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Jeugdhoogheden hebben genoten!
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Hallo,

Dit seizoen was ik Prinses, ik vond het jaar super leuk en ik heb er 
zeker van genoten. Het leukste vond ik de pronkzitting. Wat nog 
meer leuk was, was de optocht. Ook daar heb ik erg van genoten! Ik 
ben ook zeker blij dat deze grote hoogheden zijn gekozen om het met 
ons te zijn.
Het is leuk dat je cadeautjes kreeg, want dan kan je er altijd aan te-
rug denken. Ik heb er zo van genoten, ik zou het zo weer over willen 
doen! Ik denk dat andere jeugdhoogheden ook veel plezier hebben 
gehad. Veel dingen van onze proclamatie zijn uitgekomen. Zoals: 1. 
Het zal een swingend jaar worden! (dat is het ook echt geworden!) 2. 
De dj coole muziek draait tijdens de carnadisco; 3. De jeugdhooghe-
den veel lol hebben met de grote hoogheden! (ik denk dat dat wel is 
gelukt); 4. We voor een spetterend optreden gaan zorgen, en er zijn 
er nog wel meer. Ik ga zeker nog een jaar door met de dansgarde 
waar ik al 7 jaar op zit! Voor de rest vond ik het echt een top jaar!!!

Groetjes Oud jeugdprinses Mila Jansen

Hallo Dwarsliggers en Dwarsliggerinnen,
 
Wat een geweldig seizoen is het geweest!!!
Ik heb erg genoten van alles wat we hebben mogen doen en meema-
ken.
Ik heb samen met Mila en Famke veel plezier gehad, maar zeker ook 
met de grote hoogheden.
Het is lastig om een ding te noemen wat het leukst was, want eigen-
lijk kan ik niet kiezen. Ik zou dan ook iedereen aanraden om een 
keer deel uit te maken van het jeugdtrio, want het is in een woord 
Geweldig!!!
Volgend jaar ben ik weer van de partij alleen dan bij de dansgarde 
en hoop ik dat er dan net zo’n leuk trio zal zijn ;) 

Groeten (oud) page Isa

NB: Het stukje van oud Hofdame Famke ontbreekt helaas. Wellicht 
dat dit stukje nog op de website of onze facebookpagina zal verschij-
nen. 
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Oudhoogheden blikken terug op TOP seizoen!

Het begon al zaterdagavond 
met de pronkzitting, dat was 
al en hele leuke gezellige 
avond. De opkomst was leuk 
en de mensen waren te vrede. 
Het was heel gezellig.

Zondagmorgen was het weer 
vroeg dag, we hadden een 
brunch bij de Oud Prinsen in 
de Heideroos.

Dat niet alleen, maar ik ging 
de Prins en Prinses met een 
koets ophalen om daar naar 
toe te gaan. En natuurlijk 
gaat dat iets langzamer dan 
met een auto. Het heeft toch 
wel iets, zo’n mooie tocht in 
een koets. Tot het begon te re-
genen, zeg maar hoezen, water 
kwam lood recht naar bene-
den. Toen zaten we niet meer 
in een koets maar meer in een 
soort badkuip. We waren klets 
en klets nat. Het had ook wel 
weer wat, alleen kwamen we 
bij de Oud Prinsen aan als een 
soort verzopen parkieten. 

Ja, en dan ons eerste uittre-

den naar Laag Soeren met 
een leuk clubje mensen. Dat 
was ook weer zo iets met de 
gewone streek-/stadsbus naar 
Laag Soeren en terug met 
elkaar in diverse auto’s.
En natuurlijk hadden we ook 
nog de receptie / kerstborrel 
in de stal op de boerderij van 
de vader van de Prins in Hall. 
Het bleek dat er veel makke 
schapen in een stal passen. 
Wat wel bleek: met wat aan-
kleding en lampjes kan je al 
gauw iets gezelligs creëren.

