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Wat er ter sprake 
komt:

 
CARNAVALS-
KALENDER

 
 Algemene jaarvergadering
 Dinsdag 18 april 2017
 Residentie de Heideroos

 Pronkzitting
 Zaterdag 11 november 2017
 Residentie de Heideroos

 Jeugdpronkzitting
 Zondag 12 november 2017
 Residentie De Heideroos

Interem voorzitter 
bedankt iedereen.

Hoogheden hebben 
topseizoen gehad

Bestel onze fotoDVD

Club van 111

Colofon

Interem voorzitter bedankt iedereen.
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Dwarsliggers en Dwarsliggerinnen,

Wat hebben wij een TOP carnavalsseizoen gehad, het verlie-
zen van onze vaste Residentie Spoorzicht was voor ons alle-
maal een groot gemis.

Een werkgroep die vele mogelijkheden bekeken heeft en dit 
op de ledenvergadering presenteerde om toch ons carnaval te 
kunnen blijven vieren in Eerbeek: De Heideroos waar wij onze 
verenigingsavonden zouden gaan vieren en een grote feesttent 
bij de Korenmolen voor het grote carnavalsweekend. Ik kan 
iedereen wel vertellen dat een en ander makkelijker gezegd 
was dan gedaan. Als bestuur zijn wij er behoorlijk druk mee 
geweest om alles voor elkaar te krijgen. De Senatoren die zich 
bezig hielden met alle vergunning aanvragen. Het is teveel om 
op te noemen. De meeste tijd ging zitten in het alles goed rege-
len voor het grote weekend, tijdens elke bestuursvergadering 
nam dit een behoorlijk deel van de tijd in beslag . 
De eerste test was het weekend van de Pronkzittingen, waar 
we meteen al tegen een paar kleine dingen aan liepen. Geluk-
kig waren die simpel op te lossen en met het Prinsenbal was 
de verbetering direct merkbaar.
Maar dit nu typend en met het carnavalsweekend achter ons 
durf ik gerust te zeggen: het was SUPER!! Ook alle reacties na 
het weekend waren alleen maar positief en het feest in de tent 
is goed aangeslagen bij alle aanwezigen. Wat er nog bij komt 
zijn de lovende woorden van velen dat het zo gezellig was. 

Persoonlijk denk ik dat wij met dit tentfeest de goede weg zijn 
ingeslagen en dat het alleen nog maar beter zou kunnen wor-
den, wanneer iedereen zich er volgend seizoen weer net zo voor 
inzet als het afgelopen seizoen. Natuurlijk zijn er dingen voor 
verbetering vatbaar en daar zullen wij als bestuur ook zeker 
werk van gaan maken.

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar 
inzet .

Interim Voorzitter, 
Marty burgers

www.cvdedwarsliggers.com/agenda


Pagina 2

Lieve Dwarsliggers en Dwarsliggerinnen,

Wat een fantastische vereniging zijn wij en wat gaaf dat wij samen met jullie dit eerste 
jaar Dwarsliggers nieuwe stijl  als Hoogheden hebben mogen meemaken.  Een resultaat 
waar een ieder van jullie trots op mag zijn dat we dit gezamenlijk voor elkaar hebben 
gekregen. Want laten we eerlijk zijn, toen we voor de zomer hoorden dat onze residen-
tie Spoorzicht ging sluiten, ging er een schok door onze vereniging. Maar in plaats van 
te gaan zitten mokken zijn er diverse mensen opgestaan die gezegd hebben, dit is geen 
bedreiging voor onze club maar juist een kans en die kans moeten we met twee handen 
aangrijpen. Behoud wat er allemaal goed is en verander wat er nodig is. En dat hebben 
we gedaan.

Het begon natuurlijk allemaal met de mooie Pronkzitting en Jeugdpronk-
zitting in november 2016 in onze nieuwe residentie. Echt een hele mooie 
gezellig avond, die wat ons betreft veel te snel afgelopen was. De volgen-
de dag na de gezellige Prinsenbrunch was er een hele gave middag met 3 
super Jeugdhoogheden. Een hele mooie start voor het komende seizoen, 
de kop was er vanaf.

