
CARNAVALS- 

KALENDER 

Eerstvolgende activiteiten: 

Jaarvergadering, voor alle 

leden.  21 april, 20.11 uur 

Residentie Spoorzicht. 

 

We zien jullie graag allemaal 

weer terug op de Pronkzitting 

op zaterdag 14 november 

2015, voor de start van een 

nieuw, carnavalesk seizoen. 

Beste Dwarsliggers en 

Dwarsliggerinnen, 

Een van de laatste digiproa-

tjes van het seizoen en wat 

is het snel gegaan allemaal. 

Graag haal ik een paar 

mooie momenten van het 

grote weekend terug. 

 

De opening was mooi ver-

zorgd met een ontzettend 

leuk woordje van onze bur-

gemeester naar onze hoog-

heden toe. Ondanks de vele 

missers met de biersleper, 

mocht raadsheer Marcel 

zijn steek ontvangen. Een 

ludiek moment, wat de 

start zal blijken van een 

mooi weekend. Later die 

avond was het aan het be-

stuur om de zilveren biel-

zen uit te reiken aan de TC. 

Het is echt heel leuk men-

sen te verrassen die het 

verdienen en het niet ver-

wachten.  

 

De zaterdagmorgen begon 

met het presenteren van de 

nieuwe wagens. Compli-

menten voor de bouwers, 

want de wagens zagen er 

weer super uit!! Na een lu-

dieke overdracht snel bij de 

Heideroos naar binnen om 

wat eten te bestellen, er 

waren immers genoeg 

hongerige magen te vul-

len. De artiest ‘s middags 

bij het locomotiefjesbal 

wordt door veel kinderen 

nog steeds geïmiteerd.  

 

Het gekostumeerd bal 

ging goed van start met 

mooie creaties. De hooghe-

den  zullen het moeilijk 

hebben gehad met hun 

keuzes voor mooiste kos-

tuum. Het was een mooie 

avond met goede muziek 

van de band en onze DJ. 

Het was een eer om de 

gouden biels te mogen uit-

reiken aan Silvia Ban-

nink. Wij als bestuur zijn 

blij dat we hier weer aan-

dacht aan hebben ge-

schonken. Dit is tevens 

een oproep aan jullie alle-

maal. Als je vindt dat ie-

mand een biels verdiend, 

mag je dit altijd indienen 

bij het bestuur.  Persoon-

lijk vond ik het ook erg 

leuk om Oud Prins Menno 

den Eerste te verrassen 

met een 10 minuten 

hardstylemix.  

 

De optocht op zondag was 

weer van een goed niveau. 

De verrassing van de dag 

was toch wel de Eerbeek-

se Koerant. Die hebben 

heel Eerbeek en omstre-

ken voor de gek gehouden 

met hun nieuwsberichten 

op Facebook. Zelfs bedrij-

ven stonden in de rij om 

samen te werken met de 

Eerbeekse Courant. Ge-

weldig gedaan!!  

 

Ik ben er trots op dat wij 

als Dwarsliggers zo’n 

mooi weekend kunnen 

organiseren. Er zit voor 

veel commissies veel tijd 

en energie in en het is 

mooi om te zien dat het 

weekend dan op rolletjes 

loopt.  

 

Dit seizoen is bijna ten 

einde. In april hebben we 

nog de jaarvergadering. 

Dan een paar maanden 

rust om ons voor te berei-

den op een nieuw seizoen.  

Ik hoop dat jullie (leden) 

er allemaal zijn tijdens de 

jaarvergadering op 21 

april a.s. 

 

Met carnavaleske groet, 

 

Jeffrey Heijmans 
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Prijswinnaars Optocht 
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Nawoord Oud hoogheden 

Wij hebben het seizoen er inmiddels 

op zitten. Voor de carnaval werd er 

gesproken over een zwart gat na de 

carnaval, niet wetende dat dit ook 

echt plaats zou vinden. De volgende 

dag worden we wakker en constate-

ren we dat het bord al uit de tuin 

weg is, door Eerbeek rijdend en con-

stateren dat het doek voor Spoor-

zicht al weg is en dat de poppen en 

de tekst boven op Spoorzicht ver-

dwenen zijn. Alle slingers opge-

ruimd en zelf het tapijt is al uit 

Spoorzicht weg. Een koude kermis, 

maar alleen maar om de warme 

douche die we hebben gekregen in 

het prinses en adjudant zijn. We 

hebben echt van jullie genoten en 

van alles wat er bij kwam kijken. 

