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Zorg goed voor je versierselen!
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Let goed op je spullen en zorg dat je ook je “outfit” in orde 
hebt. Dat is toch wel de boodschap van dit seizoen. Want 
nadat een senator afgelopen november iets kwijtraakte, zijn 
ook Raadsheren Patrick en Gijs onzorgvuldig met hun spul-
len omgegaan.

Afgelopen november, tijdens de eerste car-
navalsavond van het seizoen 2015-2016, 
vond een dwarsligger bij de garderobe een 
speldje. Deze kwam in handen van onze 
voorzitter, die ervoor zorgde dat hij weer te-
rug zou komen bij de rechtmatige eigenaar. 
En dat heeft de eigenaar geweten. Voorzitter 
Jeffrey ging zondagochtend direct even op bezoek bij de Oud-Prin-
senbrunch. Hij heeft Senator Henk, van wie het speldje was, even op 
het matje geroepen en (op een ludieke) wijze duidelijk gemaakt dat 
hij zorgvuldiger met zijn versierselen moet omgaan. Tijdens het af-

gelopen carnavalsweekend blijkt al snel dat 
ook de andere steekdragers hierop gewezen 
moesten worden.
Zo verliest Raadsheer Patrick zijn Raads-
speldje en ook dit keer komt de Voorzitter 
met een waarschuwing. Denkt Patrick 
tijdens het Frühschoppen dat hij de hulp 
wordt bij Jeff-

kok tijdens het braden van vlees, eigenlijk 
wordt hij even flink op zijn plek gezet. Om 
zijn speldje terug te krijgen moet Patrick 
de rest van het seizoen het biersleppen van 

Raadsheer Marcel 
overnemen. Marcel 
blij! Maar Patrick heeft deze taak ‘s middags 
alweer doorgegeven aan Raadsheer Gijs, die 
door zijn bekende, enigszinds ruige dansmo-
ves ook zijn speldje was verloren. Of Patrick 
zijn speldje alweer terug heeft is nog niet 
bekend. Maar Gijs kreeg dinsdagmiddag een 

speld(je) overhandigd die onmogelijk al dansend te verliezen valt, 
zelfs niet met zijn dans-/springmoves.
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Burgemeester ontvangt Dwarsliggers op gemeentehuis.

Een bus met zo’n 30 dwarslig-
gers vertrok om kwart voor 2 
richting Brummen. Door de 
fijne omleidingen in ons dorp, 
moest Alex (want wij hadden 
tenslotte nog de sleutel) iets 
langer op ons wachten. Maar 
hij zat rustig in zijn “torentje” 
toen Senator Herman hem, 
carnavalesk gekleed, kwam 
ophalen.
We begroetten hem met een 
deel van ons prachtige lijflied 
en je kon zien dat hij het on-
dertussen vaker had gehoord: 
hij zong krachtig mee!

President Jan heette de 
Burgemeester welkom, 
ookal waren we (op eigen 
uitnodiging) bij hém 
op bezoek. Vervolgens 
blikte Senator Herman 
terug op de sleutelover-
drachten die wij de 
afgelopen jaren hebben 
mogen meemaken door 
diverse Burgemeesters. Hij 
sloot af met de wens dat dit 
bezoek de geboorte zou zijn 
van een nieuwe, langdurende 
traditie.
Voordat er werd overgegaan 
op het officiële gedeelte, werd 
nog even stilgestaan bij de 
wens van de Burgemeester om 
een eigen Steek te krijgen. Tij-
dens de sleuteloverdracht op 
vrijdag kreeg de Burgemeester 
een slaapmuts, om alvast te 
wennen aan het dragen van 
een hoofddeksel. Maar, om een 
eigen steek te krijgen moet je 

toch echt óf lid worden van de 
Raad van Elf, óf Prins Carna-
val worden. Voor dit tweede 
kan Prins Tonny volgend jaar 
wellicht zorgen en anders 
kan hij zich aanmelden bij de 
Raad van Elf. Op de terugweg 
in de bus kwamen er meer-
dere geluiden van de huidige 
Raadsheren: “Hoe cool zou 
het zijn, de Burgemeester in 
onze Raad van Elf.” Raads-
heer Marcel hoopt dat hij snel 
komt, zodat hij de bierslepper 
kan doorgeven.

Afin, de burge-
meester moest de 
steek weer af-
geven, maar hij 
kreeg een mooie 
foto voor op zijn 
nachtkastje (of 
aan de muur, als 
het nachtkastje 
te klein is) om al-
vast aan het idee 

te wennen van het dragen 
van een steek. Ondanks dat 
hij het lijstje meteen begon te 
slopen (jaja, de lijm hè), gaf 
hij aan blij te zijn met deze 
tijdelijke vervanging.

