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Na het succes van vorig jaar......
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De Korenmolen wenst carnavalsvereniging
De Dwarsliggers een fantastisch carnavalsseizoen met veel gein en gezelligheid!
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De Prinse Carnaval van Dwarsliggersdörp
Een nieuwe discussie?
Er staan belangrijke dingen te gebeuren in 2018! Allereerst is daar natuurlijk het carnaval en zo’n zes weken later
gemeenteraadsverkiezing. Ik hoop natuurlijk dat iedereen hieraan deelneemt, zowel aan het carnaval als aan de
verkiezingen. Een prins moet zorgvuldig gekozen worden en dat geldt evenzeer voor de gemeenteraad.
Maar eerst carnaval dus. Een mooi moment om alle sores even terzijde te schuiven. En die hebben we nogal in
Nederland. Allerhande hoogoplopende en uiteenlopende discussies.
Ik wil graag een nieuwe discussie starten. Is in de historie van Carnavalsvereniging De Dwarsliggers er ooit een PrinsES
Carnaval gekozen en, zo nee, moeten we daar niet eens over gaan discussiëren? Niet dat ik de sleutel van
Dwarsliggersdörp in 2018 niet durf toe te vertrouwen aan prins Rick den Eerste hoor! Integendeel; jong talent weet ik
te prijzen. Maar ja, toch wil ik alle Dwarsliggersdörperinnen oproepen om voor hun rechten op te komen.
Als vanzelfsprekend ben ik bereid een demonstratievergunning af te geven op vrijdag 9 februari 2018 om 18.33 uur,
wanneer ik de sleutel op het Stuijvenburchplein aan de Prins mag overhandigen.
De discussie over het initiatief bij de NS om de aanduiding ‘dames en heren’ te vervangen in ‘reizigers’ kunnen we in dit
verband achterwege laten. In het oudste volkslied ter wereld, ons eigen Wilhelmus, met een tekst uit omstreeks 1570, wordt
namelijk niet gesproken over een Prins of Prinses, maar over een Prinse ( .. Een Prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd ..).
Het zit dus neutraal tussen prins en prinses in! Men was de tijd al ver vooruit.
Enfin, ik zie wel of er een discussie in Dwarsliggersdörp losbarst en of ik een demonstratie op het
Stuijvenburchplein tegemoet kan zien.
Ik wens alle Dwarsliggersdörpers en –dörperinnen een heel fijn carnaval toe onder de bezielende leiding van
Prinse Carnaval Rick en Jeugdprinse Daan.
Tijdens carnaval weet ik mij als burgemeester in elk
geval van de prinse geen kwaad.

Alex van Hedel
burgemeester
#######################################################################################################

Hallo Dwarsliggers en Dwarsliggerinnen
Nadat we een enerverend eerste jaar zonder spoorzicht achter ons hebben liggen, was er op 11-11-2017
weer de opening van ons nieuwe carnavalsjaar. En ik moet zeggen, het begint al aardig vertrouwd te raken.
We hebben een geweldig weekend gehad vorig jaar februari in de tent bij de Korenmolen.
Maar dan dit jaar. Zoals ik al zei begon bij ons op de 11de van de 11de het carnaval. Eerst afscheid genomen
van de Hoogheden die ons het afgelopen jaar voorgingen en dan het grote moment: Wie heeft de
prinskeuzecommissie uit de hoge hoed getoverd? Ik moet zeggen dat het een grote verassing was.
Het jongste trio OOIT. Ze zijn bekend als leden van de “bierdupkes”. Jonge “gassies” die met veel plezier altijd
weer een mooie wagen bij de optocht bouwden. Ze weten ook echt wel een feestje te bouwen, dus we gaan in
februari volop van dit trio genieten.
Dan hebben we onze jeugdafdeling nog en daar is menig carnavalsvereniging jaloers op kan ik U melden. Om zoveel
dansgarde meisjes en jeugdraadsheren te hebben. De jeugdcommissie dacht: we gaan het ook eens anders doen. Dus op
12-11-2017 was de jeugd aan de beurt en laten die nu juist de oudste Jeugdhoogheden hebben. Op zondagmiddag stond,
nadat we ook hier eerst afscheid hadden genomen van ons vorig trio, ineens een kwartet op het podium. Dus het verschil
tussen onze Jeugd- en grote Hoogheden is dit jaar minimaal. En dit niet alleen qua leeftijd, dus ik raad u aan goed te kijken of
het de Jeugdhoogheden zijn of de Grote Hoogheden.
Ik wens Prins Rick den Eerste, Prinses Myrthe en Adjudant Bjorn alsmede Jeugdprins Daan den Eerste, Jeugdprinses Noor,
Jeugdadjudant Yuri en Jeugdhofdame Iris veel plezier het aankomend jaar en geniet er vooral van.
Met een driewerf alaaf groet ik u allen en tot ziens bij één van onze activiteiten.

