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Eerstvolgende activiteiten:
Zat. 17 jan. 2015 - 20.11 uur
Prinsenbal
Residentie Spoorzicht
Zon. 1 feb. 2015 - 16.11 uur
Overdracht
Dwarsliggersdörpse krante.
Buitenverblijf de Korenmolen

D

e rubriek Commissie Uitgelicht is
eigenlijk de vertrouwde doorgeefpen uit het bielzenproatje,
alleen dit keer stellen commissies zich voor in plaats
van personen. Hier kan de
commissie die opdat moment
aangewezen is zich bijvoorbeeld voorstellen en iets
schrijven over het wel en wee
binnen de commissie. Wat
doen zij en bij welke activiteiten zijn ze betrokken? Daarna
wordt de pen doorgeven aan
een andere commissie. Zo
leren we de commissies een
beetje beter kennen en wie
weet trekken zij op die manier
nieuwe commissieleden aan.
Dit keer is de Optochtcommissie aan de beurt.
Eerst maar even voorstellen,
Wendy Klapwijk (voorzitter),
Marco Zomer
(penningmeester), Willem
van Ginkel, Christiaan Hissink, Mandy Locht, Laura
Timmer (stagaire) en Anja
Burgers (notulist).
Zoals misschien niet iedereen
weet, doen wij meer dan alleen de optocht begeleiden.
Er gaat heel wat aan vooraf.
Er moeten veel dingen geregeld worden, zoals de bekers
en prijzen die weer ingenomen en gegraveerd worden
en als ze versleten zijn moeten ze worden vervangen. Er
wordt een oproep gedaan
voor deelname aan de optocht
en groepen worden aangeschreven of ze weer mee

doen. Als alle opgaves binnen zijn, wordt de indeling
voor de optocht gemaakt.
Deze moet echter nog vaak
in de laatste dagen worden
gewijzigd i.v.m. late opgaves. Ook bezoeken we voorafgaand aan de optocht de
wagenbouwers om te zien
hoe alles gaat. Op de zondag zelf moet de route worden afgezet en autovrij zijn.
Dit wordt ‘s morgens nogmaals gecontroleerd.
Bij “De Korenmolen” worden de juryleden en de
Hoogheden ontvangen en zij
zullen dan langs de wagens
en groepen lopen om te kijken wat ze er van hebben
gemaakt. De jury loopt ook
langs om al het een en ander te bekijken en staan op
meerdere plaatsen langs de
route om punten te geven.
Zij werken dit jaar met een
nieuw puntensysteem.
Als het dan tijd is om te
starten worden de wagens
en groepen naar de juiste
plaatsen begeleid en enkele
heren en een dame begeleiden de optocht over de route
om die zo goed
mogelijk en zonder problemen te laten verlopen.
OPROEP: wij zoeken nog
mensen die willen helpen de optocht te begeleiden. Aanmelden kan
bij Wendy Klapwijk
Terwijl de optocht door de
straten van Dwarsliggersdorp trekt, wordt er bij “De

Korenmolen” opgeruimd en
spoeden we ons naar
“Spoorzicht” om daar de
prijzen klaar te zetten zodat het feest na aankomst
kan beginnen. Na wijs beraad van de Jury volgt de
prijs uitreiking en worden
namen en contactpersonen
genoteerd i.v.m. de bekers.
Ook worden de namen van
de winnaars door gegeven
aan de PR die het dan weer
doorgeeft aan de krant.
Als de prijsuitreiking is
geweest en de wisselbeker
uitgereikt is gaat het feest
nog enkele uren door en
kunnen wij hopelijk weer
terug kijken op een mooie
optocht met veel deelnemers.
Dus vraag je buren, familie
of vrienden of doe individueel gezellig mee. Als je eenmaal aan de optocht hebt
deelgenomen, wil je het
nooit meer missen!

