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Wat er ter sprake 
komt:

 
CARNAVALS-
KALENDER

 
 Winterfair
 zaterdag 15 december 2018
 Oranje Nassauplein

 Kerstbingo
 zondag 16 december 2018
 Pater Dekkerhuis

 Nieuwjaarsborrel
 woensdag 2 januari 2019
 Gemeentehuis Brummen

 Uurtje Veuraf
 Zaterdag 19 januari 2019
 Residentie de Korenmolen

 Zie de agenda op onze website 
 voor de rest van de evenemen-
 ten.

Onze jeugdhoogheden

Club van 111

Woordje hoogheden

Winterfair en oliebollen

Kerstgroet en Colofon
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CV de Dwarsliggers stelt aan u voor:

Prins André den Eerste

Prinses Marieke

Adjudant Martin

Hofdame Miriam

Jeugdprins Bob den EersteJeugdprinses TessaJeugdadjudant Stan

Zij zullen u voorgaan met de volgende 
leuzen:

Wi-j goat dit joar knallen,

niet alleen moar met z’n allen.

Lachen, gieren, brullen, lallen,
Wij gaan met z’n allen dit jaar.... knallen!

www.cvdedwarsliggers.com/agenda
http://www.cvdedwarsliggers.com/agenda
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Beste Allemaal,

Ik Ben Bob Ten Veen,  Prins Bob den eerste :) 
Ik ben 12 jaar oud en zit nu in groep 8 van de Sterrenbeek in Eerbeek, op school vind ik het 
vooral gezellig……  Heb het er erg leuk met mijn vrienden, een van die vrienden is Stan 
Bello die nu mijn adjudant is.  Hij wist dat ik het leuk vond bij de carnaval en zo kwam via 
hem en zijn moeder ook de kans om Prins te worden, ik hou wel van gezellige feestjes! Mijn 
hobby’s naast feestjes zijn, gamen, hockeyen en films kij-
ken.

Na de vraag of ik prins wilde worden kwamen we van de 
zomer in het diepste geheim voor het eerst bij elkaar met 
alle ouders en de jeugdcommissie. Dit was best spannend 
maar voelde wel gelijk goed, de steek passen en later in 
september ook het volledig kostuum, het zat perfect.

Op zondag 30 september zijn we in een hele luxe eetzaal bij 
de Engelenburg in Brummen geweest om foto’s te maken met Tessa en Stan, zo vaak op de 
foto op 1 dag en ik was zo nieuwsgierig naar het resultaat maar ben erg blij hoe ze gewor-
den zijn.

Met zijn 3en werd het ook steeds leuker, Tessa zit dan wel op een andere school. Maar haar 
klas zit wel bij ons in het gebouw. Beetje zwaaien en iedereen maar vragen… waar ken je 
die van? Ik lachen en niks zeggen. Dit tot aan de pronkzitting op 18 november. Toen was 
ik zenuwachtig…. Alle familie en vrienden erbij. Het werd superleuk dus maakte me weer 
zorgen om niets.

Na deze leuke middag weet ik het zeker: Dat wordt nog meer Lachen, Gieren, Brullen en 
Lallen, Wij gaan met zijn allen dit Carnaval Knallen!!

Groet Prins Bob den Eerste.

Leer onze jeugdhoogheden kennen.
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Hallo allemaal, 

Mijn naam is Stan Bello. Op 19 december word ik 12 
jaar. Zit in groep 8 van de Sterrenbeek. We zijn met ons 
vieren thuis, heb nog 1 oudere broer. Mijn moeder zit bij 
de jeugd commissie en is dit jaar Hofdame bij de “grote” 
Hoogheden. Mijn hobby’s zijn voetballen, vissen en ga-
men. 
Ik heb me bij mijn moeder opgegeven om jeugd adjudant 
te worden. Dit wilde ik dan wel samen met mijn vriend 
Bob doen en hij wilde dan wel jeugd Prins zijn. 
Voor de zomervakantie hebben we kennis gemaakt met 
de jeugdcommissie, alle ouders, Bob en de prinses (Tessa). Toen kregen we uitleg wat we 
moesten doen en regelen.... 
Eind september hebben we foto’s gemaakt in Brummen bij Groot Engelenburg. Daarna 
duurde het nog ongeveer 6 weken voordat we eindelijk bekend werden gemaakt als de 
nieuwe jeugd hoogheden. Het stukje van de opkomst was erg leuk. Het was druk in de zaal. 
De middag is snel voorbij gegaan. Ik vond het erg leuk en gezellig! 

Ik hoop iedereen een volgende keer weer te zien en dat het dan net zo gezellig gaat worden. 

Groetjes, Jeugd adjudant Stan 

Hallo

Ik ben Tessa Weijenberg en ben 12 jaar.
Mijn hobby is voetbal. Buiten spelen en met mijn hond spelen vindt ik ook leuk.
Eerst heb ik een paar jaar dansgarde gedaan en het leek me leuk om af te sluiten als 
jeugdprinses. De voorbereidingen waren erg spannend maar de fotoshoot was erg leuk 
en op een mooie locatie.
Op de dag van de pronkzitting zelf viel de spanning wel mee. Maar toen ik achter het 
podium stond toen werd ik wel zenuwachtig. Na de bekendmaking kreeg ik hele leuke 
complimenten en felicitatie’s .
Nu maar hopen dat we er een leuk en gezellig seizoen van gaan maken.