President Marco

			PROCLAMATIE
De Prinskeuzecommissie heeft de eer, bij de gratie van de wijze Raad van Elf en het
zeergeleerde Bestuur van Carnavalsvereniging De Dwarsliggers, u voor te stellen als
					
39e Prins van Eerbeek
			

Prins Rick den Eerste

Vanaf heden draagt hij de volgende titels:						
-

Jongste Prins van CV de Dwarsliggers ;
Opperhoofd van de zware pk’s ;
Gouveneur van Grolsch ;
Toezichthouder op alle drankorgels in Dwarsliggersdorp ;

Zijn Carnavals leuze zal zijn:

“Zware pk’s worden tijdens carnaval,
omgezet in harde decibels“
Prins Rick den Eerste proclameert dat :
Ten eerste:		
Deze Prins het stuur heeft ingeruild voor een staf.
Ten tweede:		
Nu de Bierdupkes om hun wagen rouwen, zij verplicht zijn met Carnaval
				
een feestje te bouwen.
Ten derde:		
De Adjudant op zijn puntjes staat.
Ten vierde:		
Nu de Prins vrij gesteld is van werken, de commissie zijn planning		
				mag maken.
Ten vijfde:		
De Adjudant veel te zeggen heeft maar nergens zijn vingers			
				in mag steken.
Ten zesde:		
De Prinses zich graag laat verzorgen door haar Adjudant nu zij tijdens
				Carnaval geen verpleegster is.
Ten zevende:		
De Bierdupkes open staan voor sollicitaties en de dupkes er niet		
				bij neergooien.
Ten achtste:		
Anja zorgt voor het ontbijt, want wij zijn onze wekker nog wel eens kwijt.
Ten negende:
Deze Hoogheden alles veilig moeten doen.
Ten tiende:		
De Prins en Adjudant dezelfde smaak hebben.
Ten elfde:		
Het dak er af gaat.
				

Aldus, opgemaakt te Eerbeek op 11 november 2017,

					Prins

Rick den Eerste

ONDERSCHEIDINGEN
Ereleden

De heer Piet van Holten †
Echtpaar Joke & Herman Wooning

De heer Tommy ter Hove

Grootorde van Dwarsliggersdorp met de gouden Biels

De heer Hans Karmiggelt
De heer Tommy ter Hove
Het echtpaar G. Klomp
Echtpaar Joke & Herman Wooning
De heer Theo Kuster
De heer Herman Berends
Mevrouw Wil Keupers
De heer Guus van der Ploeg

Mevrouw G. Altena
Het Politieteam Brummen-Eerbeek
De heer Henk van den Boom
De heer Jan van den Bersselaar
De heer Gerard Rijntjes
Echtpaar Jan & Irmgard Cleton
Mevrouw Silvia Bannink
Mevrouw Ria Berends

Orde van Dwarsliggersdorp met de zilveren Biels

Het echtpaar J. Gierman
De Ambulancedienst Eerbeek
Muziekvereniging Eendracht
Vrijwillige Brandweer Eerbeek
Mevrouw R. Holtslag

De heer Bennie Plant †
C.C. De Zoadstengels
Mevrouw Fentje Bruining
Technische Commissie (TC)

Onderscheiden met de bronzen Biels

Mevr. G.J. v.d. Bosch-Brethouwer †
1e Eerbeekse Dweilorkest
Ondernemersvereniging Eerbeek

De heer Herman Wooning
De heer Dieter Wardenburg
Mevrouw Ina van den Brink
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Het Bestuur
Jeugdraad van Elf
Raad van Elf

De Stoomlockjes		

De Wishles

De Railrunners

55+
carnaval
Zondag 4 februari
Residentie
de Heideroos

EEN GRANDIOOS CARNAVAL VOOR 55+
(deur open om 13.33 uur)

De entree bedraagt € 5,- en daarvoor krijgt u:
- Koffie of thee					
- Gezellige muziek
- 2 drankjes					
- Optreden van onze dansgardes en artiesten
- Warme en koude hapjes			
- Een geweldige verloting met veel leuke prijzen
- Nootjes op tafel				
- En....... een aparte prijs voor de best verklede gast
VOL = VOL
Vanwege de beperkte ruimte bij onze Residentie De Heideroos zijn entreekaarten voor
deze middag TE KOOP bij de Primera. Uw kaartje is tevens uw lot voor de grote loterij.
VERVOERSPROBLEEM?
Uitsluitend voor hen die slecht ter been zijn.
Bel “De Heideroos”, tel. 0313-651253 OF 06-51707619 en u wordt gehaald en weer
thuisgebracht. Als u gebruik maakt van een rolstoel, wilt u dat dan even doorgeven?