Opgeven kan nu via
onze website
(klik hier).
Wij wensen iedereen veel
bouwplezier en we zien
jullie zondag 15 februari
(als deelnemer of als toeschouwer).
Mvg de Optochtcommissie.
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Uitnodiging namens onze hoogheden

Graag nodigen wij iedereen uit om mee te gaan naar een uittreden bij het Sleutelveugeltjen in Apeldoorn.
Wat: Prinsenbier
Wanneer: zaterdag 31 januari 2015
Waar: Duivensport Centrum te Apeldoorn
Hoe laat: 20.00 uur

Wie er zin heeft in een themafeestje van 1001 nacht, we nodigen
jullie uit om mee te komen naar de Grasvreters in Apeldoorn.
Wat: Themafeest 1001 nacht
Wanneer: zaterdag 7 februari 2015
Waar: Victoria Boys te Apeldoorn
Hoe laat: 20.00 uur
Opgeven om mee te gaan kan tot 18 januari 2015. Bij veel animo hebben we dan nog tijd om een bus te regelen.
Mail naar laatkomershoogheden@hotmail.com
o.v.v. “Uittreden 31 januari” of “Uittreden 7 februari” of beiden.
We zien jullie graag bij een of beide activiteiten.
Alaaf!
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O

m 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

Café - Bar
Spoorzicht

Grand Café
De Korenmolen

Restaurant en partycentrum De Heideroos

Ritme op Maat
Coen van Vollenhoven

Yellow Cab
Entertainment

Nedlite Lichtreclame
B.V.

Ten Veen
De Echte Bakker

Boom Groenvoorziening
Loenen

Varego
Elektrotechniek

Partyverhuur
Eerbeek

Machineverhuur Zilven
Loenen

ANBO
Afdeling Eerbeek

Installatiebedrijf Tabor
Eerbeek

T.F. KIP
Klussen en onderhoud

Het Molenhuis
Loenen

JS entertainment
Apeldoorn

PLUS van Tetering
Eerbeek

Marius Mennink
Uw Visspecialist

Sportcafé de Bhoele
Eerbeek

Administratie en
advieskantoor Paalman

Reparatie Atelier
Jan van den Brink

Multimedia 2000
Eerbeek

Elshof keukenmontage
Eerbeek

Decorette Gabriël
Eerbeek

Brouwer
Bouwmaterialen Hall

Van Haarlem Auto’s
Loenen

Ruijling advies BV
Eerbeek

Glazenwassers- en
schoonmaakbedrijf
Johan Heikens

Schotpoort Logistics
Eerbeek B.V.

Streppel Kleding
Verhuur Hall

Voel Bewust
Eerbeek

Steemers & De Winkel
Bedrijfsdiensten B.V.

Van Tongeren
Eerbeek
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Een woordje van onze jeugdhoogheden
Hoi, ik ben Sander Bosch, bij de carnaval bekent als Prins Sander den eerste. Ik zit al sinds dat ik zeven ben bij
de jeugdraad en ik vind het heel leuk.
Ik ken al heel veel mensen van de carnaval. Een paar uit de dansgarde en
een paar van de jeugdraad want die
zitten bij mij op school en in mijn familie. De hofdame en de prinses ken ik
sinds groep 3. De adjudant ken ik mijn
hele leven al want hij is mijn broer. De
grote prins ken ik al van mijn vader,
zij gaan elk jaar naar de TT in assen.
Prinses Joke en de Adjudant René
kende ik nog niet, maar nu al wel wat
beter. De dingen die ik het liefst doe
zijn voetballen, X-boxen en stoeien
met mijn vader.
Nu even terug naar mij. Ik loop dus al
een paar jaar met de jeugdraad mee
en toen zag ik de jeugdprinsen en ik
zei tegen mijn vader: “Dat wil ik
ook” (3 jaar geleden). Dus ik schreef
een brief naar de jeugdcommissie. Nu
drie jaar later, ongeveer 2 maanden

