zijn gespuis pas als laatste weer naar huis.  
       
Refrein

Feestje hier, feestje daar en dan zingen we gezellig 
met elkaar.

Feestje hier, feestje daar, pak je licht en zwaaien 
maar.

Zet de stoelen maar opzij, gaan we in een lange rij.

Feestje hier, feestje daar, want de Prins heeft nooit 
genoeg.

Dus we blijven en gaan door tot morgenvroeg.
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Zottendael Bokaal

Hallo Carnavalsvierders,
Dit jaar barst voor de eerste keer de strijd om de Zottendaelbokaal los. En wel op dinsdagmiddag tijdens     
Kreesie Tjoens om 14.00 uur.

Welk team mag voor de eerste keer de wisselbeker in ontvangst nemen? In een gevarieerd programma strijden 
teams in diverse spelrondes tegen elkaar. Jong en oud kunnen samen een team vormen en zo mee strijden om 
de Zottendaelbokaal. 

Een team bestaat uit minimaal 4 personen en maximaal 6 personen.           
Dus vorm een team met je vrienden, vriendinnen, klasgenoten, kinderen, ouders, opa of oma, buurtvereniging, 
sportclub, carnavalsvereniging of als prinsenteam en daag een ander team uit!     
Leeftijd doet er niet toe, iedereen kan meedoen. Verkleed je als team en ga de strijd aan!    
De middag wordt muzikaal begeleid door de Zottendaelbokaal huisband en natuurlijk DJ Martijn. 

Je kunt je als team opgeven door een mailtje te sturen naar: zottendaelbokaal@dijkvelders.nl Geef daarbij de 
naam van je team door, de contactpersoon en als je een mooie teamfoto hebt kun je deze bijvoegen. 

Sta niet te kijken aan de kant maar doe mee  en wie weet is de Zottendaelbokaal van jou !

Naast de strijd om de zottendaelbokaal kun je deze hele middag uiteraard dansen op de gezellige discoklanken 
van DJ Martijn. Vanwege de strijd om de bokaal is de prijsuitreiking van onze jeugdige deelnemers aan de op-
tocht verplaatst naar zondagmiddag na de optocht in de tent rond 17.30 uur!

Ook is er deze dinsdagmiddag het afscheid van onze jeugdprins of prinses. De jeugdprins of prinses wordt door 
het convent van ex-jeugdprinsen en ex-jeugdprinsessen opgehaald, terwijl het prachtige aswoensdag gezon-
gen wordt. Dus kom dansen, kijken, aanmoedigen en applaudiseren op dinsdagmiddag!
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Uitslag jeugdprinsenlotto 2018
Eerste plaats:  Tygo Reuvers 

Tweede plaats:  F. Smeets

Derde plaats:  S. Goutziers

    
  

 
 Nieuwbouw  

      
 Verbouw  

  
 Renovatie  

 
van Heemstraweg 43 6645  KE  WINSSEN                                
0487-532425     www.paulvanbeuningen.nl  

  
  
  
  

  
  

g r a f i s c h
o n t w e r p
webs ites 
d r u k w e r k
reclameproducten

Hoogstraat 14 - 6644  BT   Ewijk

ideesign.nl

Mieke de Leeuw
06 4452 8596

Twan van Beuningen
DJ / Licht / Geluid

T:  06 30 09 98 16
E:  twanvanbeuningen@hotmail.com

Bel of mail voor de mogelijkheden
Voor een compleet feest
bent u aan het goede adres!

Kloosterweg 20 

6631 KK  HORSSEN 
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Uitslag jeugdprinsenlotto 2018
Eerste plaats:  Tygo Reuvers 

Tweede plaats:  F. Smeets

Derde plaats:  S. Goutziers

Jeugdpronkzitting 2018 
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APK keuring
Zonder afspraak en klaar terwijl u wacht

Autoverhuur
Personen- en bestelauto’s

Onderhoud en Reparatie
Haal en breng service / Leenauto service

Occasions
Ruime voorraad personen-
en bestelauto’s

3D Uitlijnen
Banden uit voorraad leverbaar

Schadeherstel
Uw auto weer als nieuw

Klaphekstraat 25a
6644 CL Ewijk

T: (0487) 521508
autobedrijf-vanhemmen.nl



Extend your knowledge

Wij wensen iedereen een feestelijk carnaval!

