
CARNAVAL 

2014-2015 

Eerstvolgende activiteiten: 

Zat. 15 nov. 2014 - 20.33 uur 

Pronkzitting 

 

Zon. 16 nov. 2014 - 14.11 uur 

Jeugdpronkzitting 

 

Zat. 17 jan. 2015 - 20.11 uur 

Prinsenbal 

 

Al deze activiteiten vinden 

plaats in onze residentie 

Spoorzicht te Eerbeek. 

B este Dwarsliggers 

en Dwarsliggerin-

nen, 

Het nieuwe seizoen staat 

weer voor de deur en we 

hebben er zin in!! Op de 

website 

www.cvdedwarsliggers.com 

hebben we gelukkig alle-

maal kunnen lezen dat er 

een nieuwe prins is gevon-

den!! Ik heb bij de commis-

sie van drie al een hengeltje 

uitgeworpen wie het kan 

zijn, maar ze willen niet 

bijten helaas. Ouderwets 

omkopen heeft ook niet ge-

holpen. Nog een klein week-

je geduld en dan zullen we 

weten wie onze 36ste prins 

van ons Dwarsliggersdorp 

gaat worden. 

 

Tijdens de laatste vergade-

ring (draaiboekbespreking 

pronkzitting) was de op-

komst wat aan de lage 

kant. Dat is jammer, omdat 

het seizoen in feite hier-

mee begint. Tevens is het 

een gemiste kans om die 

avond op de hoogte ge-

bracht te worden van de 

laatste ontwikkelingen. 

Wij als bestuur hebben de 

wens dat in ieder geval 

een persoon van een com-

missie aanwezig is op een 

vergadering. Zo houden 

we de communicatie lijnen 

kort en iedereen is daar-

door sneller op de hoogte 

van dat wat er speelt.  

Op deze vergadering heb-

ben we unaniem besloten 

de vergadering napraten 

pronkzitting / draaiboek-

bespreking prinsenbal per 

direct te laten vervallen. 

Mede omdat veel mensen 

anders vier keer hetzelfde 

draaiboek aan het bespre-

ken zijn.  

 

We zijn nog steeds opzoek 

naar extra inkomsten 

bronnen voor onze vereni-

ging. Heb je een super 

idee, speel dit dan door 

naar het secretariaat.  

Ook hebben we nog een 

aantal vacatures opstaan. 

Lijkt het je wat om deze 

mooie vereniging te  

steunen of weet je iemand, 

check de website en meldt 

je aan! Voor de commissies 

geldt ook: heb je hulp no-

dig, laat het de webmaster 

weten zodat dit er op de 

website bij kan. 

 

Ik heb onwijs veel zin in 

aanstaande zaterdag en 

zondag. Ik hoop jullie dan 

ook in grote getale te zien. 

Er bestaat alleen een klei-

ne kans dat ik er niet bij 

ben, want ik sta op het 

punt vader te worden of ik 

ben het dan net geworden. 

Henk Slot zal in dat geval 

mijn officiële taken als 

voorzitter waarnemen.  

 

Met carnavaleske groet, 

Jeffrey Heijmans 

Een woordje van de Voorzitter 
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Weet u...  
… waarom wij carnaval  

vieren? 

I n de zeventiende 

eeuw krijgt de term 

'carnaval' in Europa de 

overhand voor feesten die 

zich kenmerken door ver-

mommingen en  

uitbundig eten en drinken. 

In de middeleeuwen sprak 

men van de vastenavond-

viering, waarin men nog 

één keer luidruchtig kon 

feestvieren met veel spijs 

en drank om vervolgens 

vanaf aswoensdag de 

rooms-katholieke vasten-

tijd in te gaan als voorbe-

reiding op Pasen. In één 

van de verklaringen voor 

het woord 'carnaval' wordt 

de relatie tussen dit uit-

bundige feest en de daarop 

volgende vasten gelegd: 

carne vale betekent vlees 

vaarwel. Een andere ver-

klaring voor het woord 

bestaat uit de  

veronderstelde afleiding 

van carrus navalis, een 

scheepswagen die in de 

vastenavondtijd door de 

straten werd getrokken 

met aan boord vermomde 

vierders. 

http://www.cvdedwarsliggers.com


D e rubriek Commissie 

Uitgelicht is eigen-

lijk de vertrouwde doorgeef-

pen uit het bielzenproatje, 

alleen dit keer stellen commis-

sies zich voor in plaats van 

personen. Hier kan de com-

missie die opdat moment aan-

gewezen is zich bijvoorbeeld 

voorstellen en iets schrijven 

over het wel en wee binnen de 

commissie. Wat doen zij en bij 

welke activiteiten zijn ze be-

trokken? Daarna wordt de pen doorge-

ven aan een andere commissie. Zo leren 

we de commissies een beetje beter ken-

nen en wie weet trekken zij op die ma-

nier nieuwe commissieleden aan. De 

pr/website/krantcommissie zal het 

spits afbijten.  

