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De Seniorencommissie heeft uw hulp
nodig!
Elk jaar organiseert onze vereniging het 55+ carnaval voor ouderen en minder validen. De seniorencommissie is al druk bezig
met de voorbereidingen en heeft uw hulp nodig!
Prijsjes
Tijdens het 55+ carnaval wordt er traditioneel weer een mooie
verloting gehouden. Elk jaar zijn er particulieren en bedrijven
die ons helpen aan prachtige prijzen hiervoor. Want zonder
prijzen geen verloting. Ook dit jaar hebben wij weer iets nodig
dus...
Heeft u nog ongebruikte spullen liggen waar u niks mee moet
doen? In de kast of op de zolder? Wij zouden het graag gebruiken om de ouderen blij mee te maken.
U kunt uw spullen brengen naar:
Yvette de Vries (Vondellaan 33) of Marsha de Haan (Stuifzand
42).
Mocht er onverhoopt geen mogelijkheid zijn om het te brengen,
neem dan even contact op met de commissie, dan valt er vast
iets te regelen.
Bediening
Om alle gasten van een hapje en een drankje te voorzien zijn er
altijd veel vrijwilligers die helpen in de bediening. Wilt u helpen bij de bediening van hapjes of drankjes? Meld je dan nu aan
bij Marsha de Haan. Alle handen zijn welkom!
Tot slot kan de commissie ook nog wel wat handen gebruiken
van de organisatie van de activiteiten tijdens het seizoen. Zou
jij willen helpen bij deze commissie? Denk dan aan het organiseren van het 55+ carnaval, het bezoek aan de Beekwal, het
bloemetjes rondbrengen en het bezoeken van verzorgingstehuizen. Mail voor aanmelding of informatie naar Ferdinand.
Alvast hartelijk bedankt namens de gehele seniorencommissie!
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Hulp in de garderobe
Regelmatig is er een feest in onze Residentie Spoorzicht. Tijdens het carnavalsseizoen of
daarbuiten, als er een bewaakte garderobe is, verzorgt de carnavalsvereniging dit om geld op
te halen voor het sociale carnaval. Elk jaar halen we alleen met het verzorgen van de garderobe al een aardig bedrag op. Het zou zonde zijn als we deze inkomsten moeten missen omdat
niemand zich vrijwillig hiervoor aanmeldt. Want met dit probleem zitten we.
Tijdens het carnavalsseizoen lukt het vaak nog wel om vrijwilligers te vinden, maar daarbuiten wordt het lastig. Tijdens de jaarlijkse activiteiten zoals de jaren 80/90 party, apres ski
party, nieuwjaarsparty en andere activiteiten zijn het vaak dezelfde mensen die willen helpen. Wij vinden het heel fijn dat zij daarmee de vereniging steunen, maar ook deze vaste vrijwilligers kunnen niet altijd. Het zou fijn zijn als ook andere mensen eens willen helpen. Stel
je voor dat elk lid van onze vereniging een keer zou helpen, dan kom je zo eens in de drie jaar
aan de beurt. Dat kan toch best? Helaas is ook deze gedachten voor sommigen geen motivatie
om toch te helpen. Daarom bij deze nog maar eens een oproep:
Wie kan en wil helpen de garderobe te bezetten tijdens de Apres
Ski party op zondag 20 december (16.00-22.00 uur) of tijdens
Nieuwjaarsnacht (01.00-03.00 uur of 03.00-06.00 uur)?? Twee
super gezellige avonden om bij aanwezig te zijn. Voor een hapje
en drankje wordt gezorgd en je kunt tijdens rustige momenten
gewoon gezellig de zaal in (samen afwisselen, er moet uiteraard
altijd iemand bij de jassen blijven). Je hoeft niet persé lid
te zijn van de vereniging om te kunnen helpen. Alle hulp
van iedereen is welkom! Dus vraag gerust een familielid of
vriend(in) om ook te helpen als je dit gezellig vindt.
Wil je en kun je helpen? Opgeven kan bij Willemien Heikens.

Prinsenbal 2016, laat je talenten zien.
Op zaterdagavond 16 januari
is het weer zover. Het jaarlijks Prinsenbal waar leden
en niet-leden het beste uit
zichzelf naar boven halen.

dan ook gebaseerd op onze
Prins en/of zijn gevolg. Iets
wat aansluit
bij zijn hobby’s, werk of
muziekstijl.
Grappig, ontroerend, shocOf soms
kerend, super getalenteerd of gewoon iets
zo slecht dat het weer enorm actueels, zograppig is. Elk jaar treden
als de ouders en familie van
diverse groepen en individu- onze Oud-Prins Menno vorig
en op tijdens het prinsenbal, jaar deden (een knipoog naar
wat oorspronkelijk bedoeld is hoe het er in de zorg aan
om onze prins in het zonnetje toegaat).
te zetten. Sommige acts zijn
Alles kan en alles mag. Zon-

der optredens geen Prinsenbal.
DUS, heb je een
leuk idee,
wil je mensen laten
lachen, ontroeren
of laten nadenken?
Geef je dan nu op.
Dit kan nog tot 1 januari
2016 bij Gijs Hol. Vermeld
hierbij ook even je (artiesten)
naam voor in het programmaboekje.
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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 gratis een geweldige Carnaval gepresenteerd. IETS VOOR U??
Kijk voor meer informatie op
www.cvdedwarsliggers.com/club-van-111