Uw partner in ICT Solutions, 
Consultancy & Mediadesign

Wij bieden totaaloplossingen voor MKB op het gebied van media- en webdesign,
ICT advies, beheer, trainingen en migratie naar Cloud diensten zoals Office 365.

Loop eens binnen of maak een afspraak!

De Klef 36, Ewijk  T 0487 524040  www.sourcecare.nl
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Kennismaking jeugdprinsenteam 2018

  Graag wil ik me aan jullie voorstellen.
Ik ben jeugdprins Twan d’n Urste, heerser over het jeugdcarnaval 2018 in Zottendael.

Zoon van Lucien en Tanja Roelofs, kleinzoon van Ex-Prins Toon d’n vierde van Backhaus en oma                
Elly Roelofs, en kleinzoon van Opa Henk en Oma Sjan Ariëns van naast de Jumbo in Winssen.

In het dagelijks leven ben ik Twan Roelofs, geboren in Nijmegen, één van de tweeling, tweelingbroer           
van Hanneke en de kleine broer van Maartje.

Ik voetbal bij V.V. Ewijk en tennis bij T.V. Ewijk. Sporten zit in mijn bloed en vind ik fantastisch om te doen. Met beide 
verenigingen werd ik afgelopen seizoen kampioen!

Ook speel ik trompet bij ULTO en de Sprauwejoagers, jullie allen welbekend. Het mooiste optreden vind ik altijd de 
maandagmiddag tijdens het Bierfest, ook dit jaar spelen we weer onze Duitse Schlagers in deze feesttent. 

Wat een verrassing, jarenlang gehoopt maar na de onthulling van mijn voorganger Luuk was mijn hoop vervlogen. 
Ik droomde van jeugdprins Twan d’n urste, dat was een jarenlang gekoesterde wens.  Maar steeds als de wekker ging 
was ik weer een gewoon mens. 

Als kleine jongen liep ik illegaal als Prins Twan rond in het Zottenhuus, maar nu mag ik eindelijk als echte prins door de 
zaal. Ik ben zéér vereerd en blij dat ik dit jaar de jeugd mag voorgaan in het geweldige carnavalsfeest van   
Zottendael.  

Samen met mijn adjudant Thomas en pages Froukje en Floor gaan we deze carnaval voorop in het feestgedruis. Ik ben 
blij dat dit geweldige team mij wil helpen de scepter te bewaken. We gaan er dit jaar een fantastisch discofeest van 
maken.

Carnaval is een megagroot feest in Ewijk, een feest voor iedereen, jong en oud. Wij gaan samen met onze jeugdraad 
ons uiterste best doen om alle kinderen, en ook de jongeren, te laten zien hoe leuk het is om met z’n allen te feesten. 
We gaan iedereen in dit feest betrekken zodat de jeugdcarnaval in Zottendael nog groter en gezelliger wordt.   
Wij zijn er klaar voor, jullie ook ?

 Mijn lijfspreuk is : That’s the way, ALAAF ALAAF, I like it !
 Veel carnavalsplezier toegewenst !!
 Jeugdprins Twan d’n Urste
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Kennismaking jeugdprinsenteam 2018

  Beste Zottendaelers,
 Ik vind het super leuk om dit jaar de jeugdadjudant van Zottendael te zijn.

 Mijn naam is Thomas Klaassen en ik zit in groep 8 van basisschool De Reuzepas bij meester Wilbert en juf Loes.

 Ik woon samen met mijn ouders, Patrick en Bianca, en mijn broer Thijs op de Blatenplak.

 Mijn hobby’s zijn voetbal, Ajax en afspreken met mijn vrienden.

 Ik hou van feesten en zal nooit als eerste naar huis gaan op een feestje.

