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Een woordje van Prins Menno den Eerste

V

oor diegene die mij
nog niet kennen. Ik
ben Menno Derksen en 27
lengtes jong.
Geboren en getogen in Eerbeek. Ik woon samen met
mijn vriendin Mandy op een
mooi plekje in Eerbeek! Mijn
ouders zijn Rinus en Marian
en ook heb ik een broer, Roel.
Hij is jeugdprins geweest in
Eerbeek. Ik verdien mijn
brood bij De Ruijter totaalinstallatie als monteur. In het
weekend ga ik vaak naar
Arnhem want daar speelt
namelijk de mooiste club van
Nederland, Vitesse. Ik ben
van kinds af aan een echte
Vitesse fan en ik heb daar
dan ook een seizoenskaart
van. Ik speel zelf ook voetbal
bij SHE in Hall! Dan denken
jullie natuurlijk: wat doet
een Eerbeekenaar nou in
Hall? Daar kan ik heel kort
over zijn. Er speelde daar een
vriend van mij en van het
één kwam het ander. Ik heb
er tot nu toe nog geen moment spijt van. Alles draait
puur om de sport en gezelligheid nou daar hou ik wel van
haha!
Dan kom ik ook bij René
Groot-Roessink, die ken ik
van de voetbal en van Bello.
Voor diegene die niet weten
wat Bello is: dat is de plaatselijke supermarkt van Hall,
je kan daar echt alles krijgen!

Rene en ik voetbalden samen en dronken af en toe
een sapje. Toen hoorde ik
ook dat er bij zijn ouders,
Tonny en Mariëtte, wel
eens een carnavalswagen
werd gebouwd maar dat het
gestopt was. Toevallig hadden wij het jaar daarvoor
een carnavalswagen gemaakt, maar moesten hiermee stoppen omdat we geen
goede locatie hadden. 1 + 1
= 2, dus vroeg ik aan René
of hij niet eens met zijn ouders wilde praten. We
mochten daar komen bouwen, dat was geen probleem, maar we werden wel
eerst “gekeurd”. Natuurlijk
zagen zij al snel dat wij super lieve jongens/meisjes
waren!!!! HAHA.
Zo is onze carnavals-/
bouwgroep ontstaan en gingen wij verder als “DE
LAATKOMERS”.
Mede dankzij familie Groot
–Roessink bouwen wij nu al
9 jaar een praalwagen.
Wij doen met de optocht in
Eerbeek en Klarenbeek mee
en hebben al leuke prijzen
gewonnen.
Nu even het een en ander
over hoe het zo komt dat ik
Prins van Dwarsliggersdorp
ben geworden. Ik werd van
de zomer gebeld door Gijs
Hol met de vraag of ik het
nog steeds wilde. Ik wist op

dat moment even niet wat
hij bedoelde. Na zijn uitleg
wist ik het weer!!! Jaren
geleden heb ik op de site
van de Dwarsliggers aangegeven dat ik wel een hoogheid wilde worden. Ook
kwamen de hoogheden altijd bij de wagenbouw kijken en tegen hen had ik dat
ook gezegd. Maar eerst heb
ik wel met mijn vriendin
Mandy overlegd. Zij vond
het prima en leuk voor mij
maar voelde er zelf niets
voor om Prinses te zijn.
Ook een adjudant had ik
nog niet. Samen met Mandy heb ik overlegd en we
hadden al wel een idee wie
dit misschien zouden willen. We hebben contact opgenomen met de commissie
en op een geheime plek
overleg gehad. Maar de
toekomstige Adjudant en
Prinses wisten nog van
niets! Gelukkig zeiden ze,
toen ik ze vroeg, volmondig
JAA!!
Zo werd Joke Groot Roessink – Klein Gotink
mijn Prinses en René Groot
Roessink mijn Adjudant en
heb ik de Commissie van
Drie laten weten dat het
feest kon beginnen.
Lees verder op pagina 2….
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… vervolg pagina 1.
Na de zomervakantie
begon een leuke, spannende tijd. Er werden
foto’s gemaakt, gesprekken gevoerd, medailles
uitgezocht en alles in
geheim!!!
En dan opeens is het 15
november! De officiële
bekendmaking. We werden in het geheim naar
Spoorzicht gebracht,
naar de kleedkamer en
later verstopten wij ons
achter het mooie decor.
Het decor was nagemaakt van onze vorige
carnavalswagen “Mattie en
Wietse“. Super leuk. De
spanning werd steeds groter
en wij hoorden de mensen
en de muziek!! Toen ineens
hoorden wij ons nummer de
Kikker van DJ Maarten en
kwamen wij op. Een super
mooi moment. We kregen
van iedereen felicitaties en
ontvingen medailles en
reikten uit.
Daarna volgde nog een leuke, feestelijke avond.
De volgende dag waren we
uitgenodigd door de Oud
Prinsen bij De Zaak. We
werden warm onthaald en
ze boden ons een heerlijke
brunch aan. Wij hebben