Van medailles regelen tot een feest-

je voor 100 man. Van een optreden 

tot een uitreden. Van een carnadisco 

tot een 55+ feest waar de families 

hebben mogen helpen met serveren. 

En dan te bedenken dat wij niet 

eens hebben gemerkt wat er door 

jullie achter de schermen allemaal 

neer is gezet om het voor ons zo 

feilloos mogelijk te laten verlopen, 

onze dank daarvoor is groot.  

 

Van een jurk met kroontje en een 

strak pak tot een kloffie en werk-

kleren.. De eerste 3 dagen hebben 

we veel bijgeslapen. Werden we 

wakker met “wat hebben we van-

daag” of nee niks. We hoeven ner-

gens naartoe, en mogen met de 

voetjes op de bank en de jogging-

broek aan genieten van het thuis 

zijn. Daarna begon het echte leven 

weer. René werd gebeld wanneer 

hij weer aan de klus ging, ik begon 

weer met mijn opleidingen en sta-

ges. Nog vele malen, zelfs nu nog, 

beginnen onze benen te bewegen 

als we muziek horen.  We hebben 

vele leuke momenten meegemaakt 

en kijken terug op een voor ons 

topseizoen. We gaan er van uit dat 

jullie het ook zo ervaren hebben en 

zijn blij dat we wat hebben mogen 

betekenen voor de Dwarsliggers. 

Ons motto was “Dat tijdens de 

carnaval de woorden zorgen, 

gezeik en malaise worden ver-

vangen door: onbezorgd, res-

pect en polonaise.  

 

Ik denk dat we met recht mogen 

zeggen dat we dit bereikt hebben, 

al stel je nooit iedereen tevreden. 

  
Lach, geniet en geef. 

Laat los, laat gaan en leef!!  

 

Groetjes ex-Hoogheden Adjudant 

René en Prinses Joke 

Hallo Dwarsliggers en  

Dwarsliggerinnen, 

Er is mij gevraagd of ik wil beschrij-

ven hoe ik het carnaval heb beleefd. 

Het is nu iets meer dan 2 weken ge-

leden. En ik ben weer helemaal geac-

climatiseerd. Ik kan terug kijken op 

een super leuk carnaval. Ik heb van 

elke dag, dat we wat hadden, geno-

ten.  

Het begint natuurlijk met de uittre-

dens naar “t Sleutelveugeltje” en ”De 

Grasvreters”.  Dat was echt een feest 

van het begin tot het eind. Allebei de 

keren was de bus trouwens  goed 

gevuld en dat is natuurlijk een goed 

teken. Dan hebben we ook nog de 

tehuizen bezocht, waaronder De 

Beekwal. Ik moet zeggen dat ik daar 

nog nooit eerder bij was geweest, 

maar ik heb gezien dat je veel waar-

dering krijgt als je bij die mensen 

komt. Ook kom je bij mensen die op 

het moment dat je weg bent niet 

meer weten dat je bent geweest. Des-

ondanks voelde het voor mij wel goed 

om bij deze mensen langs te zijn ge-

weest.  

Nu het grote weekend, want tenslot-

te leef je daar het meest naar toe. Ik 

was vrijdagavond voor de sleutelover-

dracht toch best een beetje zenuw-

achtig, het grote weekend gaat nu 

namelijk echt beginnen. De burge-

meester reikte mij de sleutel van 

Dwarsliggersdorp uit. Mijn eerste 

gedachte was: die krijg je voorlopig 

mooi niet meer terug! De burgemees-

ter is trouwens een aardige man die 

goed weet hoe je carnaval moet vie-

ren. Hij heeft volgens mij erg geno-

ten. Vervolgens gingen wij de wissel-

beker ophalen, niet wetende waar het 

is en hoe of wat. Ik wist wel dat me 

wat te wachten stond aangezien mijn 

nichtje in de groep van “De Golddig-

gers” zit. Ik begon hem toen toch wel 

een beetje te knijpen! Ik moest een 

sporttenue aan van een club waar ik 

absoluut NIET voor ben, de naam 

kan ik niet eens uitspreken! Ik moest 

met een voetbal op gouden koffertjes 

schieten, dat ging mij trouwens zeer 

goed af! Ik voetbal niet voor niets in 

Hall natuurlijk. Nadat we de wissel-

beker terug kregen, gingen we door 

naar het feest in Spoorzicht met een 

Hollands tintje, die avond heb ik mij 

goed vermaakt.  

