Jaargang 1, nummer 6

Nieuw bestuur seizoen 2015-2016

Wat er ter sprake
komt:
Nieuw bestuur

1

Jubilarissen gehuldigd

1

Jaarverslag secretaris

2

Club van 111

3

Vervolg jaarverslag

4

Jeugdraad zoekt
raadsheertjes

5

Uitnodiging
zomercarnaval

6

Jeugdwagen te koop

7

Bijlage:
actieve ledenlijst

8

CARNAVALSKALENDER
Eerstvolgende activiteiten:
Pronkzitting, zaterdag
14 november 2015
Residentie Spoorzicht.
Jeugdpronkzitting, zondag
15 november 2015.
Residentie Spoorzicht.

22 juli 2015

Afgelopen 7 juli was onze
(ietwat verlate) jaarvergadering. Hierbij is het gebruikelijk dat, indien leden
van ons bestuur aftreden
zijn, zich herkiesbaar kunnen stellen en/of er worden
nieuwe leden gekozen. Dit
gaat doormiddel van stemming van de aanwezige leden. Ook bij de afgelopen
vergadering hebben er weer
stemrondes plaatsgevonden.
Onze voorzitter Jeffrey
Heijmans, secretaris
Willemien Heikens en algemeen bestuurslid Marco
Bosch waren nog niet aan
het einde van hun termijn
en gaan zich nog minimaal
een jaar inzetten voor onze
vereniging (op deze plek in
het bestuur). Penningmeester Jeffrey Huiskes en alge-

meen bestuursleden
Marieke Lurvink en Henk
Slot hebben hun termijn
erop zitten en ervoor gekozen zich niet herkiesbaar te
stellen. Dit betekent dat er
plek is gekomen voor nieuwe mensen. Een bestuur
kan niet met drie mensen
zoveel taken volbrengen,
maar gelukkig waren er
twee mensen die dit drietal
wel willen aanvullen.
Wendy Hissink—Klapwijk
(fanatieke carnavalist, lid
van o.a. de optochtcommissie en
wagenbouwcommissie) en
Patrick Nolsen (al een aantal jaar lid van de Raad van
Elf en voorzitter van de muziekcommissie). Aanwezige
leden op de vergadering
konden stemmen of ze
Patrick en Wendy in het
bestuur wilden zien. Allebei

zijn ze “goedgekeurd”, dus
zij vormen samen met
onze voorzitter, secretaris
en Marco Bosch het komende seizoen het nieuwe
bestuur.
Het bestuur is echter nog
niet compleet, want een
belangrijke functie is, na
het vertrek van Jeffrey
Huiskes, onvervuld gebleven tijdens de vergadering. Dit betekent dat we
haastig op zoek zijn naar
een nieuwe penningmeester. Ook nog een algemeen bestuurslid is van
harte welkom. Heb je interesse in een van deze
functies of heb je vragen?
Neem dan contact op met
onze secretaris Willemien.

7 jubilarissen gehuldigd
Net als voorgaande jaren
hebben ook tijdens de afgelopen jaarvergadering een
aantal leden een speldje
mogen ontvangen omdat ze
11, 22 of 33 jaar lid zijn.
Een mooie mijlpaal die beloond moet worden.
Van de zeven jubilarissen
kon helaas niet iedereen
aanwezig zijn. Ramon
Bouwmeester, André Hol
en Jarno Bello zijn allen 11
jaar lid en waren aanwezig
om het speldje te ontvangen

van onze voorzitter.
Gerrie Karssen, Marco van
Overbeek en Rene Hendriks
zijn al toe aan hun tweede jubileum, ze zijn namelijk 22 jaar
lid. Helaas waren zij niet aanwezig en krijgen zij hun speldje later overhandigd.
Het derde jubileum (33 jaar
lid) wordt gevierd door Will
Keupers. Ook zij kon helaas
niet aanwezig zijn, maar zal op
een later moment haar speldje
ontvangen.
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Jaarverslag CV de Dwarsliggers 2014-2015
Een woord vooraf.

gezorgd dat Eerbeek een echt
“Dwarsliggersdorp” werd.

In april 2014 begonnen we aan ons
36e seizoen.

Dan onze Jeugdhoogheden Jeugdprins Sander den Eerste, Jeugdprinses Femke, Jeugdadjudant Rick en
Jeugdhofdame Nienke: jullie hebben
van het begin tot het eind gestraald
en laten zien dat jullie uit het goede
hout zijn gesneden.