toen de heren beter leren
kennen en gesproken over
onze beleving van dit alles.
Om 14.00 uur vertrokken
wij weer richting Spoorzicht
want daar begon de jeugdpronkzitting. Ik was wel
benieuwd wie dat zouden
worden, want met deze jongens en meisjes gaan we
tenslotte dit carnavalsseizoen vieren.
Toen was het zo ver, de deuren van de hummer die op
het podium was gebouwd
gingen open En daar kwamen ze! Prins Sander den
Eerste, Prinses Femke, Adjudant Rick en Hofdame
Nienke! Wat een leuk kwar-

tet!!! Echt helemaal leuk.
Sander en Rick
kende ik al,
hun vader en
ik gaan namelijk jaarlijks
naar de TT.
Femke en Nienke kende ik
nog niet, maar
ik heb al met
ze kennis gemaakt en gesproken, en ik
weet zeker dat
dat helemaal goed zal komen.
Tot slot wil ik iedereen die
met de optocht mee doet
succes wensen met het maken van iets moois. Ik heb
er samen met mijn Prinses
Joke en Adjudant René ontzettend veel zin in en we
gaan er een super leuk carnavals jaar van maken….
Alaaf alaaf alaaf.
Groeten Prins Menno den
Eerste

Geüniformeerden 2014-2015
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Commissie Uitgelicht: Jeugdcommissie

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 Jeugdcommissie aan de beurt.

wordt het voor de kinderen vaak nog
geheim gehouden. Want er is niks lastiger dan zo’n geheim 2-3 maanden te
bewaren. Wij zorgen ervoor dat ouders
en kinderen goed worden ingelicht over
alles wat gaat komen. We proberen
zoveel mogelijk werk uit handen te nemen van de ouders, zodat zij ook lekker
kunnen genieten van de kinderen.
Naast het uitkiezen van de Jeugdhoogheden organiseren wij de Jeugdpronkzitting, de carnadisco en het locomotiefjesbal. Het is erg leuk om zo veel bezig
te zijn met deze kinderen en ze te zien
genieten van alles wat ze meemaken.
De laatste dinsdag is het dan altijd
weer moeilijk om afscheid van elkaar te
nemen.
Sinds dit seizoen krijgt de jeugdcommissie hulp van de Jeugdraadcommissie (en andersom). Marion van de Velde, Petra Huiskes, Marco en Annette

In de jeugdcommissie zorgen wij er
voor dat de jeugd en de jeugdhoogheden van het carnavalsseizoen een
prachtige tijd beleven. Met voorzitter
Miriam Bello, Irma van Tongeren, Dylan van Ginkel, Carolien Kerseboom,
Raadsheer Johan Heikens en Debbie
Roeloffzen beginnen we vlak na de zomer met het uitkiezen van de jeugdhoogheden. Meestal hebben we een
lijstje met kinderen die zich al hebben
opgegeven om hoogheid te worden.
Soms moeten we er nog iemand bij
zoeken, bijvoorbeeld als we wel meiden
hebben, maar geen jongens.
Nadat we de ouders hebben ingelicht,