Beste Dwarsliggers
en Dwarsliggerinnen,
Het is alweer december 2017 en er wordt gevraagd om een stukje te
schrijven voor ’t Dwarliggersdörpse Buukske. Wat een aanloop was
het tot de 11de van de 11de en wat een voorpret hebben wij gehad als
hoogheden!
Mogen wij ons aan u voorstellen: Allereerst Prins Rick den Eerste.
Prins Rick is geboren en getogen in het prachtige Eerbeek. Zoals vele al
hebben gehoord, is Prins Rick den Eerste met zijn 23 jaar de jongste
Prins in de geschiedenis van de Dwarsliggers. Hij is werkzaam als
vrachtwagenchauffeur. Op de weg zitten is dan ook zijn lust en leven.
Sinds 2016 heeft hij samen met zijn vrouw Johanneke een woning
gekocht. Zij zijn dan ook al 7 jaar samen… Wat zeggen ze over oude
liefde roest niet?!
Jullie zouden Prins Rick kunnen kennen van de Bierdupkes. Prins Rick,
alsmede Adjudant Bjorn, is al vanaf het opstarten van de Bierdupkes
van de partij. Zij hebben 5 jaar mogen bouwen aan de meest uiteenlopende wagens. Helaas zullen de Bierdupkes in 2018 niet voor u
verschijnen tijdens de optocht. Echter is in onze proclamatie
opgenomen dat zij “verplicht zijn om een feestje met ons mee te
bouwen”. Wij verwachten dan ook een grootse opkomst van de jongens
in het groen.
Adjudant Bjorn is een echte Eerbekenaar, geboren en getogen. Deze
adjudant is werkzaam in de metaalsector als luchtventilatiekanalenmaker. Hij voetbalt maar al te graag, ook al gaat de derde helft hem
vaak beter af dan de eerste twee! Sinds begin 2017 is hij met zijn
“prinses” Myrthe in het mooie Beekbergen gaan wonen. En tja…
Hoe deze prinses in het vizier is gekomen en als vrouw van de Adjudant
aan de zijde van de Prins staat, dat laten we even ter zijde. Misschien is
het omdat deze mannen soms het verschil niet goed kunnen zien tussen
de beide zussen. Iets waar ook menig actief lid van de vereniging zich in
zou kunnen vergissen.

Nu we dit schrijven is het bijna kerst en sluiten we 2017 alweer af. En
dan gaat het natuurlijk heel snel. Het carnavalsseizoen valt al vroeg in
het jaar, dus gaan wij in 2018 hard van start. Het Prinsenbal op
20 januari met optredens van diverse eigen artiesten en misschien wel
familie/vrienden?! Een uittreden op 27 januari naar Prinsenbier van
‘t Sleutelvleugeltjen en op 3 februari het uittreden naar de Grasvreters
met als thema “cowboy en indianen”. Volgens ons moet dat helemaal
goedkomen.
Ook kijken wij met vreugde uit naar onze eigen agenda van de
Dwarsliggers met onder andere het 55+ carnaval, de sleuteloverdracht,
carnadisco, warming up party, locomotiefjesbal en het verdere
GROTE weekend met misschien wel als afsluiter een uittreden naar…
Voor deze vele feesten zijn wij weer van harte welkom bij onze
Residentie de Heideroos en de tent bij de Korenmolen.

Prinses Myrthe werkt als verpleegkundige in de thuiszorg en doet dit
met alle liefde. Zij is vaak te vinden in Eerbeek als speelster van
Dames 2 bij Volleybalvereniging Spiker.

Wij hopen dat wij samen met u dagen en nachten mogen maken om
nooit meer te vergeten door
“zware pk’s om te gaan zetten in harde decibels!”

Het was voor sommige van ons nog weleens moeilijk om alles geheim te
houden. Onze Prins had het het makkelijkst, aangezien Prinses Myrthe
nauw betrokken is bij de jeugdcommissie en Adjudant Bjorn voor de
zomer was gevraagd toe te treden tot de Raad van Elf.
Zij konden zich dus makkelijk verspreken. Hoe de Adjudant de
voorbereidingen als raadsheer én adjudant heeft kunnen combineren?
Vraag het hem vooral persoonlijk, is het een aanrader?