En dit was voor mij dan meteen de
start als nieuw gekozen secretaris
van de vereniging. En zit ik hier
met de taak om voor het eerst een
jaarverslag te schrijven. Gelukkig
kan ik terug blikken op het verslag
van vorig jaar en dan moet het volgens mij helemaal gaan lukken.
De jaarvergadering werd 22 april
2014 gehouden. In eerste instantie
klopte de financiën niet en moesten
we later nog een ledenvergadering
hiervoor houden. Toen klopte het
gelukkig wel en de begroting hadden we sluitend. Al blijft het zaak
om andere bronnen van inkomsten
te gaan zoeken omdat we minder
binnen krijgen door de garderobe en
wij geen inkomsten meer hebben
van de OVE. Zo hebben ook alle
commissies hun uiterste best gedaan en zij verdienen dan ook een
welgemeend compliment.
Wel hebben we het gehele jaar met
een bestuurslid minder gedraaid
want ondanks alle inspanningen is
er nog geen 7e bestuurslid gevonden.
We hebben goede hoop het aankomende jaar weer voltallig te zijn en
wij doen daar ons uiterste best voor.
We kunnen zeggen dat dit jaar goed
verlopen is door de inspanningen
van alle commissies.
Het Bielzenproatje is voor het laatst
uitgekomen en we zijn nu overgestapt naar de digitale nieuwsbrief
Digiproat. Voor deze nieuwsbrief is
alle inbreng van een ieder van harte
welkom. Ook de Carnavalskrant zag
er dit jaar weer erg mooi uit. Hier
was weer veel inzet voor nodig en
een bedankje is dan ook wel op zijn
plaats.
We willen een aantal mensen nog
even extra bedanken voor een geslaagd seizoen. Prins Menno den
Eerste, Prinses Joke en Adjudant
Renè. Deze drie mensen hebben het
geweldig gedaan en hebben ervoor

Maar ook jullie was dat niet gelukt
zonder de ondersteuning van de wijze Raad van Elf, dansgardes, jeugdraad, bestuur en niet als laatste alle
actieve leden.
We kunnen al met al terugkijken op
een geweldig jaar.
Wij willen in het kort nog even stil
staan bij een aantal carnavaleske
activiteiten en overige gebeurtenissen van het 36e seizoen.
Pronkzittingen 2014.
De Pronkavond werd dit jaar gehouden op zaterdag 15 november 2014.
Dat wil zeggen dat op deze avond
onze nieuwe Hoogheden voor het
seizoen 2014/2015 werd gepresenteerd.
De Hoogheden werden weer op een
spectaculaire wijze gepresenteerd
met veel muziek en optredens. Prins
Menno den Eerste, Prinses Joke, en
Adjudant Renè zagen er geweldig
uit en deze allereerste avond als
Hoogheden lieten ze al zien dat ze er
een geweldig seizoen van zouden
maken.
Het was voor de meeste een grote
verrassing dat er vrij onbekende
Hoogheden op het podium stonden,
al zit het carnaval ook bij hun zeker
in het bloed want ze bouwen al jaren
een eigen wagen voor de optocht met
hun groep de “Laatkomers”.
Op zondag 16 november 2014 heeft
ook de jeugdcommissie weer haar
uiterste best gedaan om weer een
mooie presentatie van de Jeugdhoogheden in elkaar te zetten. En
na deze leuke presentatie kwamen
dan Jeugdprins Sander der Eerste,
Jeugdprinses Femke Jeugdadjudant
Rick en Jeugdhofdame Nienke te-