voor de bekendmaking, ging ik op
bezoek bij Femke (toen nog geen
prinses). Ik zag mensen zitten die
ik ken en toen zag ik Nienke en
Femke naar beneden komen en ik
dacht wat doet Nienke hier. We
moesten gaan zitten en ons werd
gevraagd: “Waarom denken jullie
dat jullie hier zijn?” En Rick en ik
en de dames zeiden tegelijk: “De
nieuwe jeugdhoogheden van
2014/2015!” We gingen buiten in
de tuin meteen de proclamatie
bedenken en dachten na over een
prinsenlied.
Een paar weken later gingen we
naar carnavalsmode in Elburg om
onze steek te laten maken. Weer
een paar weken later gingen de
dames en ik naar de winkels.
Rick wou niet mee maar voordat
we gingen hadden de meiden een
overleg in welke auto ze gingen
zitten. Ze vroegen aan mij:
“Sander, in welke auto gaan we

zitten?” Ik zei dat het mij niks
uit maakte: “Het is jullie dag.”
Toen besloten we de heenweg
in Femke's auto en de terugweg in Nienke’s auto. We kwamen in de winkel en ik ging in
de stoel zitten en ging een spelletje spelen. Toen gingen we
wat drinken en toen gingen we
weer terug. Toen renden wij
vooruit en namen de lift waardoor onze moeders en de oma
van Nienke met de trap moesten en wij gingen ons verstoppen maar toen we naar beneden gingen, zwaaiden we naar
ze want we zagen ze lopen op
de trap. Een paar dagen na
deze dag haalden we onze steken op. Dat was het wel zo’n
beetje.
Doei en hopelijk maken we er
een geweldig jaar van en nog
een gelukkig Nieuwjaar .
Prins Sander den Eerste

Ik ben Femke Heikens. Ik ben 10 jaar
en zit op de C. van Leeuwenschool in
groep 7 samen met de Prins, Adjudant en de Hofdame.
Wij willen al jaren Jeugdhoogheden
worden en eindelijk zijn wij dit jaar
gevraagd.
We wisten al precies wie dan de prins
zou worden en wie de adjudant, prinses en hofdame.
Mijn vader en moeder zijn al meerdere keren hoogheden geweest en eindelijk mag ik dan.

Ik zit al jaren bij de dansgarde en
ben al een aantal jaar keepster bij
het voetbal, natuurlijk de Eerbeekse Boys.
Ik hou van Corry Konings, ken bijna al haar muziek. Mijn vader en
moeder worden daar wel eens helemaal gek van. Zeker als ik dat dan
allemaal meezing.
De laatste tijd vind ik het leuk om
kaart trucjes te doen, die ik leer
van internet.

Ik hoop dat we een super carnaval gaan hebben en dat iedereen gezellig mee doet.
Alaaf!
Prinses Femke
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Hallo, ik ben adjudant Rick.
Ik ben 11 jaar en ik stuurde
een brief toen Sander ook
een brief stuurde voor prins
en ik zei toen, ik wil adjudant zijn als hij prins is.
Mijn hobby's: ik speel graag
met nerfgeweren en ik dart
graag en ik game graag en ik
ben gek van Ajax en Valentino Rossi.
Een gelukkig Nieuwjaar,
beste carnavalgangers. Ik
hoop en weet
dat dit het
leukste jaar
van carnaval
wordt, want ik
ben een feestbeest.

Ik ben Nienke Verbeek. Ik ben de
jeugdhofdame in 2015. Ik heb heel
veel zin in het carnaval weekeinde!
Op de wagen staan met de optocht
lijkt mij heel leuk. Ik zit op de C.
van Leeuwen school in groep 7, samen met Femke, Rick en Sander in
de klas. Het was dus heel moeilijk
om het geheim te houden dat wij de
jeugdhoogheden zouden worden.
Maar het is ons wel gelukt! Mijn
hobby's zijn volleybal, badminton,
verhalen schrijven en
tekenen. Ik hou veel
van Joy, Fenna,
Milou, Lynn en Snuitje. Of terwijl dit zijn
mijn dieren. Ik wens
iedereen een fijne
carnaval.

