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Wat er ter sprake 
komt:

 
CARNAVALS-
KALENDER

Eerstvolgende activiteiten: 
Pronkzitting
Zaterdag 14 november 2015 
Residentie Spoorzicht.
 
Jeugdpronkzitting, 
Zondag 15 november 2015. 
Residentie Spoorzicht.

Uittreden Jeugd naar 
ZVZ
Zondag 29 november 2015
Apeldoorn (gezamelijk 
vertrek v.a. Residentie 
Spoorzicht).

Woordje voorzitter

Wie wordt de prins

Club van 111

Prins X

Oud Prinsen-uitje

Nieuwe Jeugdraads-
heren

Woordje van de Voorzitter
Penningmeester 2.0 gezocht
Beste Dwarsliggers en Dwarsliggerinnen,

We zijn alweer druk bezig aan ons 37e seizoen. Voordat ik daar 
op verder ga, zou ik nog even willen terugblikken. We hebben 
in onze vereniging een roerige tijd achter de rug. Onze laatste 
jaarvergadering stond bol van emotie. Na de financiële onge-
makken heeft het bestuur aan de leden tijdens deze vergade-
ring gevraagd hoeveel draagvlak het bestuur nog heeft onder 
de leden. De overgrote meerderheid van de aanwezigen heeft 
haar vertrouwen in het bestuur uitgesproken. Hiermee wil ik dit 
hoofdstuk dan ook afsluiten en het vizier richten op de toekomst.

Inmiddels zijn er al een aantal bestuursvergaderingen ge-
weest en daarbij hebben wij besloten om over te stappen naar 
een ander boekhoudprogramma. Dit moet het werken makke-
lijker maken en zo kunnen we de functie van penningmeester 
in een ander vaatje gieten. De bedoeling is dat iemand achter 
de schermen de boekhouding gaat doen. De nieuwe penning-
meester 2.0 zoals het bestuur hem graag zou zien, is een man 
of vrouw die de operationeel zaken gaat regelen tijdens het
seizoen. Dit betekent o.a. het volgende:
• Vergaderen met bestuur (ongeveer 1x in de 5 weken);
• Opkomen tijdens seizoen met bestuur;
• Het regelen van de bus voor de uittredens;
• Regelen van ledenkaarten;
• Aanspreekpunt voor leden m.b.t. financiën; 
• Ontvangst van gasten bij de deur tijdens de zaterdag-  
 avond (leden met (leden)kaart en betalende gasten);
• Financieel verslag tijdens de jaarvergadering verzorgen 
(voorbereid samen met de boekhoudkundige penningmeester).

Het technische boekhouden wordt door iemand gedaan die dit 
dagelijks doet. Essentieel is wel dat er tussen deze twee per-
sonen een goede samenwerking is, want het is wel belang-
rijk dat je weet hoe het financieel gaat met onze vereniging. 
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Wie wordt de 37ste prins van Dwarsliggersdorp?

?????
Staat hij hier misschien bij?

Ook kunnen we ledenadministratie loskoppelen van de 
boekhouding. Netty Roelofzen heeft aangeboden dit te 
willen bijhouden en daar zijn we maar wat blij mee!

Wij hopen door de lasten te verlichten van de penning-
meester dat iemand binnen onze vereniging opstaat om 
ons bij te staan. Meld je dan bij Willemien: 
secretariaat@cvdedwarliggers.com of bij mij via 
voorzitter@cvdedwarliggers.com. 
We merken nu echt dat deze functie gemist wordt en daardoor loopt het bestuur sneller 
achter de feiten aan dan nodig. 

Tot slot vind ik het mooi om te zien dat de commissies weer zo hard aan het werk zijn om er 
komend seizoen weer iets moois van te maken. Het is een kort seizoen, maar ik ben er van 
overtuigt dat het weer een onvergetelijk seizoen gaat worden.

Ik wens jullie allemaal veel succes maar vooral veel plezier met de voorbereidingen!!

Met carnavaleske groet,

Jeffrey Heijmans
Voorzitter CV de Dwarsliggers
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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

T.F. KIP
Klussen en onderhoud

Het Molenhuis
Loenen

JS Entertainment
Apeldoorn

PLUS van Tetering 
Eerbeek

Marius Mennink
Uw Visspecialist

Sportcafé 
de Bhoele Eerbeek

ANBO
Afdeling Eerbeek

Installatiebedrijf
Tabor Eerbeek

Administratie en 
advieskantoor 

Paalman

Reparatie aterlier
Jan van den Brink

Multimedia 2000
Eerbeek

Elshof keuken-
montage Eerbeek

Decorette Gabriël
Eerbeek

Brouwer
bouwmaterialen 

Hall

Van Haarlem Auto’s 
Loenen

Boom groenvoor-
ziening Loenen

Ruijling advies BV
Eerbeek

Bril ‘73 Opticiens
Eerbeek

Schotpoort Logistics
Eerbek BV

Streppel Kleding
Verhuur Hall

Glazenwassers en 
schoonmaakbedrijf 

Johan Heikens
Steemers & De Winkel

Bedrijfsdiensten BV
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Beste Dwarsliggers,

Er kwam een verzoek binnen bij de hofhouding van de nieuw gekozen Prins, zeg maar Prins X., 
om iets over hem en zijn gevolg te schrijven.

