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1. Muziekvereniging Amicitia 
Ook dit jaar is onze eigen muziekvereniging "Amicitia" weer van de 

partij. 

 

2. Politie 
 

3. Geluidswagen  
 

4. Den Drammer 
Het bestuur van de organiserende vereniging. 

 

5. Prinsenwagen "de Vrolijke Drammers"  
Prins Niels de 1e en zijn gevolg, waaronder zijn adjudanten, de 

raad van elf en de dansmarietjes.  

Dit jaar zwaait Prins Niels de 1e de scepter over Loil, hij heeft als 

motto: "Verwacht van ons geen wonderen, gewoon deurdonderen 

” en hij heeft dit jaar Luuk Bolder en Jaco Gerritsen als 

adjudanten. 

 

6. Het Convent van "de Vrolijke Drammers" 

De oud- kaderleden van 'de  Vrolijke Drammers' 

Ook dit jaar zijn de oud kaderleden van De Vrolijke Drammers er 

natuurlijk weer bij. 

 

7. Jody & Erik 
Categorie: Individueel/duo 

Onderwerp: Wi-j dreajen al 100 joar deur. 

Nu het Schuttersgilde dit jaar 100 jaar bestaat, lopen wij dit jaar 

met carnaval mee als echte vendeliers. 

 

8. De Joekels 
Categorie: Getrokken en zelfrijdende voertuigen 

Onderwerp: Water uut de sloot, de Joekels staan op uut de dood! 

Na járen doen de Joekels voor het eerst weer mee met 1e en 2e 

klassers van het Liemers College. Het water stond afgelopen 

zomer zo laag dat er in de Leigraaf een oud piratenschip droog 

kwam te liggen. Dit bleek een piratenschip van de "oude" Joekels 

te zijn, deze gebeurtenis was de gelegenheid om de Joekels nieuw 

leven in te blazen. 
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9. De Deurdrammers 
Categorie: Zelfrijdende voertuigen 

Onderwerp: De aanmoedingsprijs was leuk, maar nu beginnen we 

toch aan de aprés-ski meuk. 

De aanmoedigingsprijs heeft ons gemotiveerd om een grote wagen 

te bouwen en we willen laten zien dat aprés-ski veel meer is dan 

alleen een houten hutje. 

 

10. De dolle mina's 
Categorie: Loopgroepen klein 

Onderwerp: 345 containers in zee, de dolle mina's helpen een 

handje mee! 

Begin januari sloegen er 345 containers over boord, de spullen 

spoelden aan op de Waddeneilanden. Het dolle mina leger heeft 

zicht ingezet om de stranden weer schoon te krijgen! 

 

11. De Rampallies 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: Wij laten van ons horen! 

Wi-j loaten van ons heur-n. Proficiat Heur-es met jullie 22 joarig 

jubileum, disse serenade is veur ollie. 

 

12. De Mini Rampallies 
Categorie: Loopgroepen groot 

Onderwerp: Wij laten van ons horen! 

Ondanks dat we zelf nog geen 22 jaar zijn willen ook de 

Rampalliekids Heur-es feliciteren met het jubileum, op naar de 

volgende 22! 

 

13. De Kwakers 
Categorie: Getrokken en zelfrijdende voertuigen 

Onderwerp: Vuurwerk verbod, opgerot! 

Wij als jeugd van De Kwakers, vinden dat 1x per jaar vuurwerk 

afsteken ons niet afgenomen mag worden! Daarom vuurwerk 

verbod opgerot! 
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14. De Knoepers 
Categorie: Loopgroepen klein 

Onderwerp: Samen met elfie een selfie 

Met carnaval houden we ons niet aan de regels van het kabinet, 

over de privacywet. Één S(elfie) moet toch kunnen! 

 

15. Net Nikx 

Categorie: Zelfrijdende voertuigen 

Onderwerp: Ons Hippie busje! 

Dit jaar draait het bij ons vol om "peace, love and freedom". We 

toveren daarom dit jaar onze wagen om tot een Hippie busje. 

 

16.  Meiden van Verheij 
Catergorie: Looproepen klein 

Onderwerp:  4x duurder 

De Diva’s gaan 4x duurder, zijn 4x duurder en zien er uit als  4x 

duurder. Deze carnaval helemaal over de TOP! 

 

17. De Mafkétels 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: Dis-Ney woar, Mafkétels 11 joar! 

Tijd voor een mooi feestje dachten wij, dit jaar zijn ook al onze 

jeugdleden van de partij, geen hiphop artiest of internet 

fenomeen, voor ons staan deze vriendjes op nummer één! 

