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In herinnering aan oud redacti e-lid Bauke Seiger, een creati eveling die ons boekje 
desti jds naar een veel hoger grafi sch niveau wist te ti llen en ons heeft  vermaakt 
met al zijn wereldse, “Dwarse” ideeën. Jammer dat jouw ti jd bij de Dwarsliggers 
niet langer heeft  mogen duren, maar we weten zeker dat je er daarboven ook 

een feestje van maakt. 

“Voor alti jd in ons rode Dwarsliggers-hart” 
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Eindelijk weer op papier in uw handen: het Dwarsliggersboekje! Nadat u het vorig jaar moest 
doen met een online versie, zoals we het eigenlijk bijna alleen maar met online activiteiten 
moesten doen, hebben we dit jaar weer een tastbaar stukje goud op uw deurmat mogen 
afl everen. En dat doet een mens goed. Vorig jaar waren wij als redactie de gelukkigen met 
als enige een écht actieve commissie: het boekje wordt ALTIJD gemaakt. Geen pandemie, 
ontbrekend Carnavalsseizoen, onleesbaar lettertype of Willy Leusenkamp die ons in de 
weg staat. En wat waren wij als redactie trouwens bevoorrecht dat de meest humorvolle 
vergaderingen ten minste wél door gingen, al was het dan online. Dat mocht trouwens ook 
wel, in Corona tijd lijkt humor en satire een perfect middel om de depressieve rand van dat 
wat leven heet te halen. En nu we toch zo fanatiek aan het vaccineren zijn: na vandaag zal 
vast en zeker weer blijken dat er ook heel veel mensen zijn die wel een booster van humor 
en satire kunnen gebruiken.  

Een booster positiviteit kan ook geen kwaad, want wat een domper dat Carnaval ook dit 
jaar weer is afgeblazen. We hebben van Carnaval 2021 echter toch nog een geslaagd feest 
kunnen maken dankzij King Tonnie S. en Admiraal Tonnie S., maar het was natuurlijk 
wel anders dan andere jaren. Omdat we dit jaar hadden gehoopt op een Carnaval met de 
gebruikelijke volle agenda, hadden we stiekem het boekje al gevuld met een kersverse Raad 
van Negen en een fotoshoot met de twee nog niet onthulde scepterbewaarders. Helaas is ook 
dit jaar Carnaval in de ijskast gezet, dus de pagina’s die hieraan waren gewijd zijn helaas 
ook uit het boekje getrokken. Wie weet leest u ze in 2023.

In de aanloop naar dit boekje werd nog maar weer eens bevestigd hoeveel makkelijker 
vergaderen in real life gaat en hoe fi jn het is dat iemand die de functie van bediende vervult, 
je een drankje komt brengen. Het leek ons een goed moment om, na een tijd van redelijk 
sociale isolatie, de banden weer eens aan te halen met de mensen die Deurningen Deurningen 
maken. Voor een groot deel zijn dat natuurlijk (oud-)Dwarsliggers en sponsoren, maar laten 
we ook de andere 1800 inwoners niet vergeten. In dit boekje blikken we terug op, voor veel 
mensen, de mooiste tijd van hun leven én kijken we mijlenver vooruit naar bijvoorbeeld het 
bestaansrecht van de Dwarsliggers in de toekomst. En dat zit volgens ons wel snor.  

Proost op alle mooie jaren die waren én alle jaren die komen gaan!  

De Redactie 

Inhoudsopgave
In dit boekje wordt niet gericht gezocht! Gewoon lekker 
alles lezen en bekijken, overal is met liefde en een korreltje 
zout aan gewerkt.

Inhoudsopgave
In dit boekje wordt niet gericht gezocht! Gewoon lekker 
alles lezen en bekijken, overal is met liefde en een korreltje 
zout aan gewerkt.