Alaaf
Prinses Tessa 

We hadden een
 prachtige fo

tolocatie!
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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

Ritme op maat
Coen van Vollenhoven

Nedlite 
Totaalreclame

Ten Veen
De echte bakker

Varego
Elektrotechniek

Partyverhuur
Eerbeek

JS Entertainment
Apeldoorn

PLUS van Tetering 
Eerbeek

Installatiebedrijf
Tabor Eerbeek

Multimedia 
2000

Eerbeek

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

 Residentie

http://www.cvdedwarsliggers.com/club-van-111
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Onze hoogheden over het pronkweekend en dat wat 
gaat komen.

Na heel veel geheime afspraken, was het eindelijk zover op zaterdag 17 november: Wij 
werden als nieuwe hoogheden gepresenteerd! Voor onze adjudant Martin was het lek-
ker relaxed aankomen, hij kon via de achteringang meteen naar boven. Voor ons drieën 
(Prins, prinses en hofdame) was het nog best ‘lastig’ om ongezien uit de zaal weg zien te 
komen...

Eindelijk staan we achter het podium te wachten, totdat 
“Radio de Zwarte Panter” klaar is met uitzenden. De spanning 
is weg en we hebben al veel lol samen. Dan wordt ons 
prinsenlied “Stamp on the Ground” gespeeld en mogen wij door 
de deuren het podium op en ons eindelijk bekend maken! Dit 
was het begin van een voor ons erg leuke en gezellige avond. 
Voor het eerst in onze nieuwe Residentie De Korenmolen heb-
ben wij samen met alle Dwarsliggers, vrienden en familie genoten van deze avond.

De zondag was het afwachten wie de jeugdhoogheden dit jaar zouden zijn. Na een leuke 
opkomst staan daar de nieuwe jeugdhoogheden. Samen met jeugdprins Bob den Eerste, 
jeugdprinses Tessa en jeugdadjudant Stan gaan we er een leuk seizoen van maken. Voor 
onze hofdame Miriam extra leuk om dit samen met haar zoon jeugdadjudant Stan te kun-
nen doen.

Inmiddels hebben we al de lunch met oud Prinsen en een uittreden naar ZVZ in 
Apeldoorn gehad. Er staan nog voldoende leuke activiteiten op de agenda (winterfair, 
diverse uittredens en onze eigen activiteiten) en wij hopen jullie daar natuurlijk allemaal 
te zien, zodat we er een gezellige dolle boel van maken!

Wij hebben al verschillende uittredens gepland staan, waar we graag met zoveel mogelijk 
Dwarsliggers naar toe willen gaan. Opgeven kan via adjudant Martin: 06-12964680.

Met carnavaleske groet,

Prins André den Eerste
Prinses Marieke
Adjudant Martin
Hofdame Miriam

Meer info over de uittredens binnenkort op
onze website, facebook en instagram.

12 januari  
Prinsverkiezing 

C.V. De Klutsers  
Apeldoorn 

9 februari 44 jarig jubileumCV de VenekloetenDedemsvaart(met optreden van Stef Ekkel)
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Wij zijn aanwezig op de winterfair. Onze hoogheden 
zullen aanwezig zijn tussen 15.00 en 17.00 uur, evenals de 

dansgardes die zullen gaan optreden. 

Klik hier voor het bestelformulier.
Print hem uit, vul hem in en lever hem in voor 

de lekkerste oliebollen en appelbeignets.

file:C:\Users\Gebruiker\Dropbox\Webmaster%20Dwarsliggers%20%281%29\2018-2019\OLIEBOLLENACTIE%202018%20aug%5E.pdf
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CV de Dwarsliggers 
Bestuur: 

Voorzitter: Wilbert Klomp 
Secretariaat: Willemien 

Heikens 
Penningmeester: Bea Hol 

Petra Gerritsen 
Marion van der Velde

Wendy Hissink - Klapwijk 

CV de Dwarsliggers

Bezoek onze website: 
www.cvdedwarsliggers.com

Colofon: 
Digiproat 
4e jaargang, nummer 17-2018. 
Secretariaat: W. Heikens, 
Veldkantweg 69, 6961 HH 
Eerbeek. 
Verschijnt: Bij voldoende  
plezierig nieuws.  
Oplage: Onbeperkt, digitaal. 
Redactie: Jollie Deb. 
Penkruipers: Jollie Deb, 
Hoogheden en 
jeugdhoogheden.
Fotografie en illustratie: 
Famba, G. O. Ogle 
 
Stukje aanleveren? Graag 
naar  
info@cvdedwarsliggers.com 
 
Deze nieuwsbrief automatisch 
ontvangen in de mailbox? 
Meld je dan aan op onze 
website bij nieuws - digiproat.

Namens de PR-commissie

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