 

Wij zijn een "nieuwe" bij elkaar ge-

voegde commissie die vorig jaar in deze 

samenstelling is begonnen. In de com-

missie zitten als voorzitter Netty Roe-

loffzen, Debbie Roeloffzen als webmas-

ter. Daarnaast werkt ze aan de krant 

en de nieuwsbrief. Fred Hinrichs, Dia-

na Slot en Bob Roeloffzen werken aan 

de krant en met zijn allen runnen wij 

dit multimedia spektakel.  We zijn 

verder ook 

verantwoorde-

lijk voor de 

club van 111, 

het binnen 

halen van ad-

vertenties en 

het contact 

met de pers. 

Vorig jaar heb-

ben wij voor 

het eerst de 

Dwarsliggers-

dörpse krant 

mogen vullen en onthullen zonder de 

ervaren leden die dit jarenlang met 

liefde hebben gedaan. Als wij de reac-

ties en ons gevoel mogen geloven is dit 

aardig goed gelukt! 

De komende tijd willen we stapsgewijs 

de krant in een nieuwe, moderne jas 

steken en hoewel dit voor sommigen 

erg wennen zal zijn, hopen we dat dit 

wel in de smaak gaat vallen.  Bij het 

bedenken en invullen van de krant 

gaan behoorlijk wat tijd en zweetdrup-

pels zitten, maar het is heel erg leuk 

om te doen. Hoe kunnen we de nieuwe 

hoogheden op een ludieke manier in de 

krant weergeven? Welke rubrieken 

gaan we dit jaar gebruiken?  

We zijn nog erg blij met Ria Berends 

en Gerard Reintjes, die de acquisitie 

nog voor hun rekening willen nemen, 

al hebben ze aangegeven dit niet meer 

zolang te willen doen.  

Over moderniseren gesproken. Vorig 

jaar al hebben we na veel proberen en 

onderzoeken een nieuwe website ont-

worpen. De reacties waren en zijn nog 

steeds zeer positief. We moeten hier-

voor toch onze dank uitspreken rich-

ting onze nieuwe webmaster Debbie 

die dit allemaal heeft gerealiseerd.  

Monique Rissewijck willen we via deze 

weg nog bedanken voor haar  

jarenlange inzet als webmaster. 

Iedereen die iets wil inbrengen voor de 

website, krant of Digiproat kan dit 

doen via de website of via  

info@cvdedwarsliggers.com 

 

Onze commissie is klein maar erg ge-

zellig. Vooral voor de krant is het soms 

hard werken en omdat Ria en Gerard 

willen stoppen zijn we toch wel opzoek 

naar versterking. 

Dus lijkt het je wat en zit je vol ideeën 

om de krant en/of nieuwsbrief te vul-

len, schroom dan niet om ons aan te 

spreken, te bellen of te mailen. Wij 

kunnen je dan precies uitleggen wat 

onze taken zijn en we zullen je dan ook 

met open armen ontvangen. 

 

Commissie Uitgelicht: PR-commissie 
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Nog steeds op secret location: 

“Hee, die ken ik.” 

 

Even later op secret location: 

“YESSSSSS!!!” 

 

Uur later op secret location: 

“YESSSSSSSS!!” 

Oké, haal adem. 

 

 

Huis Jeugdprins: 

“Pap, mam, hoelang nooooog? H uis Jeugdprins: 

“Mam, pap, kunnen jullie 

dat niet zelf wegbrengen? Waarom 

moet ik mee?” 

 

In de auto: 

“Hee, waar gaan we heen?” 

 

Op secret location: 

“Huh? Wie zijn al die mensen?” 

De gedachten van… Jeugdprins X. 

“Ik vind het erg spannend. Nog 
maar een paar dagen en dan hoef 
ik eindelijk geen geheim meer te 

bewaren.” 

Nieuw logo ‘Club van 111’ 

A l heel wat jaren wordt onze carnavalsvereniging  

gesteund door particulieren en bedrijven die lid 

zijn van de Club van 111. Jaren geleden is er een logo 

ontworpen, maar die was nu toch wel toe aan een make-

over. De nar en het schild zijn gebleven. U ziet hier het 

oude logo (links) en het nieuwe logo (rechts). 

mailto:info@cvdedwarsliggers.com
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A fgelopen zomer  

verscheen na heel veel 

jaren het allerlaatste Bielzen-

proatje. Het blad voor de leden 

van onze vereniging met 

nieuws, moppen, de doorgeef-

pen en dat handige overzicht 

met werkende leden (wie  

gebruikte hem niet regelmatig 

om het een en ander op te  

zoeken. Via deze weg willen wij 

Erica Kaufmann en Nancy 

Bosgoed en iedereen die er aan 

heeft meegewerkt nogmaals 

bedanken voor het vele werk 

wat hierbij werd verzet.  

Toen bekend werd dat er een 

digitale nieuwsbrief kwam, 

deden we een oproep voor een 

nieuwe, orginele naam. We 

kregen maar liefst… 1 idee 

toegestuurd. Dit was echter 

wel meteen een super idee en 

deze naam hebben we dan ook 

gekozen. 

 

MARTY BURGERS,  

bedankt voor jou idee, een 

klein presentje komt naar je 

toe. 

