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Openingswoordje Voorzitter Marty
Wat er ter sprake
komt:
Openingswoord Voor- 1
zitter Marty
Nieuwe BINGO datum 2
Bestel onze fotoDVD

2

Club van 111

3

Colofon

4

CARNAVALSKALENDER
Pronkzitting, VANAVOND
zaterdag 11 november 2017
Residentie de Heideroos
Jeugdronkzitting
zondag 12 november 2017
Residentie de Heideroos
Prinsenbal
Zondag 20 januari 2018
Residentie de Heideroos
Zie de agenda op onze website
voor de rest van de evenementen

Dwarsliggers en Dwarsliggerinnen,
Ja waar zal ik beginnen… Sinds kort ben ik door de leden
gekozen als voorzitter en ik hoop dat ik dit naar ieders tevredenheid zal gaan doen, aan mij zal het echt niet liggen. Gelukkig hebben we nu weer een voltallig bestuur wat zeker nodig
is gezien alle zaken die geregeld moeten worden. Als Bestuur
hebben wij er alle vertrouwen in dat het weer een top seizoen
zal gaan worden.
En ja dan nu… het nieuwe seizoen staat op het punt van beginnen, maar eerst nog even iets over het vorige seizoen. We
hebben een bewogen jaar achter de rug, een geheel nieuwe
opzet van het Grote weekend in de tent bij de Korenmolen een
nieuwe residentie bij de Heideroos en ga zo maar verder. Gelukkig kregen wij van velen positieve reacties op deze nieuwe
opzet. Laten we nu hopen dat ook het aantal bezoekers op alle
activiteiten zal stijgen dit seizoen. Onze Hoogheden hebben
zich van hun beste kant laten zien en zijn ons bijzonder goed
voorgegaan tijdens alle activiteiten. Ondanks het succes van
afgelopen seizoen moeten we toch helaas concluderen dat de
kosten erg hoog waren en dat wij alle zeilen moeten bijzetten
om het weer rond te krijgen.
Ook ik ben bijzonder benieuwd wat het nieuwe seizoen ons
zal gaan brengen. Welke Hoogheden mogen we verwelkomen?
Vanavond is het al zover. Ik weet zeker dat zowel de Jeugdcommissie als de Prins Keuze Commissie erg hun best hebben
gedaan om weer Hoogheden te vinden en gelukkig kon ik het
uit eerste hand vernemen dat dit gelukt was. Het kostte wel
even een telefoontje vanaf de Kaapverdische Eilanden, maar
dat had ik er graag voor over.
Rest mij nu alleen nog om iedereen namens het bestuur een
Carnavalesk seizoen 2017/2018 te wensen.
Driewerf Alaaf,
Marty Burgers
Voorzitter CV de Dwarsliggers
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Nieuwe BINGO avond op komst.

Na het succes van de eerste 5 BINGO-avonden in juni, juli, augustus, september en oktober was het al snel bekend dat we hiermee door zouden gaan. Een nieuwe datum leek
echter even op zich te wachten. Gelukkig is die nu bekend. We verwelkomen iedereen
graag op zondagavond 26 november.
Voor €12,50 speelt u alle rondes mee (incl. bonusrondes met prachtige geldprijzen).

BESTEL NU!
Vóór 13 februari

www.cvdedwarsliggers.com/fotodvd

€5,-
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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
Bistro
De Zaak

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

Steemers & De Winkel
Bedrijfsdiensten BV

Ruijling advies
BV
Eerbeek

Installatiebedrijf
Tabor Eerbeek

Yellow Cab
Entertainment

Multimedia 2000
Eerbeek

Streppels Kleding
Verhuur Hall

Bril ‘73 Opticiens
Eerbeek
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GEZOCHT: hulp voor PR-commissie

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;
- 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. Afgelopen seizoen
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 natuurlijk wel gezellig).
Heb je interesse, vragen of wil je een keertje meedraaien / kennismaken? Neem dan contact op met Netty Roeloffzen, onze commissievoorzitter.
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