voorschijn. Ze straalden als nooit te
voren, zagen er geweldig uit en al
snel bleek dit ook weer een geweldig
kwartet te zijn.
De Prinskeuzecommissie en de
jeugdcommissie hebben weer geweldig werk geleverd, onze dank daarvoor.
Bestuur, Raad van Elf en commissies.
Er moest veel geregeld worden om
alles weer op rolletjes te laten lopen.
Het bestuur kwam dit jaar menigmaal bijeen om te vergaderen en de
Raad van Elf en de vele commissies
zijn ook dit jaar weer druk bezig
geweest met de voorbereidingen
voor alle activiteiten.
De Raad van Elf mocht dit seizoen
één nieuwe Raadsheer installeren.
Marcel Gardebroek werd uiteindelijk vrijdagavond, tijdens de opening
van het carnavalsweekend, geïnstalleerd als raadsheer en mocht toen
eindelijk zijn steek op.
Dansgardes
Deze jonge dames hebben iedere
woensdag onder leiding van Dewi
Borgeling, Marissa de Zwaan en
Monique Wunderink weer hard getraind om op de carnavalsavonden
en middagen goed voor de dag te
komen. En onder de bezielende leiding van Leila de Vries liep alles op
rolletjes. Leila is na afloop van het
carnaval seizoen gestopt met het
geven van leiding aan de dansgarde.
Het was weer erg mooi om jullie
bezig te zien, ga zo door meiden.
Jeugdraad van Elf.
Marion van de Velde, Marco Bosch,
Petra Zwarts en Annette Bosch hebben dit jaar weer goed werk
verricht met het begeleiden van de
jeugdraad. De Jeugdraad deed het
erg leuk dit jaar en ook al waren er
dit jaar iets minder Jeugdraadsheren, we weten dat er zich al weer
nieuwe jongens hebben aangemeld
(al is er altijd nog plek).
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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

Bril ‘73 Opticiens
Eerbeek

Schotpoort Logistics
Eerbeek B.V.

Streppel Kleding
Verhuur Hall

Glazenwassers- en
schoonmaakbedrijf
Johan Heikens

Steemers & De Winkel
Bedrijfsdiensten B.V.
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Activiteitencommissie.
Er is nu nog één activiteitencommissie over, omdat de activiteiten die
wij jaren voor de OVE mede verzorgden, geen doorgang meer mogen vinden. De andere activiteitencommissie heeft voor de vereniging geld opgehaald met onder andere de Sinterklaasactie .
De garderobecommissie heeft ook
prima werk geleverd en zo weer voor
een extra financiële bijdrage gezorgd. Speciaal wil ik Mary en Hans
Rabelink bedanken voor hun geweldige inzet tijdens het seizoen.
Verder ook iedereen die op welke
manier hieraan mee gewerkt heeft,
………BEDANKT!

gend de Seniorenmiddag, het bezoek
aan verzorgingstehuis “De Beekwal”,
de Openingsavond ,de Carnadisco, het
Locomotiefjesbal, het Gekostumeerd
bal, de Optocht en het Carnaval 0 -80,
het Frühshoppen en de afsluiting bestaande uit de Lampionnenoptocht en
het Deurzakkersbal, een succes zijn
geweest.
We hebben verzorgingstehuis “De
Beekwal” de dinsdag voor het carnavalsweekend bezocht. Dit was een leuke avond en we hopen de bewoners
nog dikwijls een geweldige avond te
bezorgen.
Op vrijdagmorgen zijn we met de
Hoogheden en de Raad van Elf naar
scholen geweest. Het was erg leuk en
de kinderen vonden het fantastisch om
hun eigen school te bezoeken in hun
mooie kleding.

Prinsenbal 2015.
Op de derde zaterdag van januari
hebben we weer een fantastische
carnavalsavond gehad. We hadden
dit jaar voldoende optredens van
eigen leden en helaas waren er geen
gastverenigingen aanwezig. Het
laatste komt doordat meerdere omliggende verenigingen hun carnavalsavonden ook op dezelfde avond
hadden gepland. Toch mocht dat de
pret niet drukken, want het werd
uiteindelijk een geweldige avond
waar veel gedanst werd door een
geweldig stuk muziek op deze avond
van duo “Flow” afgewisseld met “DJ
Henry”.
Seniorenmiddag 2015.
Nadat het vorig jaar vrij rustig was
tijdens deze middag, was het dit jaar
weer volle bak. Het was weer een
dankbare middag en de senioren
waren weer heel erg tevreden. De
bediening werd zoals altijd door de
actieve leden gedaan. Er waren weer
optredens van eigen leden en ook de
verloting verliep weer geweldig.
Carnavalsweekend 2015.
Gesteld kan worden dat onze carnavalsactiviteiten, beginnende met het
bezoeken van de verpleegtehuizen,
zieken en senioren met daarop vol-