Bosch zorgen het hele seizoen erg goed
voor de Jeugdraad. Ook zij proberen de
ouders van de raadsheertjes zoveel
mogelijk te laten genieten door een
oogje in het zeil te houden en de heren
op het juiste moment op de juiste
plaats klaar te zetten (bijvoorbeeld bij
de binnenkomst van geüniformeerden
en bij het installeren van nieuwe
raadsheertjes).
Omdat wij nu met twee commissies
samen werken, hebben we meer handen, en meer handen maken licht
werk. We helpen elkaar waar nodig,
maar zijn elkaar nog flink aan het inwerken. De raadsheren zullen dus wat
nieuwe gezichten zien die ze hier en
daar ondersteunen en tijdens de jeugdactiviteiten zullen er extra handen zijn
om alles in goede banen te leiden.
We hebben ontzettend veel zin in het
nieuwe seizoen!

We schuiven alles op

S

interklaas is nog maar net
vertrokken en wordt snel
weggestopt want de kerst komt er
aan. Direct op 6 december wordt
vanuit alle luidsprekers aan lantaarnpalen en in winkels de kerstliederen op volle sterkte over ons
uitgestrooid, de glitter in de schappen geplaatst en de kerstbomen u
aangereikt. Snel, dan kan de kerstboom op 7 december al in de huiskamer staan en het is kerst.
Heerlijk een maand samen, familieverband, vrienden en zingen, althans laten zingen. We gaan onze
eeuwenoude kerst samen beleven.
Want zo moet het en zo is het ons
geleerd, lijkt het als je de folders en
de media wilt volgen. De optimale
kerstgedachte vullen we ruim een
maand in. Hupsakee!

Vroeger zongen we enkele dagen
voor kerst onze kerstliedjes. Bij de
net in de huiskamer opgezette kerstboom met stalleke. En we kregen iets
extra’s. Chocoladekransjes en kerstavond na de kerk een worstenbroodje. Hoe heerlijk rustig!
De rust is de stress geworden voor
het vervaardigen van de kerstdiners.
De kerstliedjes zingen we niet zelf
maar krijgen we in het Engels via de
luidsprekers ons aangereikt. Maar
we zijn blij met een maand kerst.
Alhoewel, sommigen hoor je na 3
weken kerst zachtjes klagen “was
het maar weer gewoon…” Maar kom,
niet zeuren, we gaan er tegenaan.
Stille nacht, heilige nacht, oh sorry,
die mag niet meer van onze bisschoppen.
Wat gaan we doen met ons volgende

kerkelijk feest; carnaval. Gaan we
ook een maand vooraf alvast verkleed door de straten lopen? Gaan
we elkaar met confetti bestrooien en
elkaar een zalig carnaval wensen?
De carnavalsliedjes hebben we al
ingeruild tegen disco bonk. Kent u
nog “Mien waar is m’n feestneus“?
Polonaise? Bestaat dat nog? Ja, zo af
en toe. We moeten nog veel leren en
veel afleren.
En het kerkelijk feest daarna? Pasen! Hoort u het al, een maand voor
Pasen uit de luidsprekers paasmuziek. Wie gaat paasliedjes componeren, want die zijn er niet voldoende?
En in de schappen eieren, eieren en
nog eens eieren een maand lang, met
haasjes en paasbrood.
Kom niet treuren, dat houden we
toch ook wel een maandje vol….
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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 op voor meer informatie
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

Keukenstudio
Eerbeek

Machineverhuur Zilven
Loenen

ANBO
Afdeling Eerbeek

Installatiebedrijf Tabor
Eerbeek

T.F. KIP
Klussen en onderhoud

Het Molenhuis
Loenen

JS entertainment
Apeldoorn

Decorette Gabriël
Eerbeek

Marius Mennink
Uw Visspecialist

Sportcafé de Bhoele
Eerbeek

Administratie en
advieskantoor Paalman

Reparatie Atelier
Jan van den Brink

Multimedia 2000
Eerbeek

Weltevreden
Juwelier - Horloger

Steemers & De Winkel
Bedrijfsdiensten B.V.