 Carnaval zit in mijn bloed: mijn moeder was lang geleden jeugdprinses, mijn vader was vorig jaar Prins der                                                       
Dijkvelders, mijn broer heeft in de jeugdraad van elf gezeten, mijn opa is ook prins geweest en mijn tantes page.

 Wij, Jeugdprins Twan d’n Urste, pages Floor en Froukje en ik, gaan er een geweldig carnavalsfeest van maken!!

 Alaaf, Alaaf, Alaaf
 Jeugdadjudant Thomas

  Hallo Zottendaelers,

 Ook wij willen ons vol enthousiasme aan jullie voorstellen. Wij zijn de nieuwe Jeugdpages Floor van den Brant en                                    

Froukje Ambrosius en gaan samen met Jeugdprins Twan d’n Urste en Jeugdadjudant Thomas het jeugdcarnaval voor!   

We zijn beiden 11 jaar oud en carnaval is ons met de paplepel ingegoten. Onze beide ouders zitten midden in het         

carnavalsgedruis en we zijn al van jongs af aan meegegaan samen met onze zussen Fenna, Fieke en Yfke.

Onze grootste droom komt uit door page te worden. Wat een grote verrassing toen het verteld werd. We hadden 

er natuurlijk wel op gehoopt, maar hadden het echt niet verwacht! Froukje heeft een puzzel opgelost waardoor er 

page Froukje kwam te staan en Floor mocht in de auto onderweg naar Froukje de page-jasjes uitpakken. We dachten              

gewoon iets gezelligs te gaan doen, maar we konden gelijk onze pagekleren gaan kopen. Erg leuk!!

Samen met Twan en Thomas en onze families gaan we het jeugdcarnaval dit jaar fl ink op zijn kop zetten. We knallen het 

dak eraf en hebben er heel veel zin in! We hopen jullie dan ook allemaal te zien!!

3-werf ALAAF!!

Groetjes Page Floor en 

 Page Froukje
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Hogelandseweg 73
6545 AB  Nijmegen

Tel.: (024) 377 96 92
Fax: (024) 377 96 94
MT: 06-22 50 88 45

Info@leconbv.nl

helvetica

helvetica

Mark Lemmen

CV. de Dijkvelders 
wil graag alle sponsoren

en adverteerders
hartelijk bedanken
voor hun bijdrage.

Wilt U hier volgend jaar ook 

adverteren? 

Neem dan contact op met

sponsoren@dijkvelders.nl
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Proclamatie jeugdprins Twan d’n Urste

Ik ben Jeugdprins Twan d’n Urste van de Dijkvelders in Zottendael, 

 Zoon van Lucien en Tanja Roelofs, kleinzoon van Ex-Prins Toon d’n vierde van Backhaus en oma Elly,                                              
en kleinzoon van opa Henk en oma Sjan Aríëns van naast de Jumbo in Winssen.

Hierbij presenteer ik jullie mijn proclamatie:

Ten Urste: Jarenlang liep ik als nepprins door de zaal, nu ben ik eindelijk de echte prins voor allemaal.

Ten Twidde: Met mijn vriend Thomas als adjudant, Heb ik mijn beste maatje aan mijn kant.

Ten Derde:  Met pages Froukje en Floor, Hossen wij héél Zottendael door.

Ten Vierde: Schoolcarnaval is elk jaar weer heel erg tof, Reuzepas bedankt, voor jullie inzet véél lof.

 Ten Vijfde: Met de Sprauwejoagers blazen wij onze partij, Hou je vast, want tijdens het Bierfest ben ik er ook weer bij.

Ten Zesde: Dit jaar is er weer een echte Backhaus bij VV Ewijk begonnen, samen met mijn team hebben we alleen nog  
  maar gewonnen.

Ten Zevende: In de nieuwe … Ouwe Deeg vieren wij dit fantastische feest, Jongens, het is hier nog nooit zo mooi geweest.

Ten Achtste: De Optocht is ieder jaar weer een feest, er zijn nog nooit zoveel mooie inschrijvingen geweest.

Ten Negende: We kunnen bijna niet meer wachten, schiet nu maar op,  even geen Playstation, want het Zottenfeest zit in  
  onze kop.