Voorwoord
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TVgids   zaterdag 5 maart
NEDERLAND 1 NEDERLAND 2 NEDERLAND 3

18.00 | Boxing infl uencers
Met vanavond in de ring: 
vechtersbazen Lorenzo B., 
Mart en Jesper P., Justin K., 
Wouter H., Karlo B. en Thijs 
L.

21.00 |Wie is de Mol?
Wie zal het toch zijn? 
Vanavond de spannende 
ontknoping met o.a. Gerald 
Moleman

21.30 | 40 handen op 1 buik
Met Bjorn Kroeze

22.00 | Één(tje) vandaag
In de studio te gast: Robert 
Lokotte

23.30 | Two and a half men

16.00 | Je zal het maar  
hebben
Na jaren nog geen diagnose 
voor Gijs Ophuis

18.15 | Heel Holland bakt
Joren G.R. probeert 
vanavond spaghetti te koken

19.00 | Chateau Neiland

20.00 | Smaakpolitie
Rob K. neemt een kijkje in de 
keuken bij Grand Oriental

21.00 | Spuiten en slikken
Expert in het veld Tim E. zal 
vanavond plaats nemen aan 
tafel in de studio

22.00 | De rijdende rechter
Met als zeurende linker de 
familie Bijen in eenzame 
strijd tegen Pelle’s

23.15 | Spoorloos
Op zoek naar oud-lid Roger 
Lelifeld

00.00 | Nachtlounge
Met VIP-gast Yannick 
Klister en onder muzikale 
begeleiding van James TW!

19.00 | Eigen huis & puin
Gijs oude N. wordt in deze 
afl evering op de voet gevolgd 
tijdens zijn levensproject

19.30 | Help! Mijn man is  
klusser
In deze afl evering zien we hoe 
Wendy oude N. haar man een 
laatste kans geeft 

20.00 | De slechtste 
chauff eur van NL
Emanuel G., Joren G.R., 
Jarmo Z., Guus B., Fleur H., 
en Kas R. gaan met elkaar de 
strijd aan om de felbegeerde 
titel

21.00 | Kamp van J. 
Lansink
Kun jij het aan? Een week 
lang met je ogen voor een 
tollende gokkast onder 
‘t genot van 19 halve 
liters en voorzien van 
bittergarnituur. En dat alles 
in het gezelfschap van Dikke 
Henkie! Zet je schrap!

22.00 | Een huis vol
Met de familie Oosterik, en 
speciaal na deze afl evering 
een spin-off  genaamd “De 
huid vol psoriaris met Ben B.” 

3. Een huis vol

Rectificatie | In de vorige editie is een foutief programma 
vermeld: “Man bijt hond”. Dit had “Man pijpt hond” moeten 
zijn. Dit bleek achteraf echter ook onjuist: het was “Hond 
pijpt man aan de Deurningerstraat”

1. Two and a half men

2. Chateau Neiland

Met VIP-gast Yannick 
Klister en onder muzikale 
begeleiding van James TW!

Rectificatie 
vermeld: “Man bijt hond”. Dit had “Man pijpt hond” moeten 
zijn. Dit bleek achteraf echter ook onjuist: het was “Hond 
pijpt man 

Met VIP-gast Yannick Met VIP-gast Yannick 
Klister en onder muzikale 
begeleiding van James TW!

Rectificatie 
vermeld: “Man bijt hond”. Dit had “Man pijpt hond” moeten 
zijn. Dit bleek achteraf echter ook onjuist: het was “Hond 
pijpt man 
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We trappen af met de Eerste 

Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!
Mede door Corona even uit het oog, maar nooit uit 

het hart: alle (oud-)leden, vrienden en sponsoren van 
de Dwarsliggersfamilie! Na meer dan een jaar zonder 
Carnaval werd het volgens de redactie van JCV de 

Dwarsliggers weer eens tijd om de banden aan te halen, 
want eens een Dwarsligger, altijd een Dwarsligger! 

