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CARNAVALSKALENDER
Pronkzitting 2016
Zaterdag 12 november 2016
Residentie De Heideroos
Jeugdronkzitting 2016
Zondag 13 november 2016
Residentie De Heideroos
Uittreden
Zaterdag 19 november 2016
Prinsenbal
Zaterdag 21 januari 2017
Residentie De Heideroos

Beste Dwarsliggers en Dwarsliggerinnen,
Afgelopen seizoen werd ik tijdens het grote carnavalsweekend
benaderd om voorzitter te worden van onze mooie vereniging,
het was namelijk mijn laatste seizoen als President.
Ik was voornemens het rustig aan te gaan doen en gewoon als
Oud-Prins het feest der zotten dat carnaval heet te gaan vieren. Mijn eerste reactie was dan ook: “Nee, dat is niets voor
mij”, toen werd mij gevraagd hier nog even rustig over na te
denken. Ik heb dit thuis met mijn vrouw Silvia besproken en
uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat het best wel een
eer is om als voorzitter te worden gevraagd, dus uiteindelijk
was mijn antwoord dan ook een volmondig ja.
Tijdens de ledenvergadering ben ik voorgesteld door het bestuur en ben met veel stemmen gekozen.
We staan inmiddels aan de vooravond van een nieuw Carnavalsseizoen en dan met de nadruk op nieuw, omdat dit een
vernieuwend seizoen gaat worden, waarover ik nu niet te veel
ga uitwijden. In de regionale bladen (kranten), Carnavalskrant en middels deze nieuwsbrief wordt U helemaal op de
hoogte gehouden over waar en wanneer de diverse carnavalsfestiviteiten gaan plaatsvinden.
In het weekend van 12 en 13 November staan onze eerste activiteiten van dit seizoen op de kalender, namelijk de presentatie van onze nieuwe Hoogheden en Jeugdhoogheden. Dit zal
op een niet nader te beschrijven manier gebeuren tijdens de
Pronkavond en Jeugdpronkmiddag.
De lokatie voor deze festiviteiten is :”De Heideroos”, die vanaf heden als onze Residentie zal gaan fungeren.
Ik wens U een fantastisch nieuw carnavalsseizoen toe.
Met Carnavaleske groet,
Jan Bannink,
Voorzitter.
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Eerste openingswoordje van President Marco
Beste Carnavalisten,
Hierbij een eerste stukje van mij als nieuwe President van Carnavalsvereniging De Dwarsliggers.
De meesten van jullie zullen het al wel weten, maar ik ben Marco Bosch. Getrouwd met Annette en vader van Sander en Rick. Ik ben 44 jaar oud (kan het carnavalesker?). Ik ben sinds
2002 lid van de vereniging en ben sinds 2009 Raadsheer. In de tijd vanaf 2009 tot nu heb ik
3,5 jaar in het bestuur gezeten en in de jeugdraadcommissie.
Vanaf dit seizoen ga ik een nieuwe uitdaging aan als President. Het zal een heel mooi maar
vooral uitdagend jaar worden met alle veranderingen die gaan komen door het sluiten van
onze vorige Residentie, Spoorzicht.
Aangezien dit stukje voor de nieuwsbrief is, houd ik het lekker kort zodat ik met de Dwarsliggersdörpse Krante ook nog wat te vertellen heb.
Ik hoop U allen morgen en zondag te mogen verwelkomen bij de bekendmaking van ONZE
nieuwe Hoogheden en Jeugdhoogheden, dit alles gebeurt bij Residentie de Heideroos.
Met carnavaleske groet Uw President Marco