En zo rolde we van het ene 
feest of zeg maar carnavals-
avond naar de andere. Za-
terdagmiddag voor het prin-
senbal nog even een receptie 
in Laag Soeren en ‘s avonds 

het Prinsenbal. Dat was echt 
super, zelfs onze achterban 
sloeg op hol en kwamen op 
als de AANHANGERS met 
Alfons als Prins den eerste in 
hun midden en de vader van 
Tonny als oudste Raadsheer. 
Het was echt een super avond 

met al die optredens. 

Dan hebben we 
de hele raad met 
aanhang nog bij 
ons in het huisje 
op Robertsoord 
mogen ontvan-
gen en wat een 
feest is dat wel 
niet geworden. 
Zelfs het vloer-
kleed ging aan 
de kant en de 
deur van het 
toilet kwam nog de kamer in 
met Alfons die riep: “Prins 
Fons gaat deur!”. De volgende 
avond met een kleine dertig 
man naar Apeldoorn waar we 
zelfs de Alpen Zusjes tegen 
kwamen Ook dit was alweer 
een hele zware avond. 

En dan is het bijna zo ver dat 
het echte Carnavalsweekend 
gaat beginnen maar nog eerst 
een sport-/ conditietest met 
een knipoog afnemen. En die 
hebben we dan ook op de don-
derdagavond gehad. Wat een 
groot feest! Zelfs Willemien 

Ja Ja wat een Kort en heftig carnaval seizoen. Ik was al trots dat ik Adjudant 
mocht zijn dit jaar, maar dat het zo heftig zou zijn hadden we met z’n allen niet he-
lemaal verwacht. Maar ja als alles klikt met elkaar de Hoogheden, achterban, Raad, 
leden en iedereen die ik vergeten ben, kan het bijna niet meer verkeerd gaan. Het 
was me wat, zit op dit moment nog steeds na te genieten van de foto’s en kranten-
knipsels en ik krijg nu nog steeds beelden terug van “Oja”, dat gebeurde ook nog 
enz. enz.
En ik denk niet dat ik dat alleen heb, maar ook onze nu Oud Prins Tonny en Prin-
ses Petra die zitten ook nog met het carnaval in hun hoofd. Wat was het weer Oer 
gezellig, kan er eigenlijk geen andere naam  voor verzinnen. Hierbij een kleine 
opsomming wat er zo allemaal gebeurt in zo’n kort seizoen.



Pagina 3

kwam met 10 graden onder 
nul in bikini (diehard). Totaal 
een kleine 50 personen die op 
de sporttest met een knipoog 
af waren gekomen met een 
hapje en een drankje.
Ja, dan zitten we alweer op 
de vrijdag. Overdracht van de 
sleutel aan de Prins en Jeugd-
prinses door de burgemeester, 
het ophalen van de wisselprijs 
en natuurlijk een gezellige 
Hollandse avond bij Spoor-
zicht.
We zijn alweer aanbeland bij 
de zaterdag: ‘s Morgen eerst 
de prinsenwagenoverdracht 
bij de Heideroos, ’s middags 
kindercarnaval in Spoorzicht 
en dan zaterdagavond het Ge-

costumeerdbal wat ook heel, 
heel gezellig was, veel mensen 
en goede muziek.
En dan na een paar uurtjes is 
het zondag. De dag beginnen 
we met een brunch bij Oud-
Prins Raymond en van daar 
naar de start van de optocht 
bij de Korenmolen. De optocht 
was wel kort maar wel heel 
leuk en kleurrijk. We hadden 
het weer ook mee, al was het 
op de wagen soms wel goed 
koud maar dat gaf niets: het 
was droog met een zonnetje. 
Daardoor waren er ook veel 
mensen langs de route op de 
been om naar de optocht te 
kijken. Na de optocht gelijk 

door naar het feest 0-80 en de 
prijsuitreiking in Residentie 
Spoorzicht. Wat natuurlijk ook 
weer een groot feest was voor 
jong en oud.
Dan krijgen we de maandag-
ochtend bij de Heideroos. Die 
was ook weer zo gezellig met 
al die zottigheden en sketches. 
Tussendoor geen tijd meer 
gehad om even uit te rusten, ‘s 

