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Wat er ter sprake 
komt:

 
CARNAVALS-
KALENDER

 
 Bloemetjes rondbrengen
 Zondag 12 februari 2016
  
 Overdracht 
 Dwarsliggersdörps
 Krante
 Zondag 12 februari 2016
 Buitenresidentie de Koren- 
 molen

 55+ carnaval
 Zondag 19 februari 2017
 Residentie De Heideroos

Wie verdient een 
bloemetje?
Aanpassing tijd 
sleuteloverdracht
Warming-up Party
Dweilen bij de 
Rossumdaerpers
Veranderingen, 
uitdagingen en 
nieuwe tijden
Uitreiking Dwarslig-
gersdörpse Krante
Winterparty
Club van 111
Geslaagd Prinsenbal
Carnavalsparty
FotoDVD, colofon

OPROEP: Wie verdient dat bloemetje?
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Ook dit jaar brengen wij namens de Carnavalsvereniging op 
zondag 12 februari 2017 tussen 14.15 en 15.45 uur weer een 
bloemetje langs bij mensen uit Eerbeek en Hall die langdurig 
ziek zijn, een moeilijke periode doormaken of hebben meege-
maakt en aan mensen die altijd belangeloos voor een ander 
klaarstaan. 

Vanwege de Wet op de Privacy krijgen wij helaas geen adres-
sen meer via artsen en tehuizen. Daarom doen wij een oproep 
aan iedereen:
Denkt u iemand te kennen die voor een bloemetje in aanmer-
king komt? Laat het ons weten. U kunt daarvoor bellen met 
onderstaande telefoonnummers:
Bertina Timmer 06-36463713 en Sandra Kalsbeek 06-
51707619
Opgeven kan t/m zaterdag 11 februari aanstaande.

Bij voorbaat dank namens de seniorencommissie van CV De 
Dwarsliggers.

Tijdens het jeugduittreden op zaterdag 4 februari is ontdekt 
dat er een tijdsprobleem is ontstaan in het draaiboek. Waar-
schijnlijk komt dit nog door de oude situatie bij Spoorzicht.

De aanpassing voor de Sleuteloverdracht is als volgt:
Aanwezig 18.33 uur op het Stuijvenburchplein.
Opening 18.44 uur (dit was 18.55 uur).

Zo hoeven we niet 20 minuten in de openlucht te wachten tot 
de opening en heeft de jeugd na afloop iets meer tijd om naar 
“De Schuure” te gaan voor de Carnadisco .

Verder blijft alles zoals het in het draaiboek staat.

Vice Voorzitter,
Marty Burgers

Aanpassing begintijd Sleuteloverdracht

www.cvdedwarsliggers.com/agenda
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Op maandagavond na het grote Carnavalsweekend gaan we zoals elk 
jaar weer “dweilen” bij een andere carnavalsvereniging. Dit jaar hebben 
onze hoogheden gekozen voor het feest bij de Rossumdaerpers in Vaas-
sen, net als vorig jaar. Het is maandag 27 februari Rosenmontag en ‘s 
avonds gaan we naar de Hollandse Avond, met o.a. Danny Froger en 
Peter Beense. 
We gaan met een bus en jij kunt mee! 
Maar, dan moet je je wel snel opgeven, 
want we hebben 50 plaatsen en VOL = 
VOL!! Je betaalt €15,- voor bus én entree! 
Opgave bij Adjudant Ferdinand of Bea Hol 
(penningmeester) en direct betalen bij op-
gave! Dit kan bij een van onze carnavalsac-
tiviteiten.

Wanneer: 27 februari 2017
Vertrek: 19.11 uur!
Vanaf: Residentie de Heideroos.
De zaal van de Residentie is vanaf 18.45 uur open voor een kopje koffie/
thee of drankje. 
 Prijs: €15,-

Dweilen bij de Rossumdaerpers
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Veranderingen, uitdagingen en nieuwe tijden.
Nog maar net bekomen van een hele opwindende feestmaand december zijn we alweer ruim 
een week in het nieuwe jaar 2017 beland op het moment dat ik dit stukje schrijf. Je kan ge-
rust wel zeggen dat december een indrukwekkende maand was !!
 