Brouwer
Bouwmaterialen Hall

Van Haarlem Auto’s
Loenen

Vesta Techniek
Eerbeek

PLUS van Tetering
Eerbeek

Schotpoort Logistics
Eerbeek B.V.

Streppel Kleding
Verhuur Hall

Ruijling advies BV
Eerbeek

Glazenwassers- en
schoonmaakbedrijf
Johan Heikens

Elshof keukenmontage
Eerbeek

Voel Bewust
Eerbeek

Partyverhuur
Eerbeek
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Een woordje van Prinses Joke en Adjudant René

M

ijn naam is René Groot
Roessink, ook wel bekend
als Adjudant René van het jaar 2014.
Ik ben een zelfstandig ondernemer en
heb 2 eigen bedrijven. Een in het onderhoud van gebouwen en de ander
voor het maken van Steigerhouten
meubelen. Prins Menno den Eerste, de
36ste prins van carnavals vereniging de
Dwarsliggers en ik kennen elkaar al
jaren. We hebben elkaar leren kennen
bij de voetbal in Hall, SHE.
Ooit gooiden we een balletje naar elkaar op of het niet leuk zou zijn om
mee te doen met het bouwen van een
kar en dus aan de optochten in o.a.
Eerbeek maar ook in Klarenbeek. Zo
werd langzaam het idee geboren voor
“de Laatkomers”. Nu 8 jaar verder
doen wij nog steeds mee met de optocht en bouwen we ieder jaar weer
met veel plezier een mooie kar met een
nieuw thema. We sturen een app rond
of bellen mensen van onze groep of er
weer interesse is en mijn ouders Tonny & Mariette stellen hun boerderij
beschikbaar. Er wordt soms tot in de
late uurtjes en ook wel eens op het
laatste moment nog gewerkt om de
puntjes op de i te zetten. Ruimte is er,
overlast niet.
Toen Menno ons (mijn vrouw Prinses
Joke en ik) in juli belde of hij even
langs mocht komen, zeiden we natuurlijk ja. Geen idee waar hij ons over
wilde spreken. Menno en ik spreken
elkaar wel met regelmaat, van klusjes
tot voetbal en een biertje, maar hij
klonk nu toch iets serieuzer. Wij hebben ons echt even af zitten vragen wat
er zou kunnen zijn. Goed, 2 uurtjes
later zaten Menno en zijn vriendin
Mandy hier op de bank. Menno begon
eerst even over wat koetjes en kalfjes
en zei uiteindelijk: “Goed, jullie hadden waarschijnlijk wel door dat ik met
een reden belde dit keer.” Goh, nee
Menno, dat hadden we
niet haha… Toen hij zijn
inleiding begon wisten we
nog steeds niet welke
kant het op zou gaan.
Uiteindelijk kwam het
hoge woord eruit: “En nou
vroeg ik me af, omdat
Mandy heeft aangegeven
geen Prinses te willen
zijn, of jij Joke mijn Prinses wilt worden en René,
jij mijn Adjudant”.