Beste Dwarsligger (s),

Uitnodiging

Hierbij wil prins X met zijn gevolg jullie uitnodigen voor een uittreden met onze vereniging op zaterdagavond 19 november 2016 a.s.
naar C.V. de Dolbotters in Westervoort.
We verzamelen om 19.11 uur bij Spoorzicht en vertrekken om 19.22
uur.
Opgeven kan bij 06-29316523 of na de pronkzitting bij de adjudant.
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Dwarsliggers blij met nieuwe Residentie.
Wij als Carnavalsvereniging de Dwarsliggers zijn blij want bijna alles is geregeld voor het
nieuwe carnavalsseizoen dat officieel op 11 november gaat beginnen. Nadat bekend werd
dat de huidige Residentie Spoorzicht ging sluiten moest er op zoek worden gegaan naar
andere locaties voor de diverse carnavals activiteiten van de Dwarsliggers.
Werkgroep
Een speciale werkgroep “locatie carnaval” heeft het afgelopen half jaar veel werk verzet
en onderzocht wat de mogelijkheden waren. Diverse locaties werden bekeken en gesprekken werden gevoerd met o.a. de gemeente Brummen over de diverse mogelijkheden.
Marcel Gardenbroek van De Heideroos en Johan van Zadelhoff van de Korenmolen werden benaderd en gevraagd naar de mogelijkheden bij hun etablissement. Beide heren
begrepen heel goed dat het carnaval in Eerbeek moet blijven en daarmee zijn de Dwarsliggers heel erg blij. Uiteindelijk is er op 27 september jl. in een speciale ledenvergadering
gestemd over de wijzigingen en locaties voor dit seizoen.
Nieuwe locaties
Gelukkig kunnen we bij De Heideroos terecht voor veel van de carnavals activiteiten en
De Korenmolen heeft zelfs zijn terrein beschikbaar gesteld voor onze vereniging.
Zo zullen de Pronkzittingen (groot en klein), het Prinsenbal, het 55+ carnaval op 19 februari en in het carnavalsweekend, het openingsfeest op de vrijdagavond, het Locomotiefjesbal op de zaterdagmiddag en het Frühschoppen op maandag allemaal plaatsvinden bij
buitenverblijf De Heideroos**. De ludieke overdracht van de Dwarsliggersdörpse Krante
en de optocht op 26 februari zijn gewoon weer bij buitenresidentie De Korenmolen. Dit
jaar is zowel de start als de finish van de optocht bij de Korenmolen.
Grote tent
De grootste verandering is wel de grote tent op het terrein bij De Korenmolen waar het
gekostumeerd bal op de zaterdagavond en het carnavalsfeest op zondagmiddag na de optocht zullen plaatsvinden. Hiervoor is men nu druk om alle vergunningen rond te krijgen.
De leeftijd voor het gekostumeerd bal is sinds vorig jaar naar 16+ gegaan, we verwachten
dan ook nog meer jeugd op deze avond.
Voor de Carna-disco op vrijdagavond 24 februari wordt nog gesproken over een definitieve locatie, zodra dit definitief is zullen we het zo snel mogelijk laten weten via de diverse
media.
Meer informatie over alle activiteiten, de tijden en locaties en alle andere veranderingen
is te vinden op onze website www.cvdedwarsliggers.com
** Inmiddels is besloten dat De Heideroos onze nieuwe Residentie zal zijn.
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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