Lieve carnavalsgroeten,

Dan is het eindelijk de 11de en hoe leuk is het om ook echt op de 11de
van de 11de bekend te worden gemaakt! De zenuwen gierden op de
achtergrond. Met een prachtige binnenkomst zijn wij onthaald en
hebben wij een geweldige avond en nacht gehad. De volgende dag “fris
en fruitig” beginnen met een overheerlijke brunch aangeboden door de
oud prinsen, daarvoor onze dank. Toen begon de middag met de
bekendmaking van onze jeugdhoogheden en wat staat daar een
prachtig kwartet: Jeugdprins Daan den Eerste, Jeugdprinses Noor,
Jeugdadjudant Yuri en Jeugdhofdame Iris. Met deze jeugdhoogheden
moet het seizoen 2017-2018 helemaal goedkomen!

Prins Rick den Eerste
Prinses Myrthe
Adjudant Bjorn

Pannenkoekenrestaurant
Pannenkoekenrestaurant met een leuk
gevarieerde speeltuin binnen en buiten.
Groot terras en tevens verhuur
van kano en midgetgolf.

Kom gauw eens kijken!
Het juiste adres voor een
lekkere lunch of een verrassend goed diner,
maar natuurlijk ook voor een heerlijk kopje koffie
of fris in ons gezellige restaurant!

Coldenhovenseweg 6A 6961ED Eerbeek
Telefoon 0313 410693

Geopend: wo t/m zo 11.30 - 20.00 uur.
In de zomervakantie elke dag open van 10.00 tot 20.00 uur.

Brummenseweg 16, Eerbeek tel. 0313-651316

www.debrugkabouter.nl

Sparta en Gazelle
elektrische fietsen
Uw specialist

Fa. GEBR. v.d. Brink
TWEEWIELERS

H.A. Grizellstraat 1 Eerbeek • Tel. (0313) 651734
www.vandenbrinkfietsen.nl

Molenstraat 30, 6961 DT Eerbeek
Telefoon: 0313-760009
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World leading manufacturer of precision
metal parts and metal filters

of performance in electroforming, photoetching and metal finishing.
Veco is a member of SPGPrints Group,
which is the global leading company in
the textile and graphics printing markets.
www.vecoprecision.com

Veco is a world leading manufacturer of precision metal parts and metal filters. To meet cus

Veco is a world leading manufacturer of precision metal parts and metal filters. To meet customer’s specifications and demands,
Veco has developed high standards of performance in electroforming, photo-etching and
Veco has developed high standards of performance in electroforming, photo-etching and metal finishing. Veco is a member of
SPGPrints Group, which is the global leading company in the textile and graphics printing m
SPGPrints Group, which is the global leading company in the textile and graphics printing markets. www.vecoprecision.com

A member of SPGPrints Group

Veco is a world leading manufacturer of precision metal parts and metal filters. To meet customer’s specifications and demands,
Veco has developed high standards of performance in electroforming, photo-etching and metal finishing. Veco is a member of
SPGPrints Group, which is the global leading company in the textile and graphics printing markets. www.vecoprecision.com

Nefit houdt Nederland warm

Nieuwe cv-ketel?

CL.
VANAF € 1.695,- IN
!
BTW EN MONTAGE

Kies voor de slimste combinatie!
A member of SPGPrints Group

Nu tijdelijk met gratis 7 jaar fabrieksgarantie!

www.deruijterinstallatie.nl
Vraag ons vrijblijvend om informatie en voorwaarden.
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PROCLAMATIE
Prins Daan den Eerste, bij de gratie der Zotheid en Dwaasheid, Jeugdprins van
Carnavalsvereniging de Dwarsliggers, draagt vanaf heden de volgende titels:
			
Opperhoofd van de Schone Afwas
Heerser van de Blauwe Band
Ridder van de Playstation 4

Prins Daan den Eerste proclameert dat :
Ten eerste:		
Dit Jeugdkwartet zich al jongvolwassen noemt;
Ten tweede:
De Prins ervoor zorgt dat alle bordjes en kopjes van onze		
			
Residentie de Heideroos schoon zijn;
Ten derde:		
De Adjudant graag gaat chillen met vrienden;
Ten vierde:		
De Prinses en Hofdame van shoppen houden;
Ten vijfde:		
De Prins en Adjudant graag een potje gamen;
Ten zesde:		
Zeilen iets is dat de Prinses graag doet, zelfs voor achteruit
			
wrikken draait ze haar hand niet om;
Ten zevende:
Van de Raad van Elf wordt verwacht dat ze meer tijd gaan
			
doorbrengen met de jeugdraad;
Ten achtste:
De Hofdame graag kookt en dat ze hier later haar beroep 		
			van wil maken;
Ten negende:
De grote Hoogheden het Jeugdkwartet als VIPS gaan		
			
ophalen voor de optocht;
Ten tiende:		
De Prinses en Hofdame normaal gesproken samen bij de		
			Wishles dansen;
Ten elfde:		
Dit voor de Prins en Adjudant het laatste jaar bij de jeugd		
			zal zijn.
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Zijn Carnavalsleus zal zijn:

Aldus opgemaakt te Eerbeek
op 12 november 2017.