Nu het ludieke gedeelte was 
afgerond, gingen we over 
naar het officiële gedeelte. 
Maar omdat de Burgemees-
ter eigenlijk nog steeds Alex 
zonder ambtsketting was, 
kreeg hij deze als eerst omge-
hangen door Prins Tonny. Nu 
konden de sleutels écht wor-

den overgedragen aan Bur-
gemeester van Hedel. Omdat 
onze jeugdhoogheden netjes 
op school zaten en daardoor 
niet aanwezig konden zijn, 
werd de de jeugdsleutel door 
Voorzitter Jeffrey teruggege-
ven. Hierbij deed de Burge-
meester wel een belangrijke 
uitspraak: Hij vindt het een 
goed idee 
dat ook de 
scholen in 
Dwarslig-
gersdorp 
gewoon 
dicht zijn 
tijdens de 
carnaval 
volgend 
jaar! Daar 
heeft hij 
dan een 
jaar de tijd voor om dit te 
regelen. Volgend jaar kunnen 
de jeugdhoogheden dan zelf 
de sleutel terugbrengen.

Na het teruggeven van de 
sleutels kreeg de Burgemees-
ter tot slot nog een mooie 
taart als bedankje voor het 
vertrouwen, dat hij wederom 
de sleutel aan onze Hooghe-
den heeft toevertrouwd.

Voor het eerst in de geschiedenis van Carnavalsvereniging de Dwarsliggers 
hebben we, na het ontvangen van de sleutel voor het openen van Dwarslig-
gersdorp, nu ook de sleutel officieel teruggebracht naar de Burgemeester op 
het Gemeentehuis. De sleutels werden teruggegeven, de Burgemeester mocht 
even snuffelen aan een echte steek en hij maakte een grootse belofte!
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Ria Berends ontvangt Grootorde!
Als een carnavalist zoveel voor de vereniging doet dat iedereen haar kent, dan kan het 
niet anders dan dat zij vroeg of laat een oorkonde zal ontvangen. Tijdens het 55+ car-
naval was het zover: Ria Berends, dit keer gewoon als “gast” aanwezig, verkleed en al, 
werd door twee dames van de dansgarde naar het podium begeleid waar ze uit handen 
van Voorzitter Jeffrey haar Grootorde van Dwarsliggersdorp ontving. Ze leek zeer ver-
rast, en erg blij. Terug bij haar “stamtafel” werd ze gefeliciteerd door vele dwarsliggers 
en de oorkonde heeft ondertussen thuis vast een mooi plekje gekregen. 
(onderstaande oorkonde is ook op de site te bekijken)
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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

Café - Bar
Spoorzicht

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

Machineverhuur
Zilven - Loenen

Hofmeijer civiel- 
en cultuurtechniek

JS Entertainment
Apeldoorn

PLUS van Tetering 
Eerbeek

Marius Mennink
Uw Visspecialist

Sportcafé 
de Bhoele Eerbeek

Installatiebedrijf
Tabor Eerbeek

Administratie en 
advieskantoor 

Paalman

Reparatie aterlier
Jan van den Brink

Multimedia 2000
Eerbeek

Elshof keuken-
montage 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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Carnaval en tradities

Ze zeggen altijd: Carnaval is 
het feest van “onder de rivie-
ren”. Het mag daar dan wel wat 
groter gevierd worden dan op 
de meeste andere plaatsen in 
ons land, maar dat ze “boven de 
rivieren” niet weten wat carna-
valvieren is, dat is niet waar.
Zo wordt er binnen onze vereni-
ging veel gedaan aan tradities. 
De mensen buiten de vereni-
ging denken misschien dat het 
vooral gaat om bier drinken, 
polonaises lopen en jezelf voor 
gek zetten in een apenpakkie 
(of koeien-, heksen-, politie- of 
legopakje). Maar niets is min-
der waar. Er zijn een aantal 
eeuwenoude tradities waar wij 
nog steeds aan doen.

Machtsoverdracht
In de middeleeuwen werd 
tijdens “carnavale” de sociale 
orde omgedraaid en nam de 
arme bevolking tijdelijk de 
macht over en stak de draak 
met de stedelijke adel. Bij ons 
wordt jaarlijks de sleutel door 
de burgemeester overgedragen 
aan onze hoogheden om tijdelijk 
te mogen regeren over Dwars-
liggersdorp. En ook nu steken 
wij af en toe de draak met de 
“stedelijke adel”, doordat hoog-
heden in hun proclamatie bijna 
altijd wel iets zeggen over de 
actualiteit in het dorp (zie ook 
de Column van Truus van de 
Boerderië in de 

Dwarsliggersdörpse krante).