Ten Tiende: Carnaval is voor groot maar zeker ook voor klein, het prinsenteam zal samen met de jeugdraad,

een prima voorbeeld zijn.

Ten Elfde: We vieren dit jaar een mega discofeest, Het wordt groter en leuker, dan het ooit is geweest!!!

Beste mensen, mijn lijfspreuk is :  That’s the way, Alaaf….Alaaf, I like it !!
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Kaarten voor de carnaval zijn tegen 

contante betaling te verkrijgen bij:

v/d Boogaard Tweewielers, de Stofwolk, Café de Ouwe Deeg

Houd nieuwtjes en start kaartverkoop in de gaten via:

Facebook: CV de Dijkvelders Ewijk

website: www.dijkvelders.nl

Voor de entreekaarten geldt Op = Op en er wordt niet gereserveerd!                                     
Wees er dus tijdig bij om teleurstelling te voorkomen.

Jeugdprinsenlied 2018
       
Vandaag!

Zeg me dat dit geen droom is

Dat dit zeker te mooi is

Hier heb ik al jaren op gewacht

Ik wist niet wat ik hoorde

In mijn hoofd zo vaak gedacht

Prins Twan, dat had niemand ooit verwacht

Ik ben Thomas zijn vriend en adjudant

Hand in hand staan wij samen aan dezelfde kant

Niemand houdt ons nog tegen, nu gaan we los vandaag

Wij zijn Froukje en Floor en gaan voorop in het feest

In Zottendael is het zelden zo’n bende geweest

Niemand staat in de weg, we gaan helemaal stuk 

vandaag,

Vandaag!

Zorg maar dat je erbij bent

Dat je vijf dagen vrij bent

En vier dan met ons dit carnaval

We drinken samen en proosten

En we voelen ons te gek

Hé DJ, draai nog één keer deze track

Ik ben Thomas zijn vriend en adjudant

Hand in hand staan wij samen aan dezelfde kant

Niemand houdt ons nog tegen, nu gaan we los vandaag

Wij zijn Froukje en Floor en gaan voorop in het feest

In Zottendael is het zelden zo’n bende geweest

Niemand staat in de weg, we gaan helemaal stuk 

vandaag,

Vandaag!

Hey, hey hey (16X)

                                                                                                                                        

Kaarten voor de carnaval zijn tegen 

contante betalingcontante betaling
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Voor	al	uw	feesten	en	partijen	
	

Van	20	t/m	400	personen,	
	

óf	voor	gewoon	een	drankje	
	

in	het	café	bent	u	van	harte	welkom	bij	
	

Café-Zaal	De	Ouwe	Deeg	
	

Hoogstraat	9	
	

6644	BS	EWIJK	
	

Tel.	0487-844601	
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Bierfest
Hallo Tiroler feestvierders,
Al voor het 8e jaar op rij organiseren de Dijkvelders op de maandagmiddag � jdens carnaval het “Euwicks Bierfest”. 8 jaar 
geleden begon het klein en was het even afwachten of het een succes zou worden. Het bleek een groot succes kunnen 
wij inmiddels wel zeggen. Vanaf de start van het bierfest wordt de tent elk jaar voller en kunnen we de laatste jaren 
zelfs spreken van een uitverkochte tent op maandagmiddag. Het unieke van het bierfest is dat het heel veel jeugd trekt, 
die uitgedost in hun � rolerjurkje of lederhosen de tent binnen treden, maar ook de oudere garde komt hier massaal op 
af. Kinderen komen mee met hun ouders en zelfs met opa en oma. Hele families gaan gezamenlijk naar het bierfest. En 
iedereen komt vroeg, want iedereen wil graag een tafel bemach� gen. Het is een feestmiddag voor jong en oud!