Wat dan, nou eerst mijn eigen verjaardag, dan de Goed Heiligman er vlak achteraan, dan de 
Kerstdagen, en als slot de jaarwisseling…..  Helaas was het begin van het nieuwe jaar zeer 
teleurstellend voor mij en ik denk met mij nog vele anderen!! Geen beste wensen en vuurwerk 
meer bij Spoorzicht, want onze voormalige Residentie had juist haar deuren op 31 december 
voor altijd gesloten.
 
Wat een gek idee eigenlijk, maar het is niet anders.  Met een indrukwekkende feestavond op 
vrijdag 30 december onder leiding van de band BEETHOVEN konden heel veel mensen die 
avond nog eenmaal het sfeertje proeven, oude verhalen ophalen en…. natuurlijk ook feesten.
De garderobe was zoals vanouds uitstekend bezet door onze ervaren vrijwilligers van de 
Dwarsliggers en deed zeer goede zaken zoals ook bij enkele andere grote evenementen in nov/
dec die tot in de vroege ochtenduren duurden. Hierdoor voelt onze kas weer wat warmer aan.  
Binnenkort zijn er op dit gebied nog enkele andere leuke dingen te verwachten, maar daar-
over later. We houden het spannend!!!

Maar nu over naar de werkelijkheid van het heden, waarbij wij ongetwijfeld  dit jaar nog vele 
uitdagingen maar ook kansen op ons carnavals pad zullen vinden. Wat voorbij is, is voorbij… 
Het is zoals het nu is, onthoud het leuke en het goede en geniet daar ook van, maar haal daar 
ook jouw voordeel uit!!! Accepteer de nieuwe tijd, beschouw de meest veranderingen als een 
uitdaging!!!
 
Samen sterk, dit carnavalsverbond zijn we op 12 april 1979 met elkaar aangegaan,  De baby 
van toen is uitgegroeid naar een volwassen, ervaren en plezierige Carnavalsvereniging, die in 
het mooie Eerbeek haar plaats gevonden heeft.
 
Met carnavaleske groet,
 
Herman Wooning,  Senator  en Oud Prins

Zondag 12 februari zal bij buitenresidentie De Korenmolen aan de Kanaalweg 3 te Eerbeek 
de presentatie van de Dwarsliggersdörpse Krante plaatsvinden.
Om 16.11 uur begint de feestelijke overdracht en ook dit jaar is het de redactie van de krant 
weer gelukt om iets carnavalesks en ludieks te bedenken.
Onze Hoogheden en Jeugdhoogheden zullen na het uitvoeren van die ludieke opdracht als 
eerste de Dwarsliggersdörpse Krante in ontvangst mogen nemen, maar….. Het is dit jaar een 
bijzonder jaar, nieuwe locaties, nieuwe opzet van het carnavalsweekend en ook de carnavals-
krant, die jaarlijks vol staat met allerlei informatie en leuke weetjes, wordt heel bijzonder. 

Wat er zo bijzonder is verklapt de redactie nog niet. Wie het wil weten mag gewoon komen 
kijken op zondag 12 februari bij onze buitenresidentie de Korenmolen. Iedereen is hierbij van 
harte welkom, de entree is zoals gewoonlijk helemaal gratis.

Uitreiking Dwarsliggersdörpse Krante
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Beste Dwarsliggers , 
 

Bij deze nodigen wij jullie uit voor een Winter Party  
op donderdag 23 februari 2017. 

 
Waar: 

- De dames verzamelen zich op het Oranje Nassauplein om  
18.11 uur (met de fiets). 

- De heren verzamelen zich op de parkeerplaats van de 
Eerbeekse Boys om 18.11 uur (met de fiets). 

 
De kosten zijn €15,- per persoon: 

Dit is voor een complete maaltijd en 2 consumpties 
 

Kleding advies:  winterse kleding eventueel met een 
carnavaleske inslag (dus geen kiel) 

 
Opgeven kan bij Adjudant Ferdinand, de bijdrage dient dan 

ook gelijk voldaan te worden. 
 