Dan in januari het Prinsenbal. Hoe zou dat nu gaan? De Raadsheren niet meer met ons 
samen op het podium. Nou, wat ons betreft het beste wat ons kon overkomen, veel meer 
contact met het publiek en natuurlijk waren de acts ook veel beter te 
zien.  En na de pauze heerlijk swingen op de muziek van de goede DJ, 
wat willen we nog meer!

We stomen daarna zo door naar het grote weekend, 
wat gaat de tijd dan snel. Eerst de bloemetjes rond 
brengen, een erg dankbare taak. Daarna natuurlijk 
de onthulling van ‘t Buukske, echt alle complimenten aan de betref-
fende commissie, wat is dit mooi geworden.
Het weekend erop het seniorencarnaval nieuwe stijl. Echt een hele 
mooie opkomst, 78 mensen in de zaal. Een hele warme middag. We 

hebben heel veel mensen mogen spreken bij het weggaan en het was niks anders dan lof!

Dan de dinsdag bezoek van de Beekwal. Altijd een mooie avond om te mogen doen. Niet 
voor iedereen de makkelijkste avond, maar de waardering die je ervoor 
terug krijgt maakt alles weer goed. En dan rennen we zo door naar de 
vrijdagochtend, het bezoek van de scholen. Dit keer niet een paar, nee 
we hebben echt werkelijk alle scholen in Eerbeek en Hall bezocht. Echt 
super om te doen. Uiteraard zie je de verschillen als je kijkt naar soort 
onderwijs en religieuze achtergrond, maar iedereen deed zijn best om 
er iets van te maken. Daarna even een kleine rustpauze om ’s avond 
dan echt los te mogen gaan. De opening op het Stuyvenburchplein, echt een hele mooie 
locatie hiervoor. We staan hier wel grotendeels met de eigen mensen, maar we laten toch 
het dorp mooi even zien dat we nog steeds bestaan. Dan de wisselbeker ophalen bij de 
Bierdupkes. Een hele ludieke opdracht en ik ben de eerste Prins die kan zeggen dat hij de 
hele Raad van Elf en de burgemeester gen….. heeft.
....

Hoogheden hebben topseizoen gehad!
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Een bliksembezoek was voor de carnadisco in De Schuure en wederom een gezellige 
avond met veel kinderen, waar De Schuure zich echt perfect voor leent. Weer terug 
naar onze residentie waar de menigte klaar staat om er een groot feest van te maken 
en dat is gelukt. Echt een heerlijke feestavond om het weekend mee te 
starten.
De zaterdagochtend, wij wisten wat er komen ging dus we hadden al 
heel veel voorpret: de wagenoverdracht voor de Jeugdhoogheden en 
onszelf. Wat hadden ze er weer een werk van gemaakt en zeker de de-
tails (foto’s) waren echt super gedaan. Jammer dat ze daarna zelf de € 
11,11 uit een taart moesten happen, maar dat is ons vast wel vergeven. 
Na de overdracht hoefden we voor het Locomotiefjesbal niet ver te lopen. Een lekker 
volle Residentie met veel kinderen en hun ouders. Uiteraard de complimenten aan onze 
‘huis’ clowns Teun en Paulientje, top gedaan. Wij hebben genoten van deze middag en 
de jeugd ook, spreken wij uit ervaring.
Maar dan, de zaterdagavond, wat konden we verwachten? Aan de voorbereiding en de 
uitstraling kon het niet liggen. Alles was tot in de puntjes verzorgd!! En gelukkig liet 
het publiek ons niet in de steek. Echt een superavond in Dwarsliggersdorp waar nog 
lang over nagepraat wordt. De tent zat echt lekker vol, uiteraard kunnen er altijd nog 
mensen bij. Maar voor het eerste jaar echt een topavond. Wij stonden echt als de meest 
trotse Hoogheden van Nederland op het podium, dat wij met z’n allen zoiets moois heb-

ben neergezet waar de vereniging weer jaren mee vooruit kan.
De zondag natuurlijk de grote optocht door het dorp. Wij vonden het 
echt een hele mooie optocht en geweldig om al die mensen langs de 
kant te kunnen zien. Natuurlijk mogen er meer loopgroepen bij en 
een extra wagen slaan we ook niet af, maar ik geloof dat dit goed 
gaat komen. Met name het contact met de scholen zal hier belang-
rijk in zijn.
Vanaf de optocht zo de tent weer in en het was gewoon vol !! Echt 