De volgende morgen was het 

weer vroeg dag. We gingen 

naar de Heidenroos voor de 

wagenoverdracht dat was iets 

waar ik mij erg op verheugde. 

Wagenbouw zit nou eenmaal in 

mijn bloed en ik was benieuwd 

hoe de Prinsenwagen was ge-

worden. En daar was hij dan, 

hij zag er heel mooi en profes-

sioneel uit. Mijn complimenten 

voor de prinsenwagenbouw. 

Maar wij kregen de prinsenwa-

gen natuurlijk niet zomaar, 

daar moesten wij €11,11 voor 

betalen. Het was de bedoeling 

dat dat op een ludieke manier 

zou gebeuren. Nou dat hebben 

ze geweten, haha. Ik denk dat 

ze niet wisten dat René nogal 

handig is met hout! Uit einde-

lijk na veel gesloop en het op-

lossen van het raadsel, kwa-

men ze er achter dat de €11,11 

achter mijn foto in Spoorzicht 

hing…. 

 

Vervolg op pagina 4 
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Café - Bar 

Spoorzicht 

Grand Café 

De Korenmolen 

Restaurant en party-

centrum De Heideroos 

Yellow Cab 

Entertainment 

Nedlite Lichtreclame 

B.V. 

Ten Veen 

De Echte Bakker 

Varego 

Elektrotechniek 

Partyverhuur  

Eerbeek 

Machineverhuur Zilven 

Loenen 

Installatiebedrijf Tabor 

Eerbeek 

T.F. KIP 

Klussen en onderhoud 

Het Molenhuis 

Loenen 

PLUS van Tetering 

Eerbeek 

Marius Mennink 

Uw Visspecialist 

Sportcafé de Bhoele 

Eerbeek 

Reparatie Atelier 

Jan van den Brink 

Multimedia 2000 

Eerbeek 

Elshof keukenmontage 

Eerbeek 

ANBO 

Afdeling Eerbeek 

Ritme op Maat 

Coen van Vollenhoven 

Boom Groenvoorziening 

Loenen 

JS entertainment  

Apeldoorn 

Schotpoort Logistics 

Eerbeek B.V. 

Streppel Kleding  

Verhuur Hall 

Van Haarlem Auto’s 

Loenen 

Brouwer  

Bouwmaterialen Hall 

Administratie en  

advieskantoor Paalman 

Steemers & De Winkel 

Bedrijfsdiensten B.V. 

Ruijling advies BV 

Eerbeek 

Glazenwassers- en 

schoonmaakbedrijf  

Johan Heikens 

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 

 

Van Tongeren 

Eerbeek 

Decorette Gabriël 

Eerbeek 

http://www.cvdedwarsliggers.com/club-van-111


… Vervolg ... 

Zaterdagmiddag was het kindermid-

dag wat ik echt super leuk vind voor 

die kinderen. ‘s Avonds was het dan 

eindelijk zover, het feest van de Gro-

te Hoogheden. De mensen waren 

mooi verkleed en het was dan ook 

een hele klus voor ons om de 3 mooi-

ste verklede personen uit te kiezen. 

Na de gezellige avond ging ik maar 

weer lekker mijn bedje in.  

Ik werd zondag wakker en keek uit 

het raam: de zon scheen al! Ik dacht: 

dit moeten we hebben vandaag. Ik 

trok mijn pak weer aan om gezellig 

te gaan ontbijten bij Herman & Joke 

Wooning. Wij, de hoogheden, waren 

uitgenodigd door de Oud Prinsen. In 

het heerlijke zonnetje stonden ze ons 

al op te wachten met champagne. 

Binnen stond echt een heerlijk ont-

bijt klaar. Wat hadden Joke & Jan-

nie dat goed gedaan zeg! Ze waren 

om 6 uur al opgestaan om alles klaar 

te maken, petje af voor die 2! Na het 

eten gingen we naar de Korenmolen. 