11 jarig jubileum De Laatkomers
Een interview met de Laatkomers, die al 11 jaar prachtige carnavalswagens bouwen voor onze optocht in Dwarsliggersdorp. Wij
zijn benieuwd hoe het zoal is begonnen, hoe ze aan hun naam
komen en hoe ze elk jaar toch weer tot een prachtige wagen
komen. Ook verklappen ze al een beetje dat Prins Rick,
Prinses Myrthe en Adjudant Bjorn de klos zullen gaan zijn
komend seizoen. Hoe dat zit? Lees snel verder!
Zeg, hoe is het 11 jaar geleden eigenlijk allemaal begonnen?
Menno: Nou, we zaten in Spoorzicht aan de bar en over een week zou het
carnaval beginnen. Een van de jongens had waarschijnlijk al aardig wat biertjes
op, want hij kwam met idee om carnaval te vieren. Niet zo’n gek idee zou je
zeggen, maar hij wilde niet zomaar een feestje vieren, hij wilde mee doen aan
de optocht! “Ben je niet lekker ofzo, dat is volgende week al!” zei ik. “Waarmee
wil je meedoen?” Een wagen dus. Nou, toen kwamen de ideeën van de rest
ook. Een van de jongens liep even weg en kwam vervolgens terug met de
mededeling dat we de volgende dag een platte wagen konden ophalen. En zo
stonden we ’s maandags bij de Familie Elshof te bouwen. Na het opbouwen van
de basis mochten we met de wagen naar Frans de Ruijter in een loods. Er is dat
weekend hard gebouwd zodat we zondags konden meedoen. Peter de Zwaan,
die voorzitter van de optochtcommissie was, was enigszins verbaasd te horen
dat wij een groep waren en zelfs een wagen hadden!

Zonder naam geen deelname. Hoe kwamen jullie bij de naam
“De Laatkomers”?
Menno: Die naam is ons op ons lijf geschreven.
We hadden ooit eens meegedaan met de superzeskamp
waar we ons ook heel laat opgaven. Nu waren we ook erg laat,
dus we konden geen betere naam bedenken!
We zijn standaard laat of als laatste, mochten jullie dat nog niet gemerkt hebben
de afgelopen jaren.
De groep waar jullie toen mee zijn begonnen, is die nog hetzelfde?
Menno: Er is deels een vaste kern. Daarnaast zijn er een aantal jongens die de
ene keer wel en de andere keer niet meedoen. Mijn broer heeft niet meegedaan
omdat hij werd uitgezonden naar Mali, er werden huizen verbouwd en kinderen
gooiden de boel soms om. Maar elk jaar stuur ik een app of mail met de vraag
wie er dat jaar mee willen doen.
De laatste jaren is de groep gegroeid met o.a. Jan vd Linden en
Marinus Derksen. Zij hielpen mee met bouwen en gingen uiteindelijk ook met
de optocht meelopen. Zelfde geldt voor Dylan en Willem van Ginkel. Zo doet
jong en oud mee, super gezellig!
Jullie groep groeit niet alleen, de wagen wordt ook steeds uitgebreider.
Hoe doen jullie dit met financiën enzo? Hebben jullie een potje
bijvoorbeeld?
Menno: Aan het begin hadden we gewoon een portemonnee, was één iemand
de pot en moest je bonnetjes inleveren als je iets gekocht had. Nu hebben we
daar een eigen rekening voor. Verf en alles wordt daar van gekocht, maar ook
het geld van verkocht spul komt daar weer bij. Zo heb je toch steeds weer een
mooi bedrag om spullen van te halen.

