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CARNAVALSKALENDER
Pronkzitting
zaterdag 17 november 2018
Residentie de Korenmolen
Jeugdronkzitting
zondag 18 november 2018
Residentie de Korenmolen
Paar Uurtje Veuraf
Zaterdag 19 januari 2019
Residentie de Korenmolen
Zie de agenda op onze website
voor de rest van de evenementen
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Openingswoordje Voorzitter Wilbert
Beste Dwarsliggers en Dwarsliggerinnen,
Alweer een jaar voorbij, en wederom een jaar waarin veel is gebeurd. Vanaf januari
neem ik de taken van voorzitter al waar als vice voorzitter. Volgend jaar met de Jaarvergadering zal ik voorgesteld worden met de steun van het volledige
bestuur om de taken van voorzitter op mij te nemen. Maar eigenlijk doe ik het niet alleen, maar doen WIJ het SAMEN!!
En met SAMEN bedoel in niet alleen wij als bestuur en commissies van De Dwarsliggers, maar iedereen die het Carnaval een warm hart toe dragen. Laten we samen de
schouders er onderzetten.
Afgelopen jaar hebben we een heel mooi seizoen gehad van begin tot eind met hele mooie
Hoogheden die nu in het komende Pronkzitting Weekend zullen afgaan en dan zit het er
echt helemaal op voor hun. Maar het Carnaval bij Cv De Dwarsliggers houdt zeker niet
op. Integendeel zelfs, want er staan weer heel veel mooie activiteiten op het programma.
Er zal iets veranderen: de afgelopen 2 jaar hebben we het carnaval in het Grote Weekend in een feesttent gevierd die naast De Korenmolen stond. Helaas kan dat dit jaar niet
meer in verband met te hoge kosten. We hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt.
Daarom zullen vanaf dit seizoen alle activiteiten in Residentie De Korenmolen zijn.
Nu november is aangebroken zit de start van het carnaval er weer aan te komen met als
eerste De Pronkzittingen. Altijd even spannend, want wie zullen er dit keer staan als
nieuwe Hoogheden en Jeugdhoogheden. Na de feestdagen gaan we helemaal los: Er is
een nieuwe invulling voor wat het Prinsenbal was, vanaf heden onder de nieuwe naam
“Paar Uurtjes Veuraf”. Nieuw is ook het samenvoegen van de 55+ carnaval en de overdracht van ‘t Buukske. En niet te vergeten de “Lichtjesparade”, deze zal zijn op de vrijdagavond 1 maart en begint op het Oranje Nassauplein en eindigt bij de Muziektent aan
’t Hungeling. Daarna volgt de Opening en Sleuteloverdracht en barst het FEEST los in
“Residentie De Korenmolen” en is het “PARTYTIME”!!!
Ik wil dan ook graag iedereen uitnodigen om het carnaval samen te komen vieren. Zie
jullie in de polonaise!!
Een Drie Werf Alaaf,
Wilbert Klomp
Voorzitter
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Dan kom je ze vast binnenkort tegen.

* Helaas alleen nog beschikbaar op 1 december en in Eerbeek
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Bestuursmededelingen
Bestuurszaken:
- Als bestuur hebben we onze vicevoorzitter Wilbert Klomp gevraagd om zijn taak om te zetten
naar voorzitter. Hij heeft hier positief op gereageerd. Officieel zal dit tijdens de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering nog bevestigd moeten worden. Na overleg met de senatoren is er
toestemming om dit seizoen al onze voorzitter te zijn.
- De Privacyregels zijn opgesteld en iedereen heeft deze via de mail toegestuurd gekregen. Deze is
ook te vinden op de website.
- Het Huishoudelijk Reglement is aangepast en ook deze is via de mail aan alle leden toegestuurd.
- Met ingang van het nieuwe seizoen 2018/2019 zullen er geen ledenkaarten meer uitgegeven
worden. Hierdoor kan het zijn dat er bij de ingang van onze activiteiten gevraagd word je te legitimeren als er mensen bij de kassa zitten die niet iedereen kennen. Bij de kassa ligt een ledenlijst ter
controle. We gaan hierbij ook uit van de eerlijkheid van iedereen.
Bij de activiteiten die bij Residentie De Korenmolen plaats gaan vinden, kan het zijn dat er verplichte bandjes komen met 18+ of 18-.
Activiteiten:
- De deelname aan de Halloween zit erop. Woensdag 31 oktober was de laatste speurtocht bij
Landal Coldenhove. Wat was het leuk en wat hebben we veel werk verricht.
De netto-opbrengst dit jaar gaat naar een aantal lokale goede doelen waaronder ook wij van de
Dwarsliggers. Het doel dat wij hebben opgegeven zijn nieuwe dansschoenen voor de Dansgardes.
- In december geven we een vervolg aan de Oliebollenactie. Met dit jaar als aanvulling de
Appelbeignets. De opgaveformulieren zullen weer met de reclame bezorgd worden. Maar we hopen natuurlijk dat alle leden actief bij buren, familie en vrienden formulieren gaan verzamelen.
- Om CV de Dwarsliggers te promoten zullen we op 15 December aanwezig zijn op de Winterfair
op het Oranje Nassauplein in Eerbeek. Meer info hierover volgt nog.