 

18. Uut 't nixx 

Categorie: Loopgroepen groot 

Onderwerp: Er is geen mooiere val, dan carna-val. 

Muziek gein en plezier met elkaar, we zijn er weer bij in ieder 

geval en lopen en feesten in onze carna-val! 

 

19. The Lady's of Loil 
Categorie: Individueel/duo 

Onderwerp: Wij zitten op rozen met carnaval 

Drie dagen carnaval…..is altijd genieten. Wij zitten op rozen met 

carnaval. 
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20. De Knallers 
Categorie: Getrokken en zelfrijdende voertuigen 

Onderwerp: Knallen met kleur doar doen wi-j 't veur! 

Samen brainstormen en bouwen zonder zeuren heeft geleid tot dit 

paillet vol kleuren. De Knallers wenst iedereen een fijne carnaval!! 

 

21. De Plathaantjes 
Categorie: Individueel/duo 

Onderwerp: De Royal Dixie. 

Koning, keizer, prins carnaval, poepen kunnen ze overal. Ook al 

knettert het tijdens de optocht van onderen, de prins kan gewoon 

deurdonderen! 

 

22. Torito's 
Categorie: Zelfrijdende voertuigen 

Onderwerp: Truck-en-Doos. 

Wijziging voor afvalinzameling komt de Truck-en-Doos uit: Nieuwe 

containers en grátis naar het aanbiedstation, met afval van 

snoeien, groente en fruit! Wij vieren carnaval maar 

dinsdagochtend de container aan de weg voor het GFT-afval! 

 

23. Edje &Geertje 
Categorie: Individueel/duo 

Onderwerp: Wi-j liggen met een kater in bed! 

Meedoen is belangrijker dan winnen. We proberen weer een lach 

op ieders gezicht te krijgen, om de daad bij het woord te voegen. 

 

24. Muziekvereniging "MDVS" uit Doesburg 
Ook dit jaar zijn ze er gelukkig weer bij, het muziekcorps uit 

Doesburg. 

 

25. De Geinskop 
Categorie: Loopgroepen groot 

Onderwerp: We gaan een ritje met onze bezem wagen. 

Ook dit joar lopen wi-j weer met, met als hoofdmoot: met doen is 

belangrijker dan winnen. 
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26. Vruutdruuvels 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: Kunst & carnaval, Rembrandt. 

Een aantal jaren geleden zijn de carnavalsverenigingen begonnen 

met het bolderkar project. Alles onder de projectnaam Kunst en 

carnaval, daarnaast is het dit jaar 350 jaar geleden dat Rembrandt 

stierf. 

 

27. De Noekie Kids 
Categorie: Loopgroepen klein 

Onderwerp: Wat gebeurt er met de Loilse Kathedraal? 

Veel gebouwen krijgen tegenwoordig een andere functie, wij 

kennen het "Roodborstje" alleen van verhalen maar zouden zoiets 

graag weer naar Loil halen! 

 

28. De Noekies 
Categorie: Zelfrijdende voertuigen 

Onderwerp: Wat gebeurt er met de Loilse Kathedraal? 

Wat gebeurt er met de Loilse Kathedraal, gaat de horeca er mee 

aan de haal? Een DJ in plaats van een predikant, de nieuwe naam 

"Noekie Wunderland". 

 

30. Gekkenwerk 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: Disney te filmen, 11 joar Gekkenwerk! 

Gekkenwerk bouwt dit jaar voor het 11e jaar een wagen, Disney te 

filmen 11 joar Gekkenwerk! 

 

31. Makkelijk Zat 
Categorie: Loopgroepen groot 

Onderwerp: Oh wat een pech, zelfs met de goede voornemens 

zijn onze zwembandjes nog steeds niet weg. 

Oh wat een pech, zelfs met de goede voornemens zijn onze 

zwembandjes nog steeds niet weg! 
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32. Rampestampers 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: BARabieren. 

Vanwege de lage olieprijzen verruilen deze Arabieren het zwarte 

goud voor geel goud, Proost! 

 

34. Olleke Bollekes 
Categorie: Loopgroepen klein 

Onderwerp: t kan ons nie schéle, wi-j gooi'je hoge oge. 

Voor de 44e keer stralen de Ölleke Böllekes in de optocht 

enthousiasme, energie en creativieit uit. Ook in dit lustrumjaar 

komen ze met een prachtige creatie waarmee ze hogen ogen 

gooien. 

 

35. De Droatneagels 
Categorie: Getrokken en zelfrijdende voertuigen 

Onderwerp: We jagen er op los met de wolven in het 

Nederlandse bos. 