Jullie bouwen nu bij Tonny Groot-Roessink, op welke dagen bouwen jullie
daar?
Menno: Het carnaval is dit jaar vroeg en wij zijn weer eens laat (duuh), dus
nu vooral de woensdagavond en zaterdag de hele dag. Als de datum van de
optocht dichterbij komt, plakken we er soms een dagje bij. Dan gaan Marinus en
Tonny even wat doen. Tonny doet ontzettend veel hoor! Soms helpt hij gewoon
even tussendoor met iets te lassen of dan kom je op zaterdag daar en dan ligt
alles al klaar! Hij zegt misschien van niet, maar hij vindt het hartstikke leuk als
we weer beginnen, haha! Hij zegt dan: “Ik vind het mooi dat jullie komen maar
ook weer fijn als jullie weer gaan.”
Bouwlocaties liggen niet voor het oprapen. Een goede verstandshouding
met Tonny is dus wel belangrijk. Voor je het weer sta je op straat.
Menno: Dat klopt. Maar dat gaat gelukkig goed! Toen we hier voor het eerst
kwamen zei hij: Jullie mogen hier bouwen, maar je doet je peuken in de asbak
en als je klaar bent ruim je wel je troep op. Er ligt ook allemaal hooi opgeslagen
dus dan is voorzichtigheid geboden. Dit doen we altijd allemaal netjes.
Elk jaar bedanken we Tonny ook wel. Hij doet zoveel en hij verplaatst wel mooi
even al zijn eigen apparatuur en trekkers enz. voor ons! Hij krijgt vaak iets van
een diner bon en een bosje bloemen en we doen een BBQ-tje om het seizoen
af te sluiten.
Marinus: Het is inderdaad erg jammer dat
er zo weinig bouwlocaties zijn. Als er wat
meer mogelijkheden waren, hadden
misschien meer jonge gasten eraan
gedacht om mee te gaan doen.
Je moet ergens kunnen beginnen.
Deze jongens hebben ook moeten starten en als ze dan niet het jaar erop een
locatie hebben dan hou je het geen 11 jaar vol!
Menno: Het eerste jaar hebben we bij De Ruijter gebouwd maar dat kon alleen
in het weekend omdat er doordeweeks werd gewerkt. Toen moesten we verder
zoeken. Vervolgens zaten we (wederom) in de kroeg en Rene (Groot-Roessink)
was er ook. Ik wist dat bij hem vroeger wel eens carnavalswagens werden
gebouwd dus heb hem gewoon eens gevraagd. Toen hebben we een keer
kennis gemaakt met een aantal jongens en toen vond Tonny het goed.
Inmiddels hebben we een eigen zolder voor allerlei spul, liggen er motoren,
geluidsinstallaties en hebben we zelfs een koffiezetapparaat en een houtkachel!

Naast de optocht in Dwarsliggersdorp doen jullie ook mee in Klarenbeek
toch? Hoe lang is dat al?
Menno: Klopt, daar doen we nu 9 jaar mee. We vonden het zonde om na
3-4 maanden werk 3 uurtjes van de wagen te kunnen genieten in de optocht.
Eerbeek heeft wel voorrang, dus als het bijvoorbeeld op zaterdag (dan is de
optocht in Klarenbeek) slecht weer is of als er een ander risico is dat de wagen
stuk gaat, slaan we de zaterdag over.
We moeten wel eerlijk zijn: de optocht in Eerbeek wordt steeds kleiner.
11 jaar geleden hadden we concurrentie van de Zoadstengels, de Schuimkragen, de Rest van Eerbeek, Tjoek Tjoek, de Bouwers. Heel vet! Nu is daar niks
meer van over. Wat als we volgend jaar de enige zijn? Gaan we dan in Eerbeek
meedoen of gaan we naar Wilp strijden tegen 100 andere wagens.

Hoe bedenken jullie het thema van de wagen die gebouwd gaat worden?
Doen jullie iets met de Leus van de hoogheden bijvoorbeeld?
Menno: Dit hebben we wel gedaan, maar daar wordt door de Jury bijna niet naar
gekeken. Landelijk of gemeentelijk nieuws is vaak belangrijker. De leus zegt de
mensen in Klarenbeek ook niks dus daar hebben we dan niet veel aan. Meestal
verzinnen we dus zelf iets en interactie met het publiek is bij ons een heel
belangrijk ding. Dat vinden we leuk. Zoals die Q-music wagen en zanger Dennis
Wilting die er optrad.
Jullie haalden met die wagen een mooie 3e prijs. Afgelopen jaar wonnen
jullie de 1e prijs én de wisselbeker! Hadden jullie die al eerder gewonnen?
Menno: Nee de wisselbeker was de enige die we nog nooit hadden gewonnen.
Twee keer een 1e prijs, aantal keer 2e en 3e prijs en ook de jurybeker hadden
we al een aantal keer gehad, maar de wisselbeker stond nog hoog op ons lijstje.
Dit jaar moeten wij dus zorgen voor een leuke overdracht terug aan de hoogheden. Laten we de hoogheden nou goed kennen, dus ze kunnen zich alvast
schrap gaan zetten!
Hebben jullie tot slot nog iets om mee af te sluiten?

Jazeker! Wij hopen dat nieuwe groepen en ook de oude
groepen die gestopt zijn samen met ons willen proberen de
Eerbeekse optocht in stand te houden. We hebben in
Eerbeek 11.000 inwoners, dan moeten we samen toch een
mooie optocht neer kunnen zetten!? Of het nou met een
wagen is of met een loopgroep of individueel. We hopen
dat er ook mensen zijn die dit lezen en denken: hee ik heb
wel een locatie waar gebouwd mag worden. Dan kunnen we
nieuwe (of oude) groepen de ruimte bieden om iets moois
neer te zetten!