Ia, ia, ia
Vroeger moest vooral de Ka-
tholieke kerk het ontgelden 
tijdens carnaval. Zo plaatste 
men tijdens de ‘ezelsmis’ een 
ezel op het altaar, waarna een 
als priester verklede burger een 
kerkmis opvoerde. Bij alle ge-
beden werd het ‘amen’ vervan-
gen door ‘ia, ia, ia’ en na iedere 
preek lieten alle gemaskerde 
aanwezigen een boer. Zou hier 
ons “Driewerf alaaf” vandaan 
komen? Maar waar is dan die 
boer gebleven?

Mest
Vroeger was het niet echt een 
pretje om langs de optocht te 
staan: Op 28 december vier-
den ze het inmiddels vergeten 

feest van de 
kinderlijke 
onnozelheid, 
ter herden-
king van de 
kindermoord 
in Bethlehem. 
Op deze dag 
kregen de kin-
deren één dag 
de macht, en 

wederom keerde zich dit tegen 
de kerk. De koorknapen zetten 
de geestelijken op een kar vol 
met mest en lieten hen vervol-
gens door het dorp trekken. 
Vaak maakten de kerkdienaars 
van deze mogelijkheid gebruik 
om de toeschouwers te bekoge-
len met stront! Ik ben blij dat 
dit ondertussen snoep en confet-
ti is geworden, dat ruikt beter.

Buutereedne...
... of tonproate, ook hierbij 

zetten we nog steeds mensen te 
kakken. Vroeger werden vooral 
de adel en rijke burgers voor 
gek gezet, nu kan iedereen een 
klap verwachten. Toch blijven 
de buuts veel over de actualiteit 
en politiek gaan, en wordt een 
fikse discussie nog eens extra 
aangewakkerd door uitspraken 
van de tonproaters.

Over tonproaters gesproken... 
onze eigen Kaatje Verknipt 
en Truus van de Boerderië 
maakten tijdens het Frühschop-
pen een eenmalige comeback. 
Nieuwsgierig naar wat zij te 
zeggen hadden: bekijk hier het 
filmpje.

Polonaise
Wist je trouwens dat de polo-
naise er vroeger niet hetzelfde 
uitzag als nu. Vroegen liepen 
ze namelijk niet met hand op 
de schouder van de voorganger, 
maar met de neus bij de het 
achterwerk van je voorganger. 
Dit werd echter verboden in 
de 16e eeuw, toen er ook een 
einde kwam aan de rest van het 
carnaval.

Gelukkig hebben de Fransen 
in de 19e eeuw het feest weer 
teruggehaald naar Nederland, 
anders hadden wij nu waar-
schijnlijk niet zo’n mooie vereni-
ging gehad.

https://youtu.be/P2suks-msNI
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CV de Dwarsliggers 
Bestuur: 

Voorzitter: Jeffrey 
Heijmans 

Secretariaat: Willemien 
Heikens 

Penningmeester: Vacature 
Marco Bosch 

Patrick Nolsen
Wendy Hissink - Klapwijk 

CV de Dwarsliggers

Bezoek onze website: 
www.cvdedwarsliggers.com

Colofon: 
Digiproat 
2e jaargang, nummer 9 - 2016. 
Secretariaat: W. Heikens, 
Veldkantweg 69, 6961 HH 
Eerbeek. 
Verschijnt: Bij voldoende  
plezierig nieuws.  
Oplage: Onbeperkt, digitaal. 
Redactie: Jollie Deb. 
Penkruipers: Jollie Deb
Fotografie en illustratie: 
G.O. Ogle, Jollie Deb, Famba. 
 
Stukje aanleveren? Graag 
naar  
info@cvdedwarsliggers.com 
 
Deze nieuwsbrief automatisch 
ontvangen in de mailbox? 
Meld je dan aan op onze web-
site bij nieuws - digiproat.

Inzameling brengt €1000,- op.
Tijdens de carnavalsoptocht afgelopen zondag reed weer onze 
Schooiwagen mee. Een aantal dwarsliggers liep hierbij mee 
met het netje om geld te “vangen” voor ons sociale carnaval. 
Gelukkig had u iets op zak en wilde u dit doneren, want tij-
dens de optocht hebben we een mooi bedrag van €500,- opge-
haald, super!
Na de optocht, tijdens de prijsuitreiking, is er ook nog een 
verloting geweest met mooie prijzen: twee flessen wijn, twee 
Jumbo boodschappen pakketten ter waarde van tientallen eu-
ro’s, een combimagnetron en een wasdroger.Gelukkig wilden 
vele carnavalvierders wel een gokje wagen en werd  ook hier 
zo’n €500 euro opgehaald.

Al met al dus een hele mooie 
zondag waardoor we weer 
veel activiteiten kunnen 
organiseren voor kinderen, 
ouderen en mindervaliden.

mailto:secretariaat%40cvdedwarsliggers.com?subject=Vacature%20penningmeester
mailto:info%40cvdedwarsliggers.com?subject=Stukje%20nieuwsbrief

	Geld opgehaald op zondagmiddag 