Grand café
De Korenmolen
Café - Bar
Spoorzicht

Ritme op maat
Coen van Vollenhoven
Restaurant en Partycentrum
de Heideroos

Ten Veen
De echte bakker

PLUS van Tetering
Eerbeek

JS Entertainment
Apeldoorn

Nedlite
lichtreclame BV

Machineverhuur
Zilven - Loenen

Sportcafé
de Bhoele Eerbeek

Varego
Elektrotechniek

Partyverhuur
Eerbeek

Marius Mennink
Uw Visspecialist

Yellow Cab
Entertainment

ANBO
Afdeling Eerbeek

Het Molenhuis
Loenen

Hofmeijer civielen cultuurtechniek

Reparatie aterlier
Jan van den Brink

Installatiebedrijf
Tabor Eerbeek

Brouwer
bouwmaterialen
Hall

Boom groenvoorziening Loenen

Multimedia 2000
Eerbeek

Elshof keukenmontage Eerbeek

Van Haarlem Auto’s
Loenen

Ruijling advies BV
Eerbeek

Bril ‘73 Opticiens
Eerbeek

Schotpoort Logistics
Eerbeek BV

Streppel Kleding
Verhuur Hall

Administratie en
advieskantoor
Paalman

T.F. KIP
Klussen en onderhoud

Steemers & De Winkel
Bedrijfsdiensten BV

Glazenwassers en
schoonmaakbedrijf
Johan Heikens
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Prijsvraag: Verzin een nieuwe naam.
Binnen de vereniging vinden
momenteel een aantal veranderingen plaats. Ook wij willen
vernieuwen, met de tijd meegaan. Zo is het seniorencarnaval dit jaar verplaatst van de
zaterdag naar de zondag en
gaat de leeftijdsgrens van al
onze activiteiten die 18+ waren naar 16+. Dit geldt voor de
pronkzitting en voor het Gekostumeerd bal.

Voor dit laatste feest is nu een
prijsvraag uitgeschreven. Wij
vinden de naam namelijk wat
gedateerd en willen dit moderner maken.
Help jij ons aan een nieuwe
naam? Stuur je idee in en win
€25,-. Wist je dat dit bijna een
volledig lidmaatschap is?
Lekker toch?

Stuur je idee naar
secretariaat@cvdedwarsliggers.com

Jeugd bezoekt bevriende vereniging ZVZ.
Carnavals Vereniging de
Zuidervestzakjes hadden zondagmiddag 29 november hun
jeugdmiddag. Zij hadden op
zaterdagavond het grote prinselijkpaar en de jeugdhoogheden
bekend gemaakt. Op zondag
vierden ze dit met een gezellige middag vol met muziek
en dansgarde-optredens van
groepen van diverse gastverenigingen.

De uitnodiging van onze bevriende vereniging werd hartelijk ontvangen en gelukkig had
nog niet veel jeugd op deze dag
iets gepland (of heeft dit afgezegd). We vertrokken namelijk
met een grote groep (zo’n 20-25
kids) met diverse auto’s richting Apeldoorn. We hadden op
tijd verzamelt, iedereen was op
tijd en dus waren we ietswat te
vroeg bij onze vrienden. Na een
sprintje door de stromende regen konden we binnen even bij-

komen en voorbereiden achter
de schermen. Daar bleek al snel
dat meerdere gastverenigingen
aanwezig waren. Allen met
hoogheden en één of meerdere
dansgardegroepen. Een mooie
opkomst dus.
door onze Jeugdhoogheden). De
jeugdraad speelde mikado met
zoute stokjes, trokken gekke
bekken met Marion en proostten samen met Raadsheren
Johan en Marco zoals de echte
Raad van Elf dat ook vaak doet
(alleen dan met cola ipv. bier).
De middag duurde van 14.00 tot
16.00 uur en was vooral gevuld
met muziek van de DJ en optredens van dansgardes van o.a.
Stadssociëteit ‘t Sleutelveugeltjen, CV de Grasvreters en onze
eigen drie dansgroepen.
Met onze aanwezigheid was
de dansvloer al snel gevuld
met Dwarsliggers. Zo danste
Monique met haar dansgardemeiden de vrije dans van
vorig jaar, hebben we met
een groepje staan jumpen en
werd er uiteraard polonaise
gelopen (aangevoerd