Ook nieuwsgierig naar wat onze Hoogheden moeten doen
van de Laatkomers om de wisselbeker terug te verdienen? Ga mee naar locatie.
We vertrekken op 9 februari na de Sleuteloverdracht vanaf het Stuyvenburchplein.

Wij wensen u ook dit jaar een mooi feest!
Loubergweg 44, 6961 EK Eerbeek, Tel: 0313 - 650600

www.unico-finance.nl
Prof. Weberlaan 1, Eerbeek • T. 0313 - 659135
www.trouwenineerbeek.nl
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HEMA Eerbeek
Oranje Nassauplein 17, 6961 CH Eerbeek

cv De Dwarsliggers
zaterdag 10 februari
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Carnavals
Party
A

FEESTTENT “DE KORENMOLEN”

AANVANG 20.33 UUR
ENTREE € 12,50 - PASSE PARTOUT €20,- (9+10 FEBRUARI)

VANAF 16 JAAR (LEGITIMATIEPLICHT)
KAARTEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ JUMBO EERBEEK, PRIMERA EN DE KORENMOLEN.

DJ Henry

DJ Dyon

De Eendracht

Freestyle Herrie

Backlight Duo

MUZIEK

CARNAVAL 2018
Route optocht:
Beginnen bij de Korenmolen, dan naar de
Molenstraat, Derickxkamp, Boerenstraat,
Groeneweg, Bachstraat, Offenbachstraat,
Beethovenstraat, Rembrandtlaan, Kloosterstraat,
Vondellaan, Kamerlingh Onnesstraat,
Oranje Nassauplein, Einthovenstraat,
Loenenseweg, Stuyvenburchstraat,
Molenstraat en eindigen weer bij
de Korenmolen.

Kindercarnaval bij CV de Dwarsliggers
18
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Vrijdag 9 f

CARN

19.22 - 21.44 uur
9 - 15 jaar

A-

DISCO
Toegang 2,50euro
Consumpties 1 euro

In de Schuure bij
de Korenmolen

Locomotiefjesbal

Residentie de Heideroos

Zaterdag 10 februari 2018
14.11 - 16.33 uur

0-12 jaar
Gratis toegang

Gaan jullie mee
schatzoeken?
Teun en Paulientje

Carnavalskleurwedstrijd

Kleur deze kleurplaat in (of print hem van onze website), neem hem mee naar
het Locomotiefjesbal op zaterdag 10 februari en win een leuke prijs!
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Naam ___________________

Leeftijd ______

Twee prijzen: in de categorieën 0-6 jaar en 7-12 jaar. Zorg dat je aanwezig bent bij de prijsuitreiking
op het Locomotiefjesbal om je prijs in ontvangst te nemen!

Sponsors van het
sociale carnaval
Om iets bij te dragen voor
zieken, senioren en kinderen
zijn wij lid van de Club van 111.
Mede door onze gift krijgen
deze groepen een geweldig
Carnaval gepresenteerd.
IETS VOOR U??
Kijk voor meer informatie op:
www.cvdedwarsliggers.com/
club-van-111.html

Bistro De Zaak
www.bistrodezaak.nl
Restaurant Grand Café De Korenmolen
www.dekorenmolen.com
Restaurant, Partycentrum en Catering De Heideroos
www.heideroos.nl
Bril ‘73 Opticiens
www.bril73.nl
Multimedia 2000
www.mm2000.info
Johan Heikens Glazenwassers
www.glazenwassereerbeek.nl
Brouwer Bouwmaterialen
www.brouwer-eerbeek.nl
Tabor Installatiebedrijf
www.taborinstallatiebedrijf.nl
Administratie- en Advieskantoor Paalman
www.paalman-administratiekantoor.nl
Partyverhuur en -verkoop Bjorn Staal
www.partyverhuur-verkoop.nl
Echte Bakker ten Veen
www.bakkertenveen.nl
Plus van Tetering
www.plus.nl/supermarkten/eerbeek
Nedlite Totaalreclame v.o.f.
www.nedlite.nl
Steemers & de Winkel Bedrijfsdiensten B.V.
www.sendw.nl
Varego Electrotechniek
www.varego.nl
Schotpoort Logistics Eerbeek B.V.
www.schotpoortgroup.eu
JS Entertainment
www.jsentertainment.nl
Yellow Cab Entertainment
www.yellowc.nl
Ritme op Maat
www.ritmeopmaat.nl
Nolsen Accountancy Rosmalen
www.nolsen-accountancy.nl
Streppel Kledingverhuur
streppel@upcmail.nl
Ruijling Advies B.V.
fred@ruijling.nl