Daar stonden de wagens en de loop-

groepen die allemaal mee deden aan 

de optocht al klaar. Wat een leuke 

creaties allemaal. We liepen even 

rond en kletsten wat met de mensen. 

Ik vond raadsheer Christiaan een 

beetje zenuwachtig overkomen, hij 

zei de hele tijd dat wij moesten door 

lopen. Ik dacht: doe een beetje rustig 

aan jongen, maar al gauw kwam ik 

er achter dat het een reden had. In 

de verte hoorde ik kabaal en wie 

kwamen daar aan: DE LAATKO-

MERS! Ik had nooit verwacht dat er 

dit jaar een wagen van de Laatko-

mers zou zijn, aangezien René, Joke 

en ik hoogheden waren. Toch hebben 

onze vrienden en familie de handen 

uit de mouwen gestoken, het was een 

super verrassing! De optocht begon 

met het mooie weer en zowel de deel-

nemers als de mensen die aan de 

kant stonden hebben naar mijn idee 

genoten. Ik heb zelf ook heel erg ge-

noten van de optocht. Daarna was 

het feest in Spoorzicht en een klein 

uurtje later volgde de prijsuitreiking, 

wat natuurlijk een van de spannend-

ste dingen is. De prijzen waren ver-

deelt met terechte winnaars, vond ik 

zelf. Die middag en avond ging het 

feest nog even lekker door en ook 

hier heb ik mij weer goed vermaakt.  

De maandag begon met het früh-

schoppen, dat is iets waar je de echte 

Die Hards ziet, haha. Ik vind maan-

dag echt een super dag met veel gek-

ke dingen, echt teveel om op te noe-

men. Ik wil ook even mijn compli-

menten geven aan Marcel en het 

personeel van de Heideroos die alles 

goed verzorgd hebben. Maandag-

avond gingen we met een volle bus, 

richting de Lorre in Rossum! Toen 

we aankwamen stond de president 

en zijn vrouw ons al op te wachten. 

We gingen met de hele stoet naar 

binnen en de hoogheden van De Lor-

re stonden ons binnen ook al op te 

wachten. Zij vonden het zo leuk dat 

we kwamen, dit hadden ze nog nooit 

mee gemaakt. Ze hebben ons dan ook 

een hele leuke avond bezorgd, die tot 

diep in de nacht door ging. De Lorre 

vond het zo leuk met ons als Dwars-

liggers dat ze volgend jaar op zondag 

naar Eerbeek komen!  

Toen was het al weer dinsdag, de 

dag van het aftreden met een gezelli-

ge middag/avond en de lampionnen-

optocht. Eerst waren het de jeugd-

hoogheden voor wie het einde nader-

de. Vervolgens was het onze beurt 

om af te treden. Ik moet zeggen dat 

je er wel een beetje naar toe leeft, 

het is tevens een tijd van komen en 

gaan.  

Ik hoop dat wij er als hoogheden een 

mooi carnaval van hebben gemaakt. 

Je geeft toch je eigen inbreng aan 

het carnaval en je hoopt dat de men-

sen dat ook leuk vinden. Ik heb het 

gevoel dat het ons wel is gelukt! Ik 

wil de jeugdhoogheden ook nog even 

bedanken voor de gezellige tijd die 

wij met hun hebben gehad. Ik wil 

alle Dwarsliggers en de mensen die 

hebben mee geholpen om het carna-

val tot een succes te maken, bedan-

ken voor de gezelligheid.  

Ik hoop dat jullie net zoveel genoten 

hebben als ik en we gaan elkaar ze-

ker weer zien.  

Super bedankt!!!!!!!  

 

Groeten,  

OUD Prins Menno den Eerste 

Woordje van Oud Prins Menno den Eerste 
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GEZOCHT voor Dansgardes: GHETTOBLASTER! 
De meiden van onze dansgardes 

zitten zonder muziek voor hun  

repetities. Dat kan natuurlijk niet!  

 

Wie heeft er een draagbare CD-

speler in de aanbieding waarop ook 

MP3 bestanden afgespeeld kunnen 

worden. Dan kunnen we ook vol-

gend seizoen weer genieten van vro-

lijke dansjes van onze 3 groepen. 

 

Kun je ons hieraan helpen? 