We jagen er op los met de wolven in het Nederlandse bos! 

 

36. Quasie Kids 
Categorie: Loopgroepen klein 

Onderwerp: Vroegbloeiers 

Onze ouders bloeien pas op hun "oude" dag, wij bloeien al op 

jonge leeftijd! 

 

37. Quasies & Taubjes 
Categorie: Zelfrijdende voertuigen 

Onderwerp: Laatbloeiers 

Veel groepen bouwen grootse wagens als ze jong zijn en bloeien al 

op jonge leeftijd,  ondanks dat deze leden nu allemaal dertigers 

zijn en dit jaar voor de 22e keer deelnemen, bloeien ze dit jaar 

ineens op met deze mooie creatie. Het zijn échte LAATBLOEIERS! 

 

38. De Droepies 
Categorie: Loopgroepen klein 

Onderwerp: Ieder jaar beseffen we weer: carnaval is 

buitenaards! 
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De Droepies, lopen al een aantal jaren mee in de optocht. Elk jaar 

kijken we weer enorm uit naar het grote feest. We beseffen 

daarom ieder jaar weer "carnaval is buitenaards". Om dit te 

onderstrepen gaan we dit jaar als astronaut de carnaval door! 

 

39. Jeugdprinsenwagen "de Vrolijke Drammers"  
Jeugdprins Stijn de 1e met zijn motto: "Met carnaval geven wij vol 

gas!", gaat dit jaar voorop bij de jeugd samen met zijn adjudanten 

Loek Jansen en Luuk Geurts. 

 

40. De Poatwortelkids 
Categorie: Loopgroepen groot 

Onderwerp: T'is pas feest als de videoscheids is geweest. 

Het is pas feest als de videoscheids is geweest! 

 

41. De Poatwortels 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: CarnaVAR. 

Eerste carnavalswagen ooit waarop elke toeschouwer te zien kan 

zijn! In dagen dat je stukjes van de film mist, of uitglijdertjes 

maakt: beelden liegen nooit. Even zwaaien naar Zeist mensen! 

 

42. Warboel 
Categorie: Loopgroepen klein 

Onderwerp: Vrouwen met ballen! 

Alle vrouwen willen graag mooi, lief, leuk en lekker zijn. Ook wijs, 

charmant, attent, zorgzaam en sportief zijn geweldige 

eigenschappen. Oh ja en maatje 38 niet te vergeten….. Natuurlijk 

bezitten we heel veel van deze eigenschappen, maar wij zijn ook 

vrouwen met ballen! 

 

43. De Prutsers 
Categorie: Zelfrijdende voertuigen 

Onderwerp: Vliegensvluggertje. 

Vliegensvluggertje staat voor een trike die vliegensvlug is met een 

mug. 
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44. Bekiek ut 

Categorie: Loopgroepen klein 

Onderwerp: Nonsens 

Deze "nonnen" gaan dit jaar voor een hoop nonsens! 

 

45. De Stoertjes 
Categorie: Getrokken en zelfrijdende voertuigen 

Onderwerp: Gehackt 

Russische beïnvloeding tijdens de Amerikaanse verkiezingen, 

Duitse politici die gehackt zijn, alles en iedereen kan gehackt 

worden, pas maar op voordat u het weet hacken wij u! 

 

46. Collectewagen 
Er wordt gecollecteerd voor de jeugd van de Loilse verenigingen. 

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd door muziekvereniging 

'Amicitia', drumfanfare 'Loil Vooruit' en 'De Vrolijke Drammers'. 

 

47. Sökkels & Rakkenakkies 
Categorie: Zelfrijdende voertuigen 

Onderwerp: Centrumplan in Harmonie 

Komt er wel of geen nieuwe supermarkt? En zo ja, welke dan? Hoe 

ver rijkt de invloed van Frank Gesthuizen? Waar komt het 

evenemententerrein voor de festiviteiten? Één ding is zeker: het 

gaat niet in goede Harmonie! 

 

48. Jut & Jul Plus 
Categorie: Loopgroepen klein 

Onderwerp: Vogelverschrikkers. 

Dit jaar zijn wij op pad als "vogelverschrikkers". 

 

49. De Drednekkels 
Categorie: Zelfrijdende voertuigen 

Onderwerp: Googhel-Truck. 