avond gelijk door naar Vaas-
sen. Een bus vol plus nog een 
aantal auto’s die er achter aan 
kwamen. Daar aangekomen 
was het toch een feest met 
artiesten zoals Jetty Paletty 
en wel zo’n 1700 feestgangers! 
Heel leuk om hier aan terug te 
denken, wat een avond!
Het gaat sneller dan je denkt 
want dan is hierna de dinsdag 
alweer aangebroken. ‘s Mid-
dags stampotten eten en ’s 
avonds aftredens.
 
Dit is maar een klein beetje 
een opsomming van wat er al-
lemaal is gebeurd in een kort 
carnavalsseizoen.
Er is nog veel meer gebeurt 
zoals het 55+ carnaval, op 
bezoek bij de wagenbouwers, 
bloemetjes rondbrengen, bij 
verzorgingshuizen langs, sleu-
tel terug brengen naar Brum-
men enz. enz., en dan ben ik 
waarschijnlijk nog dingen 
vergeten op te noemen. Zeg 

maar gewoon het is te veel om 
op te noemen.
Maar, en ik zeg het nogmaals, 
ik heb er geen spijt van dat ik 
dit allemaal gedaan heb en ik 
geniet er nog dagelijks van, al 
ben ik dood op ( zeg maar ka-
pot). Als ik soms om me heen 
kijk en lees wat er allemaal 
gebeurt, dan denk ik maar 
weer even aan het carnaval 
wat geweest is en dan denk 
ik: zo dit kunnen ze niet meer 
van me afnemen.
Ik hoop dat de vereniging nog 
een heel en mooi lang leven is 
beschoren (mag behouden blij-
ven) met niet alleen de Raads-
heren en de leden die in de 
commissies zitten, maar ALLE 
LEDEN van de vereniging.
Want carnaval doe je en beleef 
je niet met een paar mensen, 
maar beleef je en doe je met 
zijn allen.
3 x Alaaf.

Tonny, Petra en Ron
Oud hoogheden seizoen 2015-
2016
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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 Carna-
val gepresenteerd. IETS VOOR U?? 
Kijk voor meer informatie op
www.cvdedwarsliggers.com/club-van-111