Het merendeel van de bierfesten hee�  de Duitse band “Die Schluchtenkracher” de muzikale omlijs� ng verzorgd en zij 
zorgen ervoor dat binnen een half uur na aanvang het gehele publiek op de banken staat en op de dansvloer. Wij zijn 
dan ook blij dat “Die Schluchtenkracher” komend jaar weer terug komt naar Ewijk, het voelt vertrouwd, wij kennen h en 
en zij kennen ons, dat schept een band en dat zorgt ervoor dat wij met elkaar een geweldige middag kunnen neerze� en. 
Ook onze eigen Sprauwejoagers treden al� jd op deze middag, al maanden van te voren zijn zij hiervoor hard aan het 
oefenen.

Met de bierpullen in de hand en de geur van lekkere braadworsten wanen wij ons de gehele middag in Duitse sferen. 
En echt iedereen loopt in � lorerkleding, vlechtjes in de haren, � rolerhoedje op het hoofd, een prach� g gezicht als je van 
een afstand er naar kijkt.

De Dijkvelders zijn er trots op dat wij alweer voor het 8e jaar het bierfest mogen organiseren. Er wordt veel werk verzet 
om van te voren alle tafels en banken klaar te ze� en en na afl oop wordt de tent weer leeg gemaakt zodat er ‘s avonds 
ook weer gefeest kan worden. We zien jullie dan ook graag � jdens onze trots het Euwicks Bierfest op de maandagmid-
dag van de carnaval, maar uiteraard ook op een van de andere avonden in ons gezellige Zo� enhuus !!
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Ewijks Kwartet Kwats naar 
Schlagerkampioenschap in Groesbeek

Kwartet Kwarts verrassende winnaar van het Rossig Meezingfeest
Op het Rossig Meezingfeest bij de Markies op Alverna heeft Kwartet Kwats de 1e prijs veroverd! Uit 11 deelnemende 
acts werd het Ewijkse viertal verrassend als winnaar gekozen door de jury bestaande uit de Gebroeders Rossig.  
Met deze zege kwalificeerde Kwartet Kwats zich voor het Schlagerkampioenschap van Zuid-Oost Nederland in De 
Linde in Groesbeek op zondag 4 februari 2018.
Na vorig jaar met een 8e plaats gedebuteerd te hebben op het Rossig Meezingfeest, was Kwartet Kwats dit jaar een 
outsider voor de winst. Met het nummer ‘Marianne’, op de melodie van ‘Echte Vrienden’ van Jan Smit en Gerard Joling, 
wisten de vier vrienden de jury te overtuigen.           
Een mooie prijs, in de prille carrière van het viertal dat bestaat uit Nick van Haren, Marco Hendriks, Mike Vogel en Dave 
van den Berg. 

Na de overwinning volgden voor Kwartet Kwats optredens bij De Spoorspiekers in Nijmegen (waar ook Jean Knipping 
Jr. optrad) en uiteraard de pronkzitting en het seniorencarnaval van de Dijkvelders! Bovendien kwalificeerde Kwartet 
Kwats zich met de winst bij het Rossig Meezingfeest dus voor het Schlagerkampioenschap van Zuid-Oost Nederland. 
Het zou fantastisch zijn als zij daar de steun van veel Dijkvelders en Dijkvelderinnen krijgen! Dus kom allen luisteren, kijken, dansen, swingen en meezingen op zondag 4 februari in De Linde in Groesbeek, en 
schreeuw ons viertal naar de winst!

Redactie
Namens de PR: Miranda van den Brant, 
Caroline Hendriks, Marieke Klaassen.

Oplage 2000 stuks 
Verspreidingsgebied: Ewijk
Voor eventueel een extra exemplaar van de 
Zottendaeler, neem contact op met 
info@dijkvelders.nl

Wilt u ook adverteren in de carnavalskrant, 
neem dan contact op met de Dijkvelders via 
sponsoren@dijkvelders.nl

© 2018 Zottendaeler CV de Dijkvelders. 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de CV de Dijkvelders worden
overgenomen. 