Neem dan contact op met de 

leiding van de dansgarde,  

Monique Wunderink  

mailto:wunderink49@gmail.com
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Laatste woordje van onze oud jeugdhoogheden 
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Ik vond het een leuk jaar en ik 

vond de optredens  leuk en grappig. 

Het was echt een super jaar vond ik  

en Menno, Joke, René en Nienke, 

Femke en Sander en de dwarslig-

gers en dwarsliggerinnen vonden 

het vast ook een super jaar. Maar 

het leukst vond ik onze wagen. Hij 

was super mooi gemaakt en het 

was top dat hij heen en weer kon en 

dat vond ik super gaaf en leuk. In 

het carnavalsseizoen heb ik nieuwe 

vrienden gemaakt. 

Oud Jeugdadjudant Rick 

Hallo dwarsliggers en dwarsliggerin-

nen. Ik vond het een tof jaar. De 

krantoverdracht was heel leuk een 

leuk idee anders dan de andere ke-

ren. De wagen was leuk en mooi. En 

we hebben de zaterdag de jeugd mid-

dag leuk gehad en de zaterdag avond 

is de jeugd niet bij geweest maar ik 

heb van mijn vader en moeder ge-

hoord dat het heel leuk is geweest. Ik 

vond het vrijdag bij de carnadisco 

heel leuk, de sleutel overdracht ook. 

De optocht was leuk alleen jammer 

dat de muziek uitviel. De zondag was 

heel leuk. Tijdens het früshoppen 

hebben Rick en ik gewisseld. We heb-

ben dat geintje lang vol moeten hou-

den. Het stamppot buffet was heer-

lijk. Die avond was leuk eerst en de 

lampionnen ook nog, daarna niet 

meer omdat ik moest aftreden, dat 

vond ik niet leuk.  

Groetjes en tot volgend jaar. 

Oud Jeugdprins Sander den Eerste.  

Hoi Allemaal 

Ze hebben mij gevraagd om nog een 

laatste stukje over het carnaval te 

schrijven. 

Ik vond het een heel leuk jaar en heb 

genoten van echt alles. 

Wel vond ik het jammer dat ik vlak 

voordat het weekend begon ik de buik-

griep kreeg en daarom tijdens de Car-

nadisco ziek naar huis ben gegaan. 

Gelukkig ging het verder wel weer de 

andere dagen. Wat was het toch leuk 

om op onze eigen jeugdwagen te mo-

gen staan en rond gereden te worden 

door Eerbeek  dat is echt een super 

iets. 

Ook vond ik het fijn om meerdere ke-

ren te mogen zingen natuurlijk Corry 

Konings. Ik wist niet dat mijn vader 

daarom een traantje moest laten om-

dat hij trots op mij was. 

Wel vond ik het erg jammer dat alles 

zo snel voorbij gaat en het al weer heel 

snel dinsdag was dat we moesten af-

treden ik had nog veeeeeeeeeeel  lan-

ger Prinses willen zijn maar ja aan 

alles komt helaas ook weer een eind. 

Volgend jaar ga ik gewoon weer dan-

sen bij de dansgarde en ook zeker 

weer volop genieten. 

 

Alaaaaaaaaaaaf oud Jeugdprinses 

Femke 

Hallo,  

 

Ik ben Nienke Verbeek. Tijdens het 

carnaval was ik hofdame Nienke. Ik 

heb het een hele leuke tijd gevonden. 

We hebben heel veel gedaan. Op de 

motor bij de prins zitten was best 

spannend. voor de eerste opkomst 

kon ik een paar dagen niet slapen 

omdat ik het zo eng vond. Maar het 

was heel leuk die dag. Het allerleuk-

ste was de carnadisco en de optocht 

met de grote wagen. Toen het afgelo-

pen was, was ik er wel erg moe van. 

Ik had het nooit allemaal willen mis-

sen! nu ben ik benieuwd wie volgend 

jaar de jeugdhoogheden worden. Tot 

volgend jaar.  

 

Groetjes Nienke Verbeek. 
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Deze nieuwsbrief automatisch 

ontvangen in de mailbox? Meld 

je dan aan op onze website 

onder nieuws - nieuwsbrief. 

Op 21 maart vindt van 10 tot 16 uur 

de compostactie weer plaats. De 

Dwarsliggers zijn hiervoor ingeloot. 