- De nieuwe Bingo datums zijn weer gepland, 25 november en 16 december 2018.
Voor 2019 zijn dat in ieder geval tot 1 juli alle laatste zondagen van de
maand: 27 jan, 24 feb, 31 maart, 28 april, 26 mei en 30 juni.

Pagina 4

ie

ent
d
i
s
e
R

Grand café
De Korenmolen

Glazenwassers en
schoonmaakbedrijf
Johan Heikens

Bril ‘73
Opticiens
Eerbeek

Ritme op maat
Coen van Vollenhoven

Ten Veen
De echte bakker

Streppels Kleding
Verhuur Hall

Varego
Elektrotechniek

Nolsen
Accountancy

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

Schotpoort
Logistics
Eerbeek BV
JS Entertainment
Apeldoorn
Partyverhuur
Eerbeek

PLUS van Tetering
Eerbeek

Multimedia
2000
Eerbeek

Installatiebedrijf
Tabor Eerbeek

Ruijling advies
BV
Eerbeek

Steemers & De Winkel
Bedrijfsdiensten BV

Nedlite
Totaalreclame
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Bestuursmededelingen

vervolg

Over het programma 2018-2019:
- Zaterdag 19 Januari 2019 brengen we een Brabants feest naar Dwarsliggerdorp,
Paar Uurtjes Veuraf, voorheen was dit het Prinsenbal. De avond krijgt een totaal andere invulling, meer info hierover volgt nog.
- Zondag 17 februari is het 55+ Carnaval
met aansluitend de Overdracht van
‘t Dwarsliggersdörpse Buukske.

- De Optocht op 3 maart gaat door, dit ook omdat er anders dit jaar veel te veel veranderd.
Maar de route zal wel veranderen.
Gelijk willen we iedereen nog eens oproepen om iets leuks te bedenken en mee te doen met de
Optocht. Het zou toch wel heel erg jammer zijn dat we na 40 jaar moeten stoppen met de
Optocht door Dwarsliggerdorp.
- Zaterdag 23 februari komt er voor jong en oud een Knutselmiddag in de Schuure. Deze middag is om te knutselen voor deelname aan de Optocht.
- Vrijdag 1 Maart houden we een Lichtjesparade. Deze start op het Oranje Nassauplein en gaat
via het Stuyvenburchplein langs de Beekwal naar de Muziektent.

Aansluitend op de Lichtjesparade bij de Muziektent de Opening en de Sleuteloverdracht. We
sluiten de avond af met “PARTY TIME”, het openingsfeest bij Residentie De Korenmolen.
Verder is het bestuur heel erg druk bezig om er weer een mooi seizoen van te maken. Helpen jullie
mee!?
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Versier koning/koningin gezocht

Ben jij een kei in styling? Heb jij oog voor het decoreren van ruimtes? Hang jij graag de vlag uit / op? Of steek je gewoon graag je
handen uit de mouwen?
Dan zijn we op zoek naar jou!
De versiercommissie zoekt hulp. Niet om zoveel mogelijk mannen
of vrouwen te versieren, dus het kan ook als je verliefd, verloofd of
getrouwd bent. Het gaat om het versieren van onze Residentie en
het dorp zodat het niemand kan ontgaan dat er een feestje gaande
is. Nadenken over de versieren, de versiering maken (met TC) en
uiteraard ophangen voorafgaand aan de feestjes.
Interesse? Neem dan contact op met Ferdinand Westerik.
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Digiproat
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