Op vrijdagavond werd de opening verricht door Burgemeester van Hedel op
het terrein tegenover onze residentie.
Het was een leuke opening waarbij de
sleutels van het dorp aan Prins Menno
den Eerste en Jeugdprins Sander den
Eerste werden overhandigd.
Vervolgens gingen we te voet onder
begeleiding van dweilorkest “De Duitekluiters” de wisselprijs ophalen. Het
was deze keer lekker dichtbij, het
speeltuintje aan de Werfakker.
De wisselprijs werd door de winnaar
van vorig jaar, “De Golddiggers”, op
een ludieke manier overhandigd aan
Prins Menno den Eerste. Hij moest
zich eerst in een voetbaltenue hijsen
en daarna met een bal op gouden koffers schieten die in een goal hingen.
Dat viel nog niet mee. Een versnapering en een drankje ontbraken niet. Ze
hadden het leuk gedaan.
Het openingsbal was dit jaar ook weer
bij onze residentie “Spoorzicht” en het
was erg gezellig. Het begon rustig,
maar uiteindelijk werd het een geweldige avond. Nog wel even een extra
compliment naar het Dweilorkest “De
Duitenkluiters” , ze wisten niet van
ophouden en we hopen ze volgend jaar
weer te mogen ontvangen.
Ook de Carna-disco was dit jaar gezellig en er waren weer wat meer kin-

deren dan vorig jaar. Zaterdagochtend de wagenoverdracht
bij ons buitenverblijf “De Heideroos”, de wagens zagen er
weer zeer verzorgd uit en er
werd dan ook netjes en op een
ludieke manier door onze
Hoogheden voor de wagens
betaald (al dan niet direct op
locatie).
Na de overdracht was het nog
erg gezellig bij “De Heideroos”.
Het personeel van “De Heideroos” zorgde ervoor dat we
heerlijk konden smullen van
de uitsmijters, gehaktballen
etc. Voor het eerst bleef ook de
jeugd hier eten waar ze voorgaande jaren altijd aten bij het
cafetaria.
Het Locomotiefjesbal voor de
kinderen was weer een daverend succes. Je zag de kleintjes
genieten en dat is waar het om
gaat. Diezelfde avond werd het
gekostumeerd bal weer goed
bezocht en de polonaises werden driftig gelopen op de muziek van Showband “Festival”
en “DJ Henry”.
De zondag begon zoals altijd
met de optocht vanaf onze buitenresidentie “De Korenmolen”. Het was een kleine maar
een erg mooie optocht. Fijn dat
er een aantal leden waren die
zich opwierpen om net als eerder met, zoals wij het noemen,
een schooiwagen mee te lopen.
Er is een mooi bedrag opgehaald voor het sociale carnaval
en als sluitstuk konden we ook
nog een wasmachine en een
paar levensmiddelenmanden
verloten tijdens de middag.
Na de prijsuitreiking zorgde
“DJ Henry” ervoor dat de beentjes weer van de vloer konden .
Voor de inwendige mens hadden we weer een tent geplaatst
waar iedereen lekker rustig
kon eten.
Net als vorig jaar was het weer
een geweldig succes. Al was
het wel rustiger dan vorig jaar.
Het Frühschoppen op maandagochtend was dit jaar i.v.m.
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de verbouwing bij de Korenmolen
voor het eerst bij de Heideroos,
waar het erg gezellig was. Ook waren er dit jaar veel spontane intermezzo’s van de leden. Maandagavond vertrok er bus naar Rossum
om daar nog even lekker los te
gaan. Het was bijna een thuis wedstrijd omdat er voornamelijk
Dwarsliggers waren.
Op dinsdagmiddag hadden we een
gezellige middag bij “Spoorzicht” in
het café met “DJ Henry”. Tijdens
dit gezellige samen zijn hebben we
met zijn allen een stamppotbuffet
gegeten. Het eten werd aangeboden
door “Café Spoorzicht” en iedereen
kon aanschuiven.
De lampionoptocht die avond, waar
weer heel wat kinderen mee liepen,
is voor onze Jeugdhoogheden altijd
het laatste rondje met hun Prinsenwagen door “Dwarsliggersdorp”.
Daarna treden ze officieel af als
Hoogheden en mogen dan weer gewoon als burger door het leven.
Rond 21.33 uur werd het ook tijd
voor de grote Hoogheden om af te
treden. Ze kunnen terug kijken op

een geweldig seizoen.
Het Deurzakkersbal en het
Haringhappen waren weer een
succes, al was het erg rustig
deze avond.
Uiteraard zijn er een aantal
schoonheidsfoutjes opgetreden
maar hieraan zal met de voorbereidingen voor het 37e seizoen de nodige aandacht besteed worden.
We hebben helaas gemerkt dat
het dit jaar over het algemeen
iets minder druk was dan voorgaande jaren. We horen van
andere verenigingen dat het
daar niet anders is, maar wellicht is het een aandachtspunt.
Voorbereidingen
37e seizoen.
Tot slot gaan we dan nog even
met zijn allen napraten. De
opkomst was dit jaar minder
dan vorig jaar en dat is jammer, maar laten we het er op
houden dat iedereen tevreden
is.