Kortom, een gezellige middag
met veel muziek en dans. Wij
bedanken CV de Zuidervestzakjes voor de uitnodiging
en de gezellige mid
dag.
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Iris Voorhorst versterkt Dansgarde
de Wishles.
Hallo,
Ik ben Iris Voorhorst.
Mijn hobby`s zijn knutselen,tekenen,koken.
Hoe ben ik bij de carnaval gekomen; mijn
ouder`s waren ook bij de carnavalsvereniging. Ik vond het ook heel leuk dus ik ging
ook naar de carnaval. En mijn ouder´s waren ook prins en prinses. Mijn moeder had
een mooie jurk aan en een kroon op.
Ik vind het heel leuk bij de dansgarde. Het was wel lastig
maar Moniek heb me op de goede lijn geholpen, maar nu gaat
het goed maar goed tellen dan lukt het helemaal goed.
Groetjes Iris Voorhorst

Nieuw bij de vereniging en wil je jezelf voorstellen? Mail
naar de redactie.
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Actieve Ledenlijst

Bestuur
Jeffrey Heijmans
Willemien Heikens
vacature
Patrick Nolsen
Marco Bosch
Wendy Hissink Klapwijk
Vacature

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid

Hoogheden 2015/2016
Tonny Streppel
Petra Gerritsen
Ron Hazendonk
Jeugdhoogheden 2015/2016
Mila Jansen
Isa de Krosse
Famke Barmentlo

Administratie en inning
vacature
Aktiviteitencommissies
commissie 1
Gerard Rijntjes
Fentje Bruining
Herman Berends
Cees v. Houwelingen
Corry v. Houwelingen
Wendy Klapwijk
Christiaan Hissink
Mandy Locht

Jeugdcommissie
Miriam Bello
Carolien Kerseboom
Dylan van Ginkel
Johan Heikens
Debbie Roeloffzen
Irma van Tongeren
Brigitte Bleumink
Laura Zeisseink

voorzitter

voorzitter

Kascontrolecommissie
Marcel Gardebroek
Andre Hol

Kledingcommissie
voorzitter

Cord van Oud Prinsen
Raymond Kaufmann

Garderobe
Mary Rabelink

coordinator

Leiding Dansgarde
Monique Wunderink
Denise v/d Linden
Dewi Borgeling

leidster
trainster
trainster

oktober tot maart
Leiding Jeugdraad van Elf
Marion vd Velde
Annette Bosch

Welkomstcommissie

Actieve Ledenlijst

Graag wijzigingen of onvolkomenheden door geven aan het secretariaat.

voorzitter

Raad van Elf
Jan Bannink
Tonnie Bosgoed
Gijs Hol
Henk Slot
André Hol
Wilbert Klomp
Ferdinand Westerink
Marco Bosch
Johan Heikens
Patrick Nolsen
Christiaan Hissink
Marty Burgers
Marcel Gardebroek

President
Raadsoudste

Versiercommissie
Jacquelien Streppel
Herman Berends
Cees van Houwelingen
Petra Gerritsen
Bas de Vries
Ferdinand Westerink

PR-commissie/carnavalskrant/webmaster
Netty Roeloffzen
voorzitter
Debbie Roeloffzen
webmaster
Diana Slot
Freddy Hinrichs
Bob Roeloffzen
Ria Berends
acquisitie

Senatoren
Ruud Maarschalkerweerd
Herman Wooning
Henk v.d. Boom
Optochtcommissie
Willem van Ginkel
Marco Zomer
Mandy Locht
Cristiaan Hissink
Wendy Klapwijk
Laura Timmer
Seniorencommissie
Sandra Kalsbeek
Ferdinand Westerink
Marcha de Haan
Ivette de Vries
Carry Strating
Bertina Timmer
Tessa van Zon

Prinskeuze/Prinsenbalcommissie
Gijs Hol
voorzitter
Tonny Streppel
Anja Burgers

voorzitter

voorzitter

voorzitter

Wagenbouwcommissies
Prinsenwagen
Tonnie Bosgoed
André Hol
Tonny Streppel
Nancy Bosgoed
Corrie Slot
Elly Hol
Henk Slot
Wilbert Klomp
Christiaan Hissink
Wendy Klapwijk
Willemien Heikens
Jeugdprinsenwagen
Erik Jan van Tongeren
Ramon Bouwmeester
Johan Heikens
Erwin Wunderink
Ferdinand Westerink
Marcel Gardenbroek
Marty Burgers
Bennie Timmer
Erik Zeisseink
Muziekcommissie
Patrick Nolsen
Marieke Lurvink
Wilbert Klomp
Commissie Lief en Leed
Mary Rabelink
Dicky Rijntjes
Dinie de Vries
Gerdie van Overbeek

Graag wijzigingen of onvolkomenheden door geven aan het secretariaat.

voorzitter

voorzitter