Ook dit jaar hebben de Drednekkels weer een wagen uit de hoge 

hoed getoverd. Hun 17e carnavalswagen is een combinatie van 

een vrachtwagen, de illusionist Hans Klok, en het bekende konijn 

uit de hoed, kortom een GOOCHEL-TRUCK! 
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50. De Bolle Toetjes 
Categorie: Loopgroepen groot 

Onderwerp: Heel Diem staat op zijn kop, want het centrum gaat 

op de schop! 

Wanneer wordt er een besluit genomen over het Masterplan van 

Diem? De Bolle Toetjes gaan niet wachten en zetten daarom het 

centrum alvast op z'n kop! 

 

51. De Moate 

Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: Noa 11 joar in ut Braompse paradijs, goan wi-j op 

wereldreis! 

Dit jaar doen we voor het eerst mee in de mooiste optocht van de 

regio! 

 

52. Het Gouden Duo 
Categorie: Individueel/duo 

Onderwerp: Wij vieren Unicorn-aval. 

Ieder kind droomt er wel eens van om een Unicorn te zijn, maar 

niemand heeft er ooit één gezien, tot vandaag in deze optocht, de 

komende dagen vieren wij Unicorn-aval. 

 

53. Nachtegaals 
Categorie: Zelfrijdende voertuigen 

Onderwerp: De snoepjes van de optocht 

De Nachtegaals worden al wat oud en grijs, maar als "Snoepjes 

van de Loilse optocht" doen ze weer mee voor de hoogste prijs. 

 

54. Zooitje Ongeregeld. 
Categorie: Loopgroepen klein 

Onderwerp: Wij zien ze vliegen. 

Wij zullen niet liegen, met de carnaval staken wij en zien we ze 

vliegen! 
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56. De Dröllekes 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: Centrumplan Didam, "wij zien beren op de weg". 

Jaren lang is de gemeente bezig het Centrumplan Didam te 

realiseren en walst hierbij constant over de burger belangen heen. 

Een tentoonstelling in het centrumpunt met de vraag wordt het 

een "groen centrum" of gaan we met carnaval een rondje om de 

kerk? Hopelijk wordt dit plan tot een goed einde gebracht! 

 

57. Moeraskikkers 
Categorie: Loopgroepen groot 

Onderwerp: WATT opgewekt. 

WATT zijn we OPGEWEKT, het is al weer carnaval! ENERGIE die we 

al 35 jaar delen, krijgen we nu van zonnepanelen. Ook de optocht 

energie neutraal? Zoek "contact" met ons! 

 

58. Deurtraejers 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: Wi-j zun geclo(w)ned. 

De Deurtraejers zijn de afgelopen jaren flink uitgebreid, ze hebben 

zichzelf geclo(w)ned. Er zijn maar liefst 12 Deurtraejertjes bij 

gekomen. Hopelijk is hiermee de toekomst van de Deurtraejers 

veilig gesteld! 

 

59. Diemerich 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: Hippy. 

I want to be a hippie and want to get stoned, I want to be wonder 

way guy to leave home…... 

 

60. De Zuute Deerntjes 
Categorie: Loopgroepen klein 

Onderwerp: Rij-tuig 

Dit is écht "Rij-tuig". 
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61. Zooitje Ongeregeld 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: Sprookjes. 

Wij gaan bij grootmoeder biertjes brengen in de kroeg, in de 

kroeg…… 

 

62. Snotapen 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: Feestvarkens. 

Hiep Hiep Hoera, wij bestaan 22 jaar! Hier horen cadeaus en een 

taart bij, want de Snotapen zijn jarig en de feestvarkens dat zijn 

wij! 

 

63. De Scharrelzuupers 
Categorie: Loopgroepen groot 

Onderwerp: Boeien, wi-j gaan 3 dagen roeien. 

De Scharrelzuupers lopen al 24 jaar mee, maar dit jaar is het eens 

tijd voor wat anders, niet lopen want….. Boeien, wi-j gaan 3 dagen 

roeien! 

 

64. De Kruumels 

Categorie: Zelfrijdende voertuigen 

Onderwerp: Loatuh wi-j ut lopuh, of goan wi-j ut slopuh. 

De Loilse bevolking heeft massaal voor gestemd en de regiegroep 

Hart van Loil mag verdere stappen ondernemen om het dorpshuis 

te realiseren. Oprichten vereniging Hart van Loil, stichting Hart van 

Loil, het formeren van een raad van toezicht, overgaan tot de 

daadwerkelijke overnames van de Zomp en de Kerk. Maar 

mensen, wij zijn het even kwijt! Welke ideeën laten we nu lopen 

en wat gaan we nu daadwerkelijk slopen….. 