Café - Bar
Spoorzicht

Grand café
De Korenmolen

Restaurant en Partycentrum 
de Heideroos

Ritme op maat
Coen van Vollenhoven

Yellow Cab
Entertainment

Nedlite 
lichtreclame BV

Ten Veen
De echte bakker

Varego
Elektrotechniek

Partyverhuur
Eerbeek

Machineverhuur
Zilven - Loenen

Hofmeijer civiel- 
en cultuurtechniek

JS Entertainment
Apeldoorn

PLUS van Tetering 
Eerbeek

Marius Mennink
Uw Visspecialist

Sportcafé 
de Bhoele Eerbeek

Installatiebedrijf
Tabor Eerbeek

Administratie en 
advieskantoor 

Paalman

Reparatie aterlier
Jan van den Brink

Multimedia 2000
Eerbeek

Elshof keuken-
montage Eerbeek

Brouwer
bouwmaterialen 

Hall

Ruijling advies BV
Eerbeek

Bril ‘73 Opticiens
Eerbeek

Schotpoort Logistics
Eerbeek BV

Streppels Kleding
Verhuur Hall

Glazenwassers en 
schoonmaakbedrijf 

Johan Heikens
Steemers & De Winkel

Bedrijfsdiensten BV

Nolsen
Accountancy

http://www.cvdedwarsliggers.com/club-van-111
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Laatste woord van de Voorzitter
Het Seizoen zit er bijna op en wat is het weer een mooi jaar geweest. Het begon natuurlijk met de 
Pronkzitting. De bekendmaking van de Prins was zeker een bijzondere. Wat een combinatie stond er 
op het podium. Tonny, Petra en Ron, wat hebben ze het dit seizoen fantastisch gedaan. Uiteraard mo-
gen we de achterban, Jacqueline, Alfons en Carla niet vergeten, want ook zij hebben achter de scher-
men heel goed werk verricht. Overigens mag u best wel weten, dat wij als bestuur wat peentjes hebben 
gezweet gezien de reputatie van bovenstaande. Gelukkig viel dat heel erg mee en ik kan niet anders 
zeggen dan dat de samenwerking tussen de hoogheden en het bestuur zeer prettig was. 
Ik haal nog een paar memorabele momenten van afgelopen seizoen naar voren: De sportieve avond op 
donderdag, “girlpower!!”, de gouden Biels voor Ria Berends, het optreden van Jettie Palettie tijdens 
de draaiboekbespreking de Jeugwagen (Topper) en zoveel andere fantastische herinneringen aan dit 
seizoen. Dank jullie wel!!

Hoogheden bedankt voor het fantastische seizoen, jullie inzet en plezier maakte het tot een geweldig 
jaar!! Na mate het seizoen vorderde, zag je de groep dichter naar elkaar groeien. Dat was heel leuk om 
te zien!! 

Het einde van het seizoen wordt een beetje overschaduwd door de gebeurtenissen bij Spoorzicht. De 
vereniging raakt haar residentie kwijt en dat is een grote aderlating. Het bestuur heeft een werk-
groep in het leven geroepen die op korte termijn verschillende opties gaat bekijken hoe wij carnaval 
gaan invullen voor de komende jaren. Die werkgroep zal een eerste opzet bespreken met het bestuur 
en dit leggen we voor aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering 19 april aanstaande. 
Zet deze datum in uw agenda en kom allen!

Nieuwe samenstelling bestuur
Uiteraard sluiten we dit jaar positief af: Er is namelijk een nieuwe president gevonden: 
Marco Bosch neemt het stokje over van Jan Bannink. Uiteraard wil ik Jan bedanken voor alle jaren 
dat hij President is geweest, maar in het bijzonder afgelopen jaren. Die waren niet altijd even makke-
lijk, maar mede door het posimistisch denken van Jan kwam het altijd weer goed. 
Tevens zijn we verheugd te kunnen melden dat er een nieuwe kandidaat bestuurslid is opgestaan. 
Haar naam is Petra Gerritsen en zij stelt zich beschikbaar om plaats te nemen in het bestuur als 
algemeen bestuurslid. Doordat Marco de functie van President gaat vervullen stopt hij met zijn be-
stuursfunctie. Vanuit de raad stelt Marty Burgers zich kandidaat om plaatst te nemen als algemeen 
bestuurslid. Vers van de pers: Bea Hol heeft zich zojuist officieel kandidaat gesteld voor het penning-
meesterschap voor onze vereniging. Zoals jullie inmiddels wel weten heeft Bea veel ervaring op het 
gebied van cijfers. We zijn dan ook erg blij met deze ontwikkeling en ik wens Bea hierbij alvast veel 
succes toe. Zoals jullie weten stop ik aan het einde van dit seizoen als Voorzitter. Deze functie staat al 
een tijdje open. Tijdens het grote weekend kwamen we in gesprek met een zeer bekende van de vereni-
ging. Hij was net als wij overrompeld, maar hij heeft volmondig Ja gezegd tegen deze functie. ...trom-
geroffel... ik stel graag aan u voor kandidaat voorzitter: Jan Bannink

Er vanuit gaande dat de leden positief gestemd zijn over deze bestuursmutaties, wens ik jullie alle-
maal alvast veel succes en vooral plezier toe komende periode. De oplettende lezer heeft nu gezien dat 
het bestuur weer compleet is. Deze mensen hebben samen behoorlijke carnavalservaring en dat zorgt 
ervoor dat ik met een gerust hart kan aftreden.