Met carnavaleske groet, 
 

Prins Patrick den Eerste, Prinses Chantal,  
Adjudant Ferdinand en Hofdame Daniëlle 
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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

Bistro
De Zaak

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

Hofmeijer civiel- 
en cultuur-

techniek

JS Entertainment
Apeldoorn

PLUS van Tetering 
Eerbeek

Sportcafé 
de Bhoele Eerbeek

Installatiebedrijf
Tabor Eerbeek

Administratie en 
advieskantoor 

Paalman

Reparatie aterlier
Jan van den Brink

Multimedia 2000
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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In een volle Residentie De Heideroos vond zaterdag 21 januari ons jaarlijkse Prinsenbal 
plaats. Bevriende carnavalsvereniging De Deurdauwers uit Dieren met Prins Rik de 1e  
en Prinses Jolande de 2e waren met hun gevolg naar Eerbeek gekomen om dit gezellige 
feest mee te vieren. Na de opkomst van de Hoogheden, Jeugdhoogheden, de Raad van Elf, 
en alle andere geüniformeerden kon het feest om 20.17 uur beginnen. 

Het eerste deel van de avond was een gevarieerd programma met diverse carnavaleske 
optredens van eigen leden. En het was dit jaar volop komische act afgewisseld met zang 
en dans. Zo deden de moeders van de dansgarden een eigen dans, keurig gelijk en in de 
maat, het was te zien dat ook zij, net als hun dochters al lang daarvoor hadden geoefend. 
Nadat de Oud Prinsen een medley hadden van gouden oldies zoals “Er staat een paard 
in de gang en “Unne spijker in munne kop” was het de beurt aan de 
Jeugdhoogheden met hun act. Zij gebruikten hiervoor niet alleen het 
podium maar gingen ook met een polonaise de zaal in en kregen daar-
mee de zaal in beweging. Ook de Jeugdcommissie was zoals elk jaar 
van de partij, al was het dit jaar niet direct duidelijk dat zij het waren. 
Met de knieën en onderbenen omgetoverd tot dansparen lieten zij deze 
dansparen tot leven komen. Na een korte pauze waarin er loten werden 
verkocht, was het de beurt aan de jeugdraadsheren, zij hadden een muzikale act met led 
lampjes gevolgd door een act “De TV Gids” waarin op humoristische wijze werd besproken 
en vooral uitgebeeld wat er die avond op de TV zou zijn. De verrassing van de avond was 
oud voorzitter Jeffrey Heijmans die met zijn vrouw het ABC op komische wijze vertelde 

met een dans als sluitstuk. Jeffrey liet nadien nog doorschemeren dat 
hij 4 weken dansles had gevolgd. Nou dat was te zien hoor, Jeffrey! De 
Raad van 11 sloot uiteindelijk dit deel van de avond af met een komi-
sche vertolking van De Vegers waarbij Raadsoudste Tonnie zijn mede-
raadsheren op bijna militaire wijze in het gareel probeerde te houden. 
Ook hierbij werd weer veel gelachen.

Tussen de acts door gaven de Whisles en de Railrunners een spette-
rend optreden. Zij oefenen hier het hele jaar voor en dat was duidelijk te zien.

Voor het tweede deel van de avond werd de zaal omgebouwd, tafels gingen aan de kant 
en de voetjes van de vloer en al feestend ging het Prinsenbal nog tot in de kleine uurtjes 
door. De muziek werd op deze avond verzorgd door DJ Henry. Later op de avond kwam 
zanger William Bonne, bekend van het duet met The Voice of Holland-finalist Brace nog 2 
x optreden en samen kregen ze de dansvloer vol en was het een en al gezelligheid. 
Het Prinsenbal was een bijzonder geslaagde start van het nieuwe carnavalsseizoen op 
deze nieuwe locatie. Alle foto’s en filmpjes van het Prinsenbal kunt u vinden op www.
cvdedwarsliggers.com/media

Geslaagde Prinsenbal 2017 was ludiek en komisch

Jeugdcommissie

De Vegers van de Raad van Elf

 Jeugdhoogheden                        Oud-voorzitter Jeffrey en   “De TV gids” (raadsdames)             Oud Prinsen 
     zijn vrouw Dorinda

      Meer foto’s zijn te vinden via onze website

www.cvdedwarsliggers.com/fotos
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Veldkantweg 69, 6961 HH 
Eerbeek. 
Verschijnt: Bij voldoende  
plezierig nieuws.  
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Hoogheden, Herman Wooning, 
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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 bij nieuws - digiproat.

mailto:info%40cvdedwarsliggers.com?subject=Stukje%20nieuwsbrief
www.cvdedwarsliggers.com/digiproat