Grote ogen en een opengevallen
mond, gevolgd door een lach..
“Eeuuhhh… ja.. jeetje.. Menno je
vraagt ons nogal wat.” We waren op
veel voorbereid maar dit. Nee dit
hadden we totaal niet aan zien komen. Wat ook Menno niet wist, is dat
Joke en ik de 11de van de 11de het
jaar daarvoor (2013) getrouwd waren. We hadden dit alleen met onze
getuigen gedaan en het verder aan
niemand verteld. Wij hadden dit voor
onszelf besloten en vonden het leuk
om een jaar later een feest te geven
en het dan met iedereen te delen.
Incl ouders, broers, zussen etc.. Dit
feestje hebben we op 8-11-2014 gevierd, een week voor de bekendmaking. Je zult dus wel begrijpen dat
wij niet meer echt geloofwaardig
overkomen met 2 van dit soort weekenden haha..
Joke en ik hebben toen bij Menno
aangegeven dat we het idee hadden
dat we het wel een beetje over onszelf afgeroepen hadden en dat hij er
nog wel achter zou komen waarom,
dus we besloten om ja te zeggen..
Menno was blij en opgelucht. Voor
hem is het wel erg prettig natuurlijk
dat de eerste mensen die je vraagt, ja
zeggen. Stel dat je een nee krijgt,
dan moet je naar de volgende met de
hoop dat de personen waar je al bent
geweest hun mond houden en de
nieuwe ja zeggen.. Dat hij meteen
aan ons heeft gedacht is een samenloop van omstandigheden denken
wij. De sterren hadden dit al voorspelt, zullen we maar zeggen..
Menno ging weg en wij bleven met
z’n tweetjes een beetje beduusd achter op de bank.. Ooh jee, we hadden
ja gezegd en nu? Aahhhh… Joke,
MIJN vrouw maar tevens de Prinses
van Menno. Raar eigenlijk hé! Maar
ze gaat wel altijd met
haar eigen Prins mee
naar huis na iedere carnavalsactiviteit. Dit
staat gelukkig zwart op
wit in de proclamatie .
Prinses Joke heeft in
het jaar 2012/2013 heel
bewust voor zichzelf
gekozen. Ze is vanuit
haar situatie Haarlem

waar ze 8 jaar heeft gewoond teruggekeerd naar waar haar hart ligt, de
Veluwe. Na deze keuze heeft ze een
tijdje bij de regiobode gewerkt en
kwam tot de conclusie dat dit niet
meer haar baan/doel was. Ze heeft
toen in november van 2013 besloten
om zich om te laten scholen. Inmiddels is ze al heel wat stappen verder.
Ze heeft haar diploma voor Rationeel
Emotieve Therapeut behaald, haar
diploma voor speltherapeut, kinderyogadocent en is nu bezig met de
kindercoach opleiding van Kernkind. Deze opleiding is behoorlijk
intensief omdat zij hier leert te werken vanuit haar eigen hart en ziel
om uiteindelijk hoog sensitieve kinderen te kunnen gaan begeleiden.
Toen Menno ons vroeg, speelde er
dus op de achtergrond nog andere
dingen mee die de JA keuze niet
makkelijker maakte maar wel boeiender. Menno ging weg, we keken
elkaar aan en zeiden tegen elkaar:
“Goed, elkaar leren kennen tijdens
de carnaval, getrouwd met de carnaval en nu gevraagd als Adjudant en
Prinses. We gaan er van genieten en
laten alles wel op ons afkomen.”
Wat wij regelmatig hadden gehoord
over het zijn van hoogheden, zijn de
kosten die hieraan verbonden zijn.
“Het wordt een duur jaar, je moet
dit, je moet dat.” Wij hebben besloten dat het ‘moeten’ eraf mag. We
hebben een week na de beslissing
met Menno een vergaderingetje gepland waarin we alles besproken
hebben over hoe wij het willen met
z’n drietjes. Daaruit kwamen uiteraard ook de kosten naar boven. Op
dat moment hebben we besloten om
een rekening te open, hier alvast op
vooruit te sparen voor een aantal
dingen zoals de medailles, muntjes,
Nieuwjaars borrel etc..etc.. Je kunt
het bedrag dan zelf bepalen, uitrekenen hoeveel je denkt kwijt te zijn en
hier hou je rekening mee. Innovatief
zijn dus. Het tweede wat ons wel erg
opgevallen is, zijn de uitspraken van
mensen die het als zwaar bestempelen. Veel, druk, altijd.. Toch denken
wij dat je jezelf daar op in kunt stellen. Als je duidelijk en overzichtelijk
alles voor jezelf op een rij zet, samen
met de Commissie van 3 weet je wat
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je kunt verwachten. Als je weet wat
je kunt verwachten kun je je er op
instellen en kun je lekker van gaan
genieten. Plan die dag geen andere
dingen, zorg dat je eromheen rust
hebt en geniet van het moment.
Daar is wel ieder persoon verschillend in natuurlijk. Wij gaan het dan
ook echt op onze eigen manier beleven en zullen het gaan zien.
En toen was het 15 november. De
spanning achter het decor was om te
snijden maar oohh, wat hebben we
een lol gehad toen we daar met z’n
drietjes stonden in de wachtkamer
met Gijs, Tonny en Anja die alles
perfect hebben geregeld! We hoorden
in de zaal veel remoer, de show van
Marty en Wietse (Gijs en Tonny)
was begonnen. Voor de mensen die
een beetje op hadden: de kar van “de
Laatkomers” had tijdens de laatste
optocht het thema “het foute uur”.
Ze begonnen met Bonnie st. Clair
(dokter Bernard) en laat dit nou net
het nummer zijn wat Prinses Joke
vorig jaar op de kar heeft staan zingen tijdens de hele optocht. Achteraf
bleek dit niet gepland en puur toeval
te zijn. Erg leuk dus. In de zaal waren er een aantal mensen erg oplettend en begonnen al een link te leggen. Het zal toch niet, René en Joke,
maar de verassing was des te groter
toen René Adjudant was en Joke de
Prinses van Menno. Mensen moesten er even over denken, het kwartje
laten vallen, het accepteren dat
Prins Menno daar niet samen met
zijn Prinses Mandy stond. Uiteindelijk kwamen de felicitaties in de lange “polonaise” op ons af. Samen met
Tonny, die van de aangeef was, Anja