 

We hopen de Digiproat de  

komende maanden/jaren goed 

te kunnen vullen, maar 

daar hebben we wel jullie 

hulp bij nodig. 

Heb je iets grappigs of  

belangrijks te melden? Een 

leuk weetje of een grappige 

foto? 

De volgende Digiproat komt 

uit op 11 december 2014. 

Stuur je stukje dus uiterlijk 

zondag 7 december naar 

info@cvdedwarsliggers.com 

 

Namens de redactie,  

bedankt! 

 

Van Bielzenproatje naar Digiproat 

H et was in okto-

ber weer tijd voor Hal-

loween. Dit jaar groter 

dan ooit en met nog 

meer activiteiten voor-

afgaand aan de grote 

Halloween fietstocht 

door het dorp. Een aan-

tal dwarsliggers en 

dwarsliggerinnen heb-

ben hier een mooie bij-

drage aan geleverd. 

Want wat is Halloween 

zonder heksen, en wie 

kun je hier beter voor 

vragen dan de dwarslig-

gers? 

 

Op zaterdag 18 oktober 

stonden er door het dorp 

verspreid 9 heksen 

(waaronder Eucalypta, 

Edana en Cassandra). Kin-

deren konden bij de Inter-

toys een formulier ophalen 

waarop de namen van alle 

heksen stonden. Hiermee 

konden ze tussen half 7 en 

half 9 door het dorp opzoek 

naar de verschillende hek-

sen op het Stuijvenburg-

plen, de Bernstein en het 

Oranje Nassauplein. Bij 

elke heks kregen ze een 

locatie (een winkel) waar 

iets lekkers gehaald kon 

worden. Zo lagen er bij 

Sprint foto’s worstjes als 

heksenvingers en kregen ze 

in veel winkels een lekker 

zakje snoep.  

Niet alleen de 120 kinderen 

die meededen genoten van 

de spooktocht, ook de papa’s 

en mama’s, opa’s en oma’s 

deden gezellig mee. Het 

winkelend publiek kon ook 

meegenieten, al werd me-

nigeen ook een beetje bang 

gemaakt. Want als er in-

eens een vreemde heks voor 

de winkelruit staat, dan 

schrik je toch wel even 

flink!  

Het was een mooie avond, 

met veel mooie reacties en 

zeker voor herhaling  

vatbaar! 

 

Bijschrift bij afbeelding. 

Verkleedpartijtjes tijdens Halloween 

(boven) Mary, Debbie, Netty, Ria, (onder) Miriam, Merel,  

Silvia en Wendy. Brigitta staat niet op de foto. 

mailto:info@cvdedwarsliggers.com
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wuste uur hoefde toevallig geen van de 

aanwezige dames naar toilet zodat 

Joke’s hulpgeroep door niemand werd 

gehoord!!!! 

De stem van Joke achter de gesloten 

deur kwam weer tot leven toen haar 

redding nabij was. Met snel opgehaald 

gereedschap werd de complete deur 

eruit getild en vonden de redders Joke 

gekleed en wel zittend op de pot. Let 

wel, zo kennen we haar niet, als een 

zielig hoopje mens. 

Met een rood hoofd van de spanning en  

het haar nat van het zweet, keek ze 

haar  (lachende) redders dankbaar aan 

en ze was dan ook erg blij dat dit be-

nauwde uur eindelijk voorbij was. 

 

Volgens mij 

heeft ze die 

avond nog 

goed  

gebiljart en 

smaakte een 

koel biertje 

heerlijk!!! 

  

Een toeschouwer. 

W oensdagavond 29 oktober jl. 

ca. 20.00 uur. Een mooie 

avond in Spoorzicht... 

  

Joke zou die avond eerst vergaderen 

met de Sinterklaascommissie en daar-

na gaan biljarten .  

Ineens was ze van de aardbodem ver-

dwenen. Bij navraag wist niemand 

waar ze gebleven was.  We zijn toen 

alvast maar begonnen met vergaderen. 

Wij dachten, ach ze zal wel aan het 

biljarten zijn, en bij het biljarten dacht 

men dat Joke bij de vergadering zat!!  

Zo gaat dat dan.. Meestal hoor je haar 

wel of zie je haar voorbij sprinten, 

maar niets van dat alles, geen signalen 

meer van Joke!! 

Tot men bij het biljarten vond dat het 

KDO nogal veel herrie maakte in de 

zaal tijdens het repeteren van hun ko-

mende toneeluitvoering.  Niets was 

minder waar, Joke had zich opgesloten 

in het damestoilet en probeerde door 

zeer hard op de deur te bonzen aan-

dacht voor haar benarde situatie te 

trekken. Vergeet het maar, in dat be-

Joke, waar ben je toch??? 

Colofon: 
Digiproat 

1e jaargang, nummer 1 - 2014 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

Carnavalsvereniging de  

Dwarsliggers 
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Stukje aanleveren? 

Graag naar  

info@cvdedwarsliggers.com 

Deze nieuwsbrief automatisch  

ontvangen in de mailbox? 

Meld je dan aan op onze website  

onder nieuws - nieuwsbrief. 
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