Het bestuur heeft nog een aantal evaluatiegesprekken gehad
en gepland met verschillende
commissies, de eigenaren van
horecagelegenheden en met de
bands en dweilorkesten voor
zover dat mogelijk was.
Het aankomende seizoen wordt
natuurlijk weer een groot feest
en we zetten met ons allen de
schouders eronder om er een
waanzinnig succes van te maken. Dit kan natuurlijk niet
zonder alle leden, dus wij vertrouwen erop dat iedereen de
werkvergaderingen en alle andere activiteiten goed zullen
bezoeken. Aan ons zal het in
ieder geval niet liggen en we
doen onze uiterste best, samen
met vele commissies, er een
weer spectaculair jaar van te
maken.
Eerbeek, 7 juli 2015
Namens het bestuur,
Willemien Heikens, Secretaris

Jeugdraad van Elf zoekt raadsheertjes.
Beste Dwarsliggertjes!!
Wisten jullie dat onze jeugdprins elk jaar wordt begeleid door een
Jeugdraad van Elf? Dit is een groep jongens die bij alle activiteiten
aanwezig is waar de Jeugdprins ook is. Bijvoorbeeld tijdens
de pronkzitting in november, als de nieuwe Jeugdprins bekend
wordt gemaakt, tijdens feestjes (uittredens) bij andere verenigingen
en natuurlijk tijdens het grote carnavalsweekend bij de carnadisco,
het kindercarnaval en nog een aantal andere activiteiten. Maar dat
is niet alles: tijdens de carnavalsoptocht door Dwarsliggersdorp
mag je dan ook op een echte carnavalswagen staan! Eigenlijk zijn er
vanaf de opening door de burgemeester op vrijdag elke dag activiteiten waar je bij aanwezig bent. Tot en met dinsdag als de Jeugdprins
na de lampionnenoptocht aftreedt! 5 dagen gezelligheid dus.
Ben je 7 jaar of ouder en lijkt het je leuk om bij de Jeugdraad te komen? Je wordt hier niet voor gevraagd, dus vergeet niet om jezelf op
te geven. Twijfel je nog of heb je een vraag? Stel deze dan gerust. De
begeleiding van de Jeugdraad kan je hier vast antwoord op geven.
Alaaf en tot bij de carnaval!!!!!
Begeleiding jeugdraad
Marion en Annette
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LET OP: uitnodiging alleen bestemd voor leden. Opgeven kan via dit formulier.
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“Oude” Jeugdwagen te koop
Een tijdje terug hebben jeugdwagenbouwers een nieuwe jeugdwagen
aangeschaft. De oude wagen werd te klein. Nu hebben ze een wagen die
even groot is als die van de grote Hoogheden, wel zo eerlijk.
De oude wagen staat nu te koop. Ideaal voor een nieuwe bouwgroep die
op zoek is naar iets om mee te starten.
De schamelwagen is 5,40 lang en 2,20 breed. Het geld wordt gebruikt bij
het bouwen van de nieuwe wagen, dus het blijft binnen de vereniging.
Heb je interesse? Neem contact op met Marcel Gardenbroek (0313651253).

Colofon:
Digiproat
1e jaargang, nummer 6 - 2015.
Secretariaat: W. Heikens,
Veldkantweg 69, 6961 HH Eerbeek.
Verschijnt: Bij voldoende
plezierig nieuws.
Oplage: Onbeperkt, digitaal.
Redactie: Jollie Deb.
Penkruipers: Jollie Deb,
Willemien Heikens
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 website
onder nieuws - nieuwsbrief.

CV de Dwarsliggers
Bestuur:
Voorzitter: Jeffrey
Heijmans
Secretariaat: Willemien
Heikens
Penningmeester: Vacature
Marco Bosch
Patrick Nolsen
Wendy Hissink - Klapwijk

Bezoek onze website:
www.cvdedwarsliggers.com

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.
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