die van de afstreep was, Gijs die van
de drank was en onze topfotograaf
(die geweldige foto’s heeft geklikt die
avond), hebben we er een topfeest
van kunnen maken. Dat het in
Spoorzicht in tijden niet zo druk was
geweest tijdens de pronkzitting waar
we erg blij mee.
Maar toen!!! Een prinses die niet
zoent, wat is dat nou, kan dit wel?
Jazeker, het jaar 2014 heeft er één!
En haar naam is prinses Joke. De
reden dat Prinses Joke niet wil zoenen is net zo belangrijk als het respecteren van die keuze. Ondanks dat
het even wennen was voor enkele
mensen heeft Anja Burgers dit goed
opgepakt en wisten een heleboel
mensen in de rij al dat er niet gezoend zou worden door de Prinses.
Namens ons allen, Anja bedankt
voor de goede voorbereiding die
avond en uiteraard alle mensen die
met respect gereageerd hebben! Dit
maakt het zeker nog leuker. Iedereen mag zijn wie hij/zij wil en bepalen waar zijn/haar grens ligt. Carnaval is een feest, een leuk samenkomen en genieten van elkaar. Laten we dat vooral
zo houden en lekker lol
met elkaar hebben.
Bij deze voor iedereen die
de zoen van de prinses
heeft gemist (iedereen
dus!), hierbij een zoen
zwart op wit voor het hele
seizoen.

zelf hebt ervaren hoe het voelt om
achter het decor te staan, weet je ook
hoe leuk het is als het decor valt.
Leuker nog is als blijkt dat de Jeugdprins en Jeugdadjudant de grote
Prins schijnen te kennen vanuit privé sfeer. Erg leuk dus en een groot
applaus zondag. Prinses Joke heeft
aan Prinses Femke wel gevraagd of
ze Hofdame Nienke af en toe mag
lenen omdat Joke zelf geen Hofdame
heeft. Dit was geen probleem..
Kortom, goeie organisatie, duidelijke
grenzen, leuke vooruitzichten, geplande financiën, heel veel lol, plezier en een nieuw carnavalsjaar
staat voor de deur. We gaan er van
genieten, het op ons af te laten komen, het op onze eigen manier invullen, ontdekken en vooral samen met
jullie allemaal er een paar leuke dagen en weekenden van te maken.

“Deur de tente hen!”
Carnavalsgroet van Adjudant René
en Prinses Joke

Zondag de 16de hebben wij het andersom ervaren, toen was er voor ons
een moment waarvan WIJ niet wisten wie het zouden zijn. Omdat je
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