Tot slot wil ik jullie leden bedanken voor het vertrouwen van de aflopen drie jaar. Zo nu en dan was 
het een rollercoaster met up and downs, maar ik heb het met veel plezier gedaan. Mede bestuursleden 
bedankt dat jullie met zo’n chaoot als ik ben om konden gaan. 

We zien elkaar op de algemene ledenvergadering 19 april aanstaande.
Met carnavaleske groet, 
Jeffrey Heijmans
Voorzitter CV de Dwarsliggers
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CV de Dwarsliggers 
Bestuur: 

Voorzitter: Jeffrey 
Heijmans 

Secretariaat: Willemien 
Heikens 

Penningmeester: Vacature 
Marco Bosch 

Patrick Nolsen
Wendy Hissink - Klapwijk 

CV de Dwarsliggers

Bezoek onze website: 
www.cvdedwarsliggers.com

Colofon: 
Digiproat 
2e jaargang, nummer 10 - 
2016. 
Secretariaat: W. Heikens, 
Veldkantweg 69, 6961 HH 
Eerbeek. 
Verschijnt: Bij voldoende  
plezierig nieuws.  
Oplage: Onbeperkt, digitaal. 
Redactie: Jollie Deb. 
Penkruipers: Jollie Deb, oud 
hoogheden en jeugdhooghe-
den, voorzitter Jeffrey, Netty 
Roeloffzen
Fotografie en illustratie: 
G.O. Ogle, Jollie Deb, Famba. 
 
Stukje aanleveren? Graag 
naar  
info@cvdedwarsliggers.com 
 
Deze nieuwsbrief automatisch 
ontvangen in de mailbox? 
Meld je dan aan op onze 
website bij nieuws - digiproat.

HULP GEZOCHT
Er zijn twee commissies die het komende seizoen alle hulp 
kunnen gebruiken.

De optochtcommissie zoekt leden die willen helpen met 
het organiseren van de optocht. Prijsjes regelen, route uit-
zetten en vrijmaken, indelen van deelnemers, bezetting van 
startplaats, en het goed laten verlopen van de prijsuitreiking 
horen tot de taken van deze commissie. De zondag is dus de 
drukste dag voor deze commissie. De rest vh. seizoen enkel 
voorbereidingen treffen. 
Aanmelden kan bij Willem van Ginkel.

De PR-commissie kan goede schrijfhulp gebruiken. Deze 
commissie beheert o.a. de website, maakt deze digiproat, 
zorgt voor de dwarsliggersdörpse krante, heeft contact met 
de kranten in de omgeving, alle presentaties die gedurende 
het seizoen te zien zijn worden door hen gemaakt en ze doen 
de ledenadministratie. Een hoop taken, maar vooral voor de 
creatieve taken zoeken we hulp. Dus ben je goed in schrijven, 
powerpoints in elkaar zetten, en kun je met photoshop/inde-
sign werken of zou je dit willen leren. Meld je dan aan! Dit 
kan bij Netty Roeloffzen

Ledenadministratie en contactgegevens

Sinds dit seizoen doe ik de ledenadministratie voor de 
Dwarsliggers.
Het is een behoorlijke klus geweest om deze in een geheel 
nieuw programma te zetten, maar dat gaf mij wel de gele-
genheid om de gegevens te controleren en te wijzigen daar 
waar nodig. Wat lastig blijft zijn de mailadressen van ieder-
een.
Het bestuur wil de leden beter op de hoogte kunnen houden 
van de laatste ontwikkelingen en de uitnodigingen voor b.v. 
de jaarvergadering per mail versturen.

Daarom deze oproep:
Willen jullie een recent mailadres, zeker wanneer dit mail-
adres de afgelopen 2 a 3 jaar is gewijzigd, doorgeven aan de 
ledenadministratie. Ook adreswijzigingen kun je aan mij 
doorgeven. Dit kan per email aan: 
ledendwarsliggers@gmail.com

Alvast bedankt allemaal!

Namens CV De Dwarsliggers
Ledenadministratie
Netty Roeloffzen
06-21166859
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