 

65. Bende van Ellende 

Categorie: Loopgroepen klein 

Onderwerp: Griezelig. 

Deze deelnemers zijn pas echt griezelig, nu maar hopen dat u niet 

te bang bent geworden! 
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66. De Deurdonders 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: Hollands Casino is al bijna failliet, maar wij nog lang 

niet. 

Kom een gokje wagen in ons mooie Casino! 

 

67. La Cucaracha de Papel 
Categorie: Loopgroepen klein 

Onderwerp: La casa de papel. 

De kakkerlak is de bankovervallers te slim af en gaat er met de 

kluis vandoor! 

 

68. De Rakkers 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: Gratis geld? Studieschuld! 

Onder het motto "maximaal lenen, maximaal leven" haalt menig 

student (en Rakker) haar studielening binnen als het paard van 

Troje, volledig onbekend met de afloop van dit verhaal, getuige 

haar torenhoge studieschuld! 

 

69. De Vrolijke Druufkes 

Categorie: Loopgroepen klein 

Onderwerp: Al gaan de deuren op slot, wij blijven geloven in 

God. 

Vanaf 2017 sluiten er kerken. Door NON-verbaal tegen dit NON-

beleid in te gaan, hebben we het sluiten NON-geaccepteerd. Dus 

anNON 2019 staan wij op NON-actief. Wij blijven doorgaan "we are 

the champiNONS". 

 

71. Boezemvrienden 

Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: Kruimeldief. 

De Kampioensbakker kan het nog niet bevatten, dat ze 's nachts 

het afgekoelde brood kommen jatten. De volgende keer kump 

pistoletten Paultje de kruimeldieven met een 'posje smeer' 

verwennen en kunnen veur zien tijgerbrood goan rennen. Moar 

wat een feit is en iedereen wet, is dat de bakker een lekker bölleke 

het. 
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72. Unieke meiden 

Categorie: Loopgroepen groot 

Onderwerp: Banksy. 

Dit jaar als Banksy schilderij, lopen de Unieke meiden er 

versnipperd bij en voor 1,5 miloen wilde onze ad-JAN-dant ook wel 

mee doen! 

 

73. Onvoorspelbaar 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: Super Mario kart. 

Gaat Mario in zijn kart, in Assen of Zandvoort van start? 

 

74. Dikke Prima 

Categorie: Loopgroepen klein 

Onderwerp: Aangeschoten wild. 

Op de Oostvaardersplassen kwam je tot voor kort veel herten 

tegemoet, de vrouwtjes waren daar bij in overvloed. Heel wat van 

ons moesten er toen worden gekild, wat er nou nog rest is slechts 

aangeschoten wild. 

 

75. De Deurzakkers 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: Met kabouters en trollen zijn wij met carnaval door ’t 

dolle. 

De Deurzakkers, een nieuwe ploeg, klein maar fijn, gelukkig om in 

ons eigen Diemse kabouterbos te zijn. 

 

 

76. De Rode Doffer 
Categorie: Loopgroepen klein 

Onderwerp: Proat Poal. 

Do krie-j wel geproat! 
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77. De Buurt 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: 33 jaar "De Buurt" in beeld! 

Het gaat als een film aan u en ons voorbij. Samen met "De 

Buurtkids" die de kidsfase wel door zijn, is 33 jaar bouwthema's in 

beeld gebracht. Weet je nog van toen en dat was prachtig, geniet 

u met ons mee? 

 

78. De Toetebellen 
Categorie: Loopgroepen groot 

Onderwerp: Lang zal hij leven! Mickey is 90 jaar! 

Hiep hiep Hoera! Mickey is 90 jaar! 

 

79. Weyewel 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: Na jaren van pracht en praal, gaat de eerste met de 

kinderwagen aan de haal. 

Na jaren zorg dragen van een prachtige carnavalswagen staat dit 

jaar in het teken van het duwen van een kinderwagen! 

 

80. De Duuvels 
Categorie: Getrokken wagens 

Onderwerp: De Duuvels on tour, op naar de volgende boer! 

De Duuvels on tour, we verhuizen na vele jaren al onze spullen 

naar de nieuwe bouwlocatie bij "boer Theo", zonder boeren geen 

carnavalswagens! 

 

81. 't Drammertje 
Dit is de slotwagen van de optocht van carnavalsvereniging 'De 

Vrolijke Drammers' uit Loil. 

Na een aantal jaren van afwezigheid is het slotwagentje weer in 

ere hersteld, dit is het laatste nummer van de Loilse optocht, 

bedankt voor uw komst en hopelijk tot volgend jaar! 
 