Wij dachten dat is leuk: niemand mag iets weten en wij moeten iets vertellen over, hem, haar, 
trio, kwartet, sextet en wat er nog meer is. Mooi niet, dat gaat niet gebeuren, als ze iets willen 
weten komen ze maar gezellig naar de Pronkzitting op 14 november a.s.

Maar naar lang hen en weer gemaild te hebben, hebben we onze hand een beetje over het hart 
gehaald om misschien een klein beetje te vertellen over Prins X en zijn gevolg.

Het is niet een bijeen geraapt zooitje, soms denken wij, klopt dit wel allemaal.
Niemand heeft wat met elkaar en toch houden ze heel veel van elkaar.

Het begon als grap vanaf de opstart tot aan de finish (gelukkig voorlopig 
niet) als een goed kloppende en werkende Hofhouding (machine).

Allemaal zo gek als een deur, kunnen allemaal door die ene zelfde deur van 
het Carnaval.
Het is op hun maat gemaakt. Dus zo zie je maar weer, op elk potje (voor 
sommigen vat) past wel een deksel.

Een ding kunnen we wel zeggen, de Hofhouding gaat er voor, aan hen zal 
het niet liggen, Met een beetje Respect, Waardering en Begrip gaan we een 
hele leuke tijd met elkaar tegemoet.

Laten we even alle zorgen en problemen die er om ons heen afspelen aan de kant zetten, door een 
paar dagen de boel goed op zijn kop te zetten. Zo dat we na afloop met onze beide voeten op de 
grond en onze hoofden gereset weer aan de normale dingen met frisse energie kunnen beginnen.

Bent U nu toch ook zo benieuwd geworden welk gekken het geworden zijn: Kom er bij, kom er bij, 
op 14 november a.s. zijn we er samen bij.

Prins X met wat er eventueel bij hoort.

Prins X spreekt tot u

Oud Prinsen gaan terug de geschiedenis in
Op deze dag konden de orga-
nisatoren, Raymond en Marty, 
samen met hun partners Erica 
en Anja opgelucht ademhalen, 
want het beloofde een prachtige 
dag te worden.
Je weet namelijk dat als het 
weer goed is alles meestal leu-
ker en gemakkelijker gaat!!! 

Traditioneel gaan dan alle Oud 
Hoogheden die lid zijn van het 
Cord van Oud Prinsen samen 

met hun (geliefde) partner op 
stap. Volgens afspraak is het 
altijd de laatste zaterdag van 
augustus, dus gemakkelijk om 
te onthouden en tijdig te plan-
nen. De opkomst was dan ook 
groot en ook nu was men weer 
nieuwsgierig naar wat we zou-
den gaan doen. 

Dit keer was het wel heel bij-
zonder en uit een onverwachte 
hoek!  Eerst verzamelen bij De 

Bhoele en vandaar met auto’s 
naar het 1940/45 museum in 
Beekbergen. Je verwacht dit 
niet zo dicht in de buurt. Het 
museum bekeken, kopje kof-
fie gedronken, heldere uitleg 
gekregen en daarna werden we 
allemaal in oude legervoertui-
gen gestopt om vervolgens in 
colonne op pad te gaan.

Zoals reeds gezegd, prachtig 
weer, dus.. jas uit , dakzeil v.d. 
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truck weggeschoven, zodoende kon ook het ge-
zicht aanbruinen en was alles nog beter te zien  
van hetgeen werd verteld.

Eerst reden we door de ‘binnenlanden’ van 
Beekbergen om een aantal huizen te zien die 
door de oorlog waren beschadigd maar allemaal 
weer keurig waren opgelapt en bijgewerkt.

- Landingsbaan van Prins Bernhard: Het schijnt 
echt waar geweest te zijn dat daar direct na de 
oorlog Prins Bernhard met een klein vliegtuig 
landde om naar zijn schoonmoeder Wilhelmina 
in Het Loo te gaan. Wellicht waren er ook nog 
andere zaken die onopvallend geregeld moesten 
worden!  Maar dat vertelt de geschiedenis niet.
- Spelderholt:  Markant gebouw… Na de oorlog 
een mooie plek voor Bernhard en Juliana om 
samen even rustig te vertoeven. In de oorlog is 
dit gebouw regelmatig gebruikt als hoofdkwar-
tier voor Seys Inquart, Rijkscommissaris voor 
Nederland en persoonlijk benoemd door Hitler! 
Deze persoon liep enigszins mank, en volgens 
de overlevering zou zijn houten been hier nog 
liggen, even rondgekeken maar niet gevonden. 
Na de oorlog  is Seys Inquart in Neurenberg 
voor zijn oorlogsmisdaden ter dood veroordeeld 
en terechtgesteld.