Sportcafé
de Bhoele Eerbeek

Varego
Elektrotechniek

Administratie en
advieskantoor
Paalman

Partyverhuur
Eerbeek

Glazenwassers en
schoonmaakbedrijf
Johan Heikens

Brouwer
bouwmaterialen
Hall

Schotpoort
Logistics
Eerbeek BV

Nolsen
Accountancy

Hofmeijer civielen cultuurtechniek

Reparatie aterlier
Jan van den Brink

Installatiebedrijf
Tabor Eerbeek

Multimedia 2000
Eerbeek

Ruijling advies
BV
Eerbeek

Yellow Cab
Entertainment

Streppels Kleding
Verhuur Hall

Bril ‘73 Opticiens
Eerbeek

Steemers & De Winkel
Bedrijfsdiensten BV
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De jeugd heeft de toekomst!
Dit seizoen hebben we een aantal nieuwe meiden bij de dansgarde mogen verwelkomen. Zij zullen dit
jaar samen met de andere meiden weer de sterren van de hemel dansen. Ook bij de Jeugdraad mogen
we een aantal nieuwe jongens verwelkomen, leuk! We verwelkomen Fenna, Shirina, Isa, Deneesha,
Kayleigh, Tim, Tygo en Thijmen en wensen hen heel veel plezier!
Hoi Dwarsliggers,
Ik ben Isa Klomp en ik dans bij de Stoomlockjes. Ik wou altijd al heel graag bij
de dansgarde en ik vind het heel leuk dat het ik er nu op zit. Ik ben 7 jaar en ik
vind carnaval heel erg leuk omdat ik daar al met papa heen ging. Die zit in de
raad van 11 en ik keek altijd naar de optocht en kwam op de kindercarnaval.
Op woensdag ga ik altijd dansen bij Dans je Fit en dan krijg ik les van Kinny. Ik
dans heel erg graag. Daarna ga ik nog dansen bij de dansgarde en op dinsdag zit
ik op Turnen bij GelreGym in Dieren. Ik heb nog een broer Tim die zit bij de
jeugdraad en een zusje Yara. Ik woon in Dieren met mijn moeder en in Eerbeek
met mijn vader.
Het leukste aan de carnaval vind ik altijd de optredens van de dansgarde. Dat
ze op de wagen mogen en ik vind het heel erg leuk dat ik nu ook op een wagen
mag. Ik vind de kindercarnaval altijd leuk want dan kan ik dansen met mijn
vriendinnen.
Alaaf! Isa
Hallo, ik ben Thijmen van der Sluis, 7 jaar. Ik ben met het carnavals virus inaanraking gekomen omdat mijn zus ook jaren gedanst heeft en mijn nichtje shirina hier
in de dansgarde zit in de stoomlokjes.
En ik dacht de jeugdraad lijkt me wel gezellig om zo de carnaval door te brengen.
Mijn hobby’s zijn voetballen en buiten spelen.
Ik kijk heel erg naar de optocht uit omdat ik elk jaar gekeken heb maar nooit mee
gedaan. Ik vind het erg spannend wat er allemaal gaat gebeuren.
De kennismaking met de andere jeugdraadsheren vond ik erg leuk en spannend,
zo kwam ik niet ineens in het onbekende.
Verder hoop ik dat ik een leuk seizoen heb.
Groetjes thijmen van der sluis
Hoi Dwarsliggers,
Ik ben Tim Klomp en ik kom vanaf dit seizoen bij de jeugdraad. Ik was altijd al bij
de carnaval omdat mijn vader ook in de raad van 11 zit.
Ik ben 9 jaar en woon in Dieren bij mijn moeder en in Eerbeek met mijn vader. Ik
heb een zusje Isa die zit bij de dansgarde en nog een zusje Yara. Het leukste van de
carnaval vind ik altijd de optocht en de kindercarnaval. Mijn hobbies zijn waterscouting, daar ga ik elke zaterdag naar toe en dan gaan we varen of leuke spelletjes
doen. Verder zit ik op Budo. Dat is een soort mix van allerlei oosterse krijgsporten.
Hier ga ik elke woensdag naartoe.
Ik heb super veel zin in alles van de carnaval dit jaar! Ik vind het leuk dat ik eindelijk bij de jeugdraad zit en dat ik alle feestjes mee kan vieren.
Alaaf! Tim
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Vervolg...
Hallo allemaal, ik ben Tygo van Elk en ik wil
graag iets vertellen over mezelf. Ik ben 8 jaar en
kom uit Dieren!
Dit Carnavalsseizoen kom ik bij de Jeugdraad
wat ik erg leuk maar ook spannend vind. Ik wil
dit omdat mijn stiefvader Wilbert Klomp ook bij
de Raad van Elf zit en zo de carnaval heb leren
kennen. Mijn mama helpt nu ook bij de jeugdcommissie! Ik ben dan ook gek op muziek bijv.
Dj Henry en luister dit veel op mijn kamer.
Behalve muziek luisteren speel ik ook veel buiten
met mijn vriendjes en voetballen ik of speel met mijn Nerfs. Maar
ook lekker rennen in het bos of varen bij de Waterscouting vind ik
leuk! Ik heb er heel veel zin in!!
Tot 12 november!!
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Ledenadministratie en contactgegevens

gers
CV de Dwarslig
CV de Dwarsliggers
Bestuur:
Voorzitter: Jan Bannink
Secretariaat: Willemien
Heikens
Penningmeester: Bea Hol
Petra Gerritsen
Patrick Nolsen
Wendy Hissink - Klapwijk
Marty Burgers

Bezoek onze website:
www.cvdedwarsliggers.com

Afgelopen maanden zijn we flink bezig geweest met het op
orde brengen van de ledenadministratie. Dit is gelukt mede
dankzij hulp van Patrick en Chantal Nolsen en onze penningmeester Bea. Het is nu belangrijk om alles up-to-date te
houden, zodat we de lidmaatschapskaarten, nieuwsbrieven
en andere mails naar de juiste (email)adressen versturen. We
hebben jullie hulp hier echt bij nodig!
Daarom deze oproep:
Wil je zorgen dat je wijzigingen in adres, bankgegevens,
telefoonnummer en emailadres zo snel mogelijk aan ons
doorgeeft? Dit kan per email aan:
ledenadministratie@cvdedwarsliggers.com
Alvast bedankt allemaal!
Namens CV De Dwarsliggers
Ledenadministratie
Netty Roeloffzen
06-21166859