We krijgen hiervoor als vereniging 

1250 euro. Dit is een mooi bedrag wat 

we als vereniging goed kunnen ge-

bruiken. 

Woensdagochtend zijn we bij de ge-

meente geweest om te horen wat er 

van ons verwacht wordt die dag. Het 

is dit jaar wat anders van opzet. Men-

sen kunnen weer zakken afhalen en 

dit jaar is er ook losse compost. Men-

sen kunnen hiervoor met een aanhan-

ger komen. 

We hebben voor deze dag wel mensen 

nodig om de klus samen te klaren en 

er ook een leuke dag van te maken. 

Mensen voor uitgifte compost, men-

sen die inwoners de juiste kant op 

wijzen voor losse compost of de zak-

ken, mensen die zorgen voor koffie, 

thee en iets voor de lunch. 

Er zijn ook materialen nodig 

zoals batsen, bezems, party-

tent, eventueel een kleine sho-

vel zodat er minder geschept 

hoeft te worden. 

Wie wil er deze dag helpen? 

Ook al is het een gedeelte van 

de dag. Opgeven hiervoor kan 

via andre.hol@kpnmail.nl, 

graag z.s.m. 

 

We hopen dat zich zoveel mo-

gelijk mensen zich opgeven!!! 

Carnavaleske groet, 

Ria Berends 

Marieke Lurvink 

Compostactie 

http://www.cvdedwarsliggers.com
mailto:info@cvdedwarsliggers.com
mailto:andre.hol@kpnmail.nl
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Maria Nijhof voorzitter

Michelle Warmenhoven

Marcel Koekoek

Cord van Oud Prinsen Leiding Dansgarde

Jan v.d. Bersselaar coordinator Leila de Vries              leidster

Monique Wunderink trainster

Marissa de Zwaan              trainster

Garderobe Dewi Borgeling              trainster

Mary Rabelink oktober tot maart 

Leiding Jeugdraad van Elf

Marion vd Velde             voorzitter

Marco Bosch

Welkomstcommissie Petra Zwarts

Ivette Kip voorzitter Annette Bosch

Erna Wardenburg

Materiaalbeheer

Wilbert Klomp

Actieve Ledenlijst

Actieve Ledenlijst
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Raad van Elf Prinskeuze/Prinsenbalcommissie

Jan Bannink President Gijs Hol voorzitter

Tonnie Bosgoed        Raadsoudste Tonny Streppel

Gijs Hol Anja Burgers

Henk Slot

André Hol Versiercommissie

Wilbert Klomp Jacquelien Streppel            voorzitter

Ferdinand Westerink Herman Berends

Marco Bosch Cees van Houwelingen

Johan Heikens Ferdinand Westerink

Patrick Nolsen Natasha van Dam

Christiaan Hissink Petra Gerritsen

Marty Burgers

Marcel Gardenbroek Wagenbouwcommissies

Prinsenwagen

PR-commissie/carnavalskrant/webmaster Tonnie Bosgoed

Netty Roeloffzen          voorzitter André Hol

Debbie Roeloffzen webmaster Tonny Streppel

Diana Slot Nancy Bosgoed

Freddy Hinrichs Corrie Slot

Bob Roeloffzen Elly Hol

Gerard Rijntjes          acquisitie Henk Slot

Ria Berends          acquisitie Wilbert Klomp

Christiaan Hissink

Senatoren Wendy Klapwijk

Ruud Maarschalkerweerd Willemien Heikens

Herman Wooning

Henk v.d. Boom Jeugdprinsenwagen

Erik Jan van Tongeren

Optochtcommissie Ramon Bouwmeester

Wendy Klapwijk voorzitter Johan Heikens

Marco Zomer Erwin Wunderink

Anja Burgers Ferdinand Westerink

Cristiaan Hissink Marcel Gardenbroek

Willem van Ginkel Marty Burgers

Laura Timmer Bennie Timmer

Seniorencommissie

Sandra Kalsbeek          voorzitter Muziekcommissie

Ferdinand Westerink Patrick Nolsen              voorzitter

Marcha de Haan Marieke Lurvink

Ivette de Vries Wilbert Klomp

Carry Strating

Bertina Timmer Commissie Lief en Leed

Mary Rabelink voorzitter

Dicky Rijntjes

Dinie de Vries

Gerdie van Overbeek
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