We zijn nog bij een v.d. neergestorte/geschoten 
vliegtuigen in de bossen geweest, ter plekke 
vind je nog steeds metaal-en glassplinters.

- Monument Woeste Hoeve: voor iedereen zeer 
bekend,  de plek nabij Hoenderloo waar op 8 
maart 1945 117 onschuldige burgers zijn te-
rechtgesteld als represaille voor een aanslag 
v.d. ondergrondse op een militair konvooi. Men 
dacht dat ze vrachtwagens konden bemachtigen 
voor vleestransporten voor hongerend Neder-
land, maar het bleek echter dat de hoogste baas 
v.d. politie van Nederland, Albin Rauter, in een 
v.d. auto’s zat en dat er geen vrachtwagens bij 
waren.  De fatale gevolgen van deze aanslag zijn 
nog steeds zichtbaar.
- Ook zijn we nog aan de rand van Beekbergen 
bij een mooie villa gaan kijken aan de Konings-
weg. Dit huis was in de zomer van 1941 het lo-
geeradres van Anne Frank samen met  3 vrien-
dinnen. Er is nog een ansichtkaart bewaard 
gebleven van Anne aan haar ouders, waarin ze 
schreef en vroeg om ook te komen omdat het 
hier zo mooi was! Haar logeerkamer is nog in 
takt en het huis is helemaal opgeknapt.

Bizarre dingen eigenlijk die je zo hoort, leest en 
ziet.  
Daarna weer terug naar het museum in Beek-
bergen, nagepraat en wat gedronken met dank 
aan de begeleiders en chauffeurs. Met recht een 
zeer indrukwekkende en prima verzorgde mid-
dag die bij iedereen zeker nog wel even is blijven 
hangen.

Dan, U raadt het al, terug naar Eerbeek naar 
het huis van Raymond en Erica, waar onze 
gastheren met dames ons een BBQ aanboden 
verzorgd door Marcel. Mooi weer, gezellig onder 
of voor de overkapping , hapje en drankje, goed 
gesprek met humor,  ach het leven kan zo een-
voudig zijn… Zorg ervoor dat je in de buurt bent 
waar het leuk is, nou de rest is aan jezelf!!

Men was het erover eens dat deze onverwachte 
dag meer leerzaam,  interessant dan leuk was, 
maar zoals bij de wijze Oud Prinsen werd alles 
zeer op waarde geschat met grote dank aan de 
organisatie.

Volgend jaar 2016 .. Weer de laatste zaterdag 
van augustus…  men stond te dringen wie het 
dan mocht organiseren en na een ietwat rom-
melige niet te peilen stemming namen de Oud 
Hoogheden RON en MENNO dankbaar het 
applaus in ontvangst voor het vertrouwen dat in 
hun werd gesteld voor komend jaar.

Hopelijk niets vergeten of verkeerd beschreven, 
het is al weer een tijdje geleden!

Met alle carnavaleske groeten en genoegens, was 
getekend…….
Ooit heel lang geleden de 6e Prins van 
Dwarsliggersdorp.
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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 1- 2015. 
Secretariaat: W. Heikens, 
Veldkantweg 69, 6961 HH 
Eerbeek. 
Verschijnt: Bij voldoende  
plezierig nieuws.  
Oplage: Onbeperkt, digitaal. 
Redactie: Jollie Deb. 
Penkruipers: Jollie Deb,  
Jeffrey Heijmans, Kevin en 
Yuri, een Oud Prins
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 - nieuwsbrief.

Nieuwe Jeugdraadsheertjes stellen 
zich aan u voor

Hallo 

Ik ben Kevin Voorhorst.
Mijn hobby`s zijn voetballen 
en slapen. Mijn ouders waren 
ook prins en prinses geweest.
Het lijkt me heel leuk om bij 
de Dwarsliggers te zijn.
Ik ken bij de carnaval Sander 
en Rick Bosch.
 
Groetjes van Kevin Voorhorst

Hallo,

Ik ben Yuri Berkelder. Ik ben 
13 jaar oud. Mijn hobby’s zijn 
badmintonnen en gamen. Ik 
wil graag bij de carnaval omdat 
het me erg leuk lijkt en ik hou 
ook wel een beetje van feestjes. 
En ik weet ook dat het gezellig 
is omdat ik ook een paar oude 
klasgenoten zoals Douwe en 
Daan alleen Douwe is al weg, 
maar die zeiden dat het gezellig 
is.
Ik ben bij de carnaval gegaan 
omdat ik vaak naar die feestjes 
ben geweest toen Daan vroeg of 
ik er ook bij wou en ik zei ja.

Ik weet dat het een leuk jaar 
word.