super. Eerbeek weet ook gewoon op de zondagmiddag ons feest te vinden. Van jong tot 
oud was in de tent terug te vinden, echt top. Al met al tot het einde echt een heerlijke 
carnavalsmiddag/avond.
Maar dan de maandag, alweer de laatste dag, wat gaat het dan toch snel. Op ons dooie 
gemakje, want ruim op tijd, naar onze Residentie. Maar dan paniek: onze carnavals-
vrienden De Dolbotters uit Westervoort waren binnen en niet met de verwachte 40-50 
mensen, maar gewoon met een bus vol van 100 man. Dus we moesten met spoed opko-
men (onder begeleiding van een echte damesraad). Echt super, want dat zit onze Resi-
dentie gelijk vol, En toen de Dolbotters verder gingen dweilen 
kwamen de Duitekluiters alweer spontaan naar binnen, dus 
weer zat de zaal vol. 
Geweldig om mee te maken. Maar dan loopt zo’n middag tegen 
het einde en is het carnavalsseizoen voor dit jaar voorbij. We 
moesten naar buiten toe en daar stonden alle aanwezigen op ons 
te wachten. En op een hele mooie indrukwekkende manier werd 
deze dag afgesloten met toch een klein beetje het pop verbran-
den. Een mooi en waardig einde van dit geweldige weekend!!

....



....
Kort gezegd hebben wij dus echt een meer dan geweldig seizoen met jullie meegemaakt en 
willen jullie ALLEMAAL nogmaals danken voor al jullie inzet om er zulke mooie dagen 
van te maken. We willen echter een paar mensen in bijzonder bedanken:
- De Jeugdhoogheden, echt een geweldig trio;
- Johan van Zadelhof en Marcel Gardebroek en hun teams;
- De TC voor de schitterende borden aan de lantaarnpalen;
- Alle vrijwilligers achter de schermen die soms (nog) niet eens lid zijn van de 
 vereniging.

Dwarsliggers we mogen trots zijn dat we zo’n geweldige vereniging hebben!!

Tot in november!

3 werf alaaf
Prins Patrick den Eerste
Prinses Chantal
Adjudant Ferdinand
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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CV de Dwarsliggers 
Bestuur: 

Voorzitter: Jan Bannink 
Secretariaat: Willemien 

Heikens 
Penningmeester: Bea Hol 

Petra Gerritsen 
Patrick Nolsen

Wendy Hissink - Klapwijk
Marty Burgers 

CV de Dwarsliggers

Bezoek onze website: 
www.cvdedwarsliggers.com

Colofon: 
Digiproat 
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Secretariaat: W. Heikens, 
Veldkantweg 69, 6961 HH 
Eerbeek. 
Verschijnt: Bij voldoende  
plezierig nieuws.  
Oplage: Onbeperkt, digitaal. 
Redactie: Jollie Deb. 
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terem voorzitter Marty, onze 
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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.

De PR-commissie heeft vele taken waar het (vooral) voor het grote 
weekend druk mee is. Een paar voorbeelden zijn:
- ‘t Dwarsliggersdörpse Buukske maken;
- de website en facebookpagina bijhouden;
- (bijna) maandelijks deze digiproat maken;
- Persberichten schrijven naar de kranten;

Helaas is er dit jaar iemand opgestapt waardoor we nog met 4 over 
zijn. We zoeken nu vooral iemand die kan of wil leren werken met 
het programma Indesign, omdat wij hiermee het Buukske en deze 
digiproat maken. Iemand die leuk kan schrijven of de creativiteit 
heeft om de pagina’s van een leuke opmaak te voorzien. Dit jaar is het 
Buukske vernieuwd, dus het zal daarbij voornamelijk gaan om het 
bijwerken van de reeds gemaakte pagina’s en waar de creativiteit het 
toelaat nieuwe dingen invoegen / maken.

Doordat wij tijdens de carnavalsactiviteiten geen actieve rol zullen 
hebben, kun je als lid van de PR-commissie optimaal genieten van het 
feest en hoef je niet persé overal bij aanwezig te zijn (al is dat natuur-
lijk wel gezellig).

Heb je interesse, vragen of wil je een keertje meedraaien / kennisma-
ken? Neem dan contact op met Netty Roeloffzen, onze commissie-
voorzitter

GEZOCHT: hulp voor PR-commissie

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