De andere kant van….
Als redactie van dit mooie Dwarsliggersdörpse Buukske willen we graag een
andere kant van de Dwarsliggers uitlichten. De Dwarsliggers vieren namelijk
niet alleen carnaval, maar zijn het hele jaar door actief met het organiseren
van allerlei activiteiten. De opbrengsten hiervan zijn bestemd voor het sociale
carnaval; hiervan worden een jeugd- en 55+ middag georganiseerd, worden
bloemetjes rondgebracht bij ouderen en zieken maar ook b.v. kleding van de
jeugdraad en pakjes van de dansgardes gekocht.
Waarschijnlijk heeft u ons dan ook wel eens in het mooie Eerbeekse dorp
zien rondlopen. Want wie kent ze niet: de paashazen met hun paaseieren
of de mannen in smoking met een roos voor alle moeders. Dit doen we dan
misschien niet meer, maar we zijn nog steeds aanwezig. En hoewel wij, net
als andere verenigingen, een tekort aan vrijwilligers hebben, is er altijd een
vast aantal die steeds weer klaarstaat om waarmee dan ook te helpen.
Zo zijn we in 2017 begonnen met de bingo avonden op elke laatste zondag
van de maand in het Pater Dekkerhuis. Anja en Willemien tekenen hiervoor de
organisatie. De leuke prijsjes en in de bonusrondes zelfs mooie geldprijzen
zorgen ervoor dat het iedere keer gezellig druk is. In 2018 gaan we daar dan
ook zeker mee door. Komt u dan ook?
En heeft u die heerlijke oliebollen ook besteld? Met oud en nieuw hadden we
de oliebollen actie. Omdat korfbalvereniging Mélynas na 50 jaar deze actie
te hebben georganiseerd is gestopt, hebben de Dwarsliggers het stokje overgenomen. In samenwerking met de jeugdafdeling van S.H.E. uit Hall hebben
wij de oliebollenactie in Eerbeek georganiseerd. Op 29 december werden dan
ook volop oliebollen gebakken door onze eigen leden (raadsheren Ferdinand,
Wilbert en Johan op de foto. Je zou ze bijna niet herkennen zonder steek,
toch?). De oliebollen zijn thuis bezorgd door weer andere leden en we kregen
veel lovende reacties dat ze heerlijk smaakten. Volgend jaar weer?
Naast bovenstaande activiteiten helpen we ook met bewaakte garderobes bij
grote feesten. We waren bijvoorbeeld voor het 90 jarig jubileum feest van de
Eerbeekse Boys op 9 december gevraagd om een bewaakte garderobe te
verzorgen zodat een ieder zijn of haar jas veilig kon achterlaten. Ook dit doen
wij vaker en zijn daar voor in te huren.
Er zullen de komende tijd nog meer activiteiten worden georganiseerd. Daarover berichten we in de krant, op onze website en facebookpagina. Houd het
nieuws dus in de gaten en wil je zeker weten dat je niks mist: like dan onze
facebookpagina!
De vereniging kan niet zonder de opbrengst van alle activiteiten maar ook niet
zonder vrijwilligers. Zij zijn heel belangrijk voor de vereniging. En misschien
nog wel belangrijker: we vinden het leuk om sociaal bezig te zijn. Daarom vinden wij als redactie het goed om ook deze kant van de Dwarsliggers eens aan
iedereen te belichten.
Namens de redactie van ’t Dwarsliggersdörpse Buukske.
Netty Roeloffzen

PASSE PARTOUT €20,-(9+10 FEBRUARI)

Carnaval 2018
ZONDAG 4 februari
14 u 11

Carnaval voor 55+

Vrijdag 9 februari
18 u 33

Sleuteloverdracht
Stuijvenburchplein

19 u 22

Carnadisco

(9 t/m 15 jaar)

De Schuure bij de Korenmolen
19 u 11

De Warming-up Party

Zaterdag 10 februari
11 u 11
14 u 11
20 u 33

Prinsenwagenoverdracht
Locomotiefjesbal (t/m 12 jaar)
CarnavalsParty (vanaf 16+)
Tent bij Buitenverblijf de Korenmolen

Zondag 11 februari
13 u 11
15 u 33

Optocht Buitenverblijf Korenmolen
Groot carnavalsfeest
Tent bij Buitenverblijf Korenmolen

Maandag 12 februari
10 u 33
????

Frühschoppen
Uittreden naar...?

Alle activiteiten vinden plaats bij
Residentie de Heideroos, tenzij anders
aangegeven.

‘t Dwarsliggersdörpse Buukske
Uutegèven deur

anno 2018
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Jeugdhoogheden
Jeugdhoogheden

Hofdame Iris
Adjudant Yuri

Prinses Noor
Prins Daan den Eerste
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