   

Colofon
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Kwartet Kwats

Ewijks Kwartet Kwats naar 
Schlagerkampioenschap in Groesbeek

Kwartet Kwarts verrassende winnaar van het Rossig Meezingfeest
Op het Rossig Meezingfeest bij de Markies op Alverna heeft Kwartet Kwats de 1e prijs veroverd! Uit 11 deelnemende 
acts werd het Ewijkse viertal verrassend als winnaar gekozen door de jury bestaande uit de Gebroeders Rossig.  
Met deze zege kwalifi ceerde Kwartet Kwats zich voor het Schlagerkampioenschap van Zuid-Oost Nederland in De 
Linde in Groesbeek op zondag 4 februari 2018.
Na vorig jaar met een 8e plaats gedebuteerd te hebben op het Rossig Meezingfeest, was Kwartet Kwats dit jaar een 
outsider voor de winst. Met het nummer ‘Marianne’, op de melodie van ‘Echte Vrienden’ van Jan Smit en Gerard Joling, 
wisten de vier vrienden de jury te overtuigen.           
Een mooie prijs, in de prille carrière van het viertal dat bestaat uit Nick van Haren, Marco Hendriks, Mike Vogel en Dave 
van den Berg. 

Na de overwinning volgden voor Kwartet Kwats optredens bij De Spoorspiekers in Nijmegen (waar ook Jean Knipping 
Jr. optrad) en uiteraard de pronkzitting en het seniorencarnaval van de Dijkvelders! Bovendien kwalifi ceerde Kwartet 
Kwats zich met de winst bij het Rossig Meezingfeest dus voor het Schlagerkampioenschap van Zuid-Oost Nederland. 
Het zou fantastisch zijn als zij daar de steun van veel Dijkvelders en Dijkvelderinnen krijgen! Dus kom allen luisteren, kijken, dansen, swingen en meezingen op zondag 4 februari in De Linde in Groesbeek, en 
schreeuw ons viertal naar de winst!
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Vermeer & Kersten 
Zonnebloemveld 5
6641 TA Beuningen
024-6779353

Julianastraat 8  6644 BR Ewijk   T: 0487-521615  I: www.deklein-av.nl

Nu verkrijgbaar bij:

Draadloos muziek door het hele 
huis in een handomdraai.

Draadloos muziek door het hele 
huis in een handomdraai.

Eendelige SoundTouch® music systems zijn de eenvoudigste manier 
om muziek in het hele huis af te spelen – draadloos. Ze zijn onderdeel 
van een hele serie producten waarmee je miljoenen nummers van 
muziekdiensten, internetradiozenders en je eigen muziekbibliotheek 
kunt beluisteren. En met zes instelbare presets heb je direct toegang 
tot je favoriete muziek, zelfs zonder een telefoon of tablet.

Deezer is een geregistreerd handelsmerk van Blogmusik SAS. Spotify is een geregistreerd handelsmerk van Spotify AB. iTunes is een handelsmerk van Apple 
Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen. Muziekdiensten kunnen per land verschillen. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®. 
Een wifi-thuisnetwerk en toegang tot internet zijn vereist. Het Bluetooth®-woordmerk is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. en wordt 
door Bose Corporation gebruikt onder licentie. SoundTouch is een handelsmerk van Bose Corporation in de VS en andere landen. ©2015 Bose Corporation.

wireless music systems
SoundTouch® 

NIEUWDEALER LOGO
Dealer Logo Placeholder

Eigenaar Rob de Klein vertelt: “De Klein Audiovisuals is gespecialiseerd in ‘MultiRoom’- 
oplossingen m.b.t. beeld, geluid en Wifi in alle vertrekken in huis. We leveren onze innovatieve 
geluids- en beeldsystemen waar, wanneer en hoe onze klanten dat wensen. We hebben altijd 
de geschikte oplossing in huis. Niets gaat ons te ver!

Installatie, reparatie en onderhoud verricht de eigen technische dienst Van De Klein  
Audiovisuals zelf. Rob: “We werken al jarenlang samen met toonaangevende installateurs en 
interieurbedrijven uit de directe omgeving. We werken snel en doeltreffend, zodat de klant 
zo min mogelijk overlast ervaart. We zijn trouwens gespecialiseerd in het aansturen van alle 
AV-apparatuur, ongeacht welk merk, met één bedienings-App (Control4 en MyURemote)”.