Adjudant Rick
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Actieve Ledenlijst

Bestuur
Jeffrey Heijmans
Willemien Heikens
Jeffrey Huiskes
Henk Slot
Marco Bosch
Marieke Lurvink
Vacature

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid

Administratie en inning
Jeffrey Huiskes
Aktiviteitencommissies
commissie 1
Gerard Rijntjes
Fentje Bruining
Herman Berends
Cees v. Houwelingen
Corry v. Houwelingen
Wendy Klapwijk
Christiaan Hissink
Mandy Locht
commissie 2
Brigitta Koekkoek
Janny Slangewal
Chantal Bresser
Maria Nijhof
Michelle Warmenhoven
Marcel Koekoek
Cord van Oud Prinsen
Jan v.d. Bersselaar

Garderobe
Mary Rabelink

Welkomstcommissie
Ivette Kip
Erna Wardenburg

Hoogheden 2014/2015
Menno Derksen
Rene Groot Roessink
Joke Groot Roessink
Jeugdhoogheden 2014/2015
Sander Bosch
Rick Bosch
Femke Heikens
Nienke Verbeek
Jeugdcommissie
Miriam Bello
Carolien Kerseboom
Dylan van Ginkel
Johan Heikens
Debbie Roeloffzen
Irma van Tongeren

voorzitter

voorzitter

Kascontrolecommissie
Herman Wooning
voorzitter
Kledingcommissie
voorzitter

coordinator

Leiding Dansgarde
Leila de Vries
Monique Wunderink
Marissa de Zwaan
Dewi Borgeling

leidster
trainster
trainster
trainster

oktober tot maart

voorzitter

Leiding Jeugdraad van Elf
Marion vd Velde
Marco Bosch
Petra Zwarts
Annette Bosch

Materiaalbeheer
Wilbert Klomp

Actieve Ledenlijst

Graag wijzigingen of onvolkomenheden door geven aan het secretariaat.

voorzitter

Raad van Elf
Jan Bannink
Tonnie Bosgoed
Gijs Hol
Henk Slot
André Hol
Wilbert Klomp
Ferdinand Westerink
Marco Bosch
Johan Heikens
Patrick Nolsen
Christiaan Hissink
Marty Burgers
Marcel Gardenbroek

President
Raadsoudste

Versiercommissie
Jacquelien Streppel
Herman Berends
Cees van Houwelingen
Ferdinand Westerink
Natasha van Dam
Petra Gerritsen

PR-commissie/carnavalskrant/webmaster
Netty Roeloffzen
voorzitter
Debbie Roeloffzen
webmaster
Diana Slot
Freddy Hinrichs
Bob Roeloffzen
Gerard Rijntjes
acquisitie
Ria Berends
acquisitie
Senatoren
Ruud Maarschalkerweerd
Herman Wooning
Henk v.d. Boom
Optochtcommissie
Wendy Klapwijk
Marco Zomer
Anja Burgers
Cristiaan Hissink
Willem van Ginkel
Laura Timmer
Seniorencommissie
Sandra Kalsbeek
Ferdinand Westerink
Marcha de Haan
Ivette de Vries
Carry Strating
Bertina Timmer

Prinskeuze/Prinsenbalcommissie
Gijs Hol
voorzitter
Tonny Streppel
Anja Burgers

voorzitter

voorzitter

voorzitter

Wagenbouwcommissies
Prinsenwagen
Tonnie Bosgoed
André Hol
Tonny Streppel
Nancy Bosgoed
Corrie Slot
Elly Hol
Henk Slot
Wilbert Klomp
Christiaan Hissink
Wendy Klapwijk
Willemien Heikens
Jeugdprinsenwagen
Erik Jan van Tongeren
Ramon Bouwmeester
Johan Heikens
Erwin Wunderink
Ferdinand Westerink
Marcel Gardenbroek
Marty Burgers
Bennie Timmer

Muziekcommissie
Patrick Nolsen
Marieke Lurvink
Wilbert Klomp
Commissie Lief en Leed
Mary Rabelink
Dicky Rijntjes
Dinie de Vries
Gerdie van Overbeek

Graag wijzigingen of onvolkomenheden door geven aan het secretariaat.

voorzitter

voorzitter