Binnenkort opent De Klein Audiovisuals een nieuwe ‘Control4’-demonstratieruimte. Rob 
nodigt iedereen uit om dan een kijkje te komen nemen in de wereld van de domotica. 
“Alles staat demonstratie-klaar!”

De Klein Audiovisuals: specialist op het 
gebied van beeld, geluid en witgoed!

De Klein Audiovisuals uit Ewijk ontwikkelt en levert kwalitatief 

hoogwaardige systemen en diensten op het gebied van audio-  

en beeldtechnologie, zowel voor de particuliere als zakelijke 

markt. Deze uitgebreide installaties worden in zijn geheel door  

De Klein Audiovisuals aangelegd en geïnstalleerd, van het trekken 

van kabels door het hele huis tot het installeren en configureren 

van de apparatuur.
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Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen. Muziekdiensten kunnen per land verschillen. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®. 
Een wifi-thuisnetwerk en toegang tot internet zijn vereist. Het Bluetooth®-woordmerk is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. en wordt 
door Bose Corporation gebruikt onder licentie. SoundTouch is een handelsmerk van Bose Corporation in de VS en andere landen. ©2015 Bose Corporation.
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Eigenaar Rob de Klein vertelt: “De Klein Audiovisuals is gespecialiseerd in ‘MultiRoom’- 
oplossingen m.b.t. beeld, geluid en Wifi in alle vertrekken in huis. We leveren onze innovatieve 
geluids- en beeldsystemen waar, wanneer en hoe onze klanten dat wensen. We hebben altijd 
de geschikte oplossing in huis. Niets gaat ons te ver!

Installatie, reparatie en onderhoud verricht de eigen technische dienst Van De Klein  
Audiovisuals zelf. Rob: “We werken al jarenlang samen met toonaangevende installateurs en 
interieurbedrijven uit de directe omgeving. We werken snel en doeltreffend, zodat de klant 
zo min mogelijk overlast ervaart. We zijn trouwens gespecialiseerd in het aansturen van alle 
AV-apparatuur, ongeacht welk merk, met één bedienings-App (Control4 en MyURemote)”.

Binnenkort opent De Klein Audiovisuals een nieuwe ‘Control4’-demonstratieruimte. Rob 
nodigt iedereen uit om dan een kijkje te komen nemen in de wereld van de domotica. 
“Alles staat demonstratie-klaar!”

De Klein Audiovisuals: specialist op het 
gebied van beeld, geluid en witgoed!

De Klein Audiovisuals uit Ewijk ontwikkelt en levert kwalitatief 

hoogwaardige systemen en diensten op het gebied van audio-  

en beeldtechnologie, zowel voor de particuliere als zakelijke 

markt. Deze uitgebreide installaties worden in zijn geheel door  

De Klein Audiovisuals aangelegd en geïnstalleerd, van het trekken 

van kabels door het hele huis tot het installeren en configureren 

van de apparatuur.

Eigenaar Rob de Klein vertelt: “De Klein Audiovisuals is gespecialiseerd in ‘MultiRoom’- 
oplossingen m.b.t. beeld, geluid en Wifi  in alle vertrekken in huis. We leveren onze 
innovatieve geluids- en beeldsystemen waar, wanneer en hoe onze klanten dat 
wensen. We hebben altijd de geschikte oplossing in huis. Niets gaat ons te ver!

Installatie, reparatie en onderhoud verricht de eigen technische dienst Van De 
Klein Audiovisuals zelf. Rob: “We werken al jarenlang samen met toonaangevende 
installateurs en interieurbedrijven uit de directe omgeving. We werken snel en doeltre 
end, zodat de klant zo min mogelijk overlast ervaart. We zijn trouwens gespecialiseerd 
in het aansturen van alle AV-apparatuur, ongeacht welk merk, met één bedienings-

App (Control4 en MyURemote)”. 

Kom eens een kijkje nemen in onze vernieuwde showroom in Ewijk, en laat u onder 
het genot van een kopje koffie op de hoogte brengen van de nieuwste trends en 

mogelijkheden!

Julianastraat 8 6644 BR Ewijk T: 0487-521615 I: www.deklein-av.nl
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