Daarnaast lijkt het ons, na een jaar zonder nieuwe leden, 
een mooi moment om eens te kijken wie er wél aan ons 
verbonden zijn. We hebben daarom van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om met enkele (oud-)Dwarsliggers 
terug te blikken op een onvergetelijke tijd: het actieve 

lidmaatschap bij de Dwarsliggers!

1. Stel jezelf voo r in max. 3 zinnen: Ik ben Daniëlle (voor velen bekend als 
Daan, en woonde aan de Grolschlaan) voor 11 jaar geleden verhuisd naar 
Borne, en eerste Vrouwelijke hoogheid bij de Dwarsliggers als Queen 
Daan.
2. Hoelang zat je bij de Dwarsligg ers?: Ik was 25 jaar toen ik hoogheid werd bij 
de Dwarsliggers, dus ben er maar enkele jaartjes bij gebleven.
3. Zit je nu bij ee n andere carnavalsvereniging? Zo ja, welke? Zo nee , met ee n reden?: 
Ik ben vanuit de Dwarsliggers naar de nettelkörnkes gegaan en was lid 
van de Galacommisie, om de Dwarsliggers achter de coulissen in toom 
te houden. Maar daar ben ik voor 9 jaar geleden mee gestopt, nu ben 
ik niet meer bij een vereniging lid, voor de Dwarsliggers was ik bij de 
Buismankeals uit Saasveld actief.. En in Borne zijn er genoeg verenigingen, 
dat is toch anders dan een klein dorpse carnavalsvereniging.
4. Hoe was het om de ee rste vrouwelijke hoo gheid van de Dwarsligg ers (en ongevee r 
half Nederland) te zijn?: Het was geweldig om als eerste vrouwelijke hoogheid 
te zijn. Niemand die dit verwachte en had bedacht, zoveel leuke reacties, 
super leuk carnavalsjaar gehad!
5. Open deur: Wie vind jij het leukste hoo ghedenkopp el all ertijden?: Het is natuurlijk 
makkelijk om ons zelf te benoemen Ik en Ruudje, maar ik vind het 
1ste koppel Patrick en Niels dit mogen krijgen door dit koppel zijn de 
Dwarsliggers onstaan.
6.Wat heb je betekend voo r de Dwarsligg ers?: Ik heb in de Galacommisie 
gezeten, en ook nog samen met Johnny (van Rijn, red.) Night of de 
Dwarsliggers avond presentatie gedaan.
7. Omschrijf je leukste herinnering aan de Dwarsligg ers: Zoveel leuke dingen 
meegemaakt, ze hebben bij mij toen ik hoogheid was de cape uit huis 
gehaald(capekidnapping) dat zijn nu leden bij de Ojcv De Fruitige 
Dwarskornkes voor een kratbier kreeg ik de cape terug, bij de put moest 
de ruiling plaats vinden, we hebben toen water in bier� esje gedaan dopjes 
opgeslagen niemand zag wat... de heren dachten na een voetbal wedstrijd 
e� e lekker te gaan genieten van het goud gele sap...! Dus een goede 
Dwarsliggers actie, en wij waren nog van de begin jaren, met Dwarsliggers 
acties, toen was er nog niet zoveel samenwerking als nu,dat vind ik nu 
super om te zien met mekaar en veur mekaar, ga zo door!

1. Stel jezelf voo r in max. 3 zinnen: Ik ben Daniëlle (voor velen bekend als 1. Stel jezelf voo r in max. 3 zinnen: 1. Stel jezelf voo r in max. 3 zinnen: 

NOTE: dit zijn onaangepaste, in gezonden stukken. De 
redactie is niet aansprakelijk voor het ontbreken van 
humor of correcte spelling/zinsopbouw
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Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!
1. Stel jezelf voo r in max. 3 zinnen: Goedendag, ik ben (oud King) Johnny van Rijn. In mijn dagelijks 
leven zit ik in de shit.  
2. Hoelang zat je bij de Dwarsligg ers?: Mijn leven als dwarsligger begon in het jaar 1981 toen ik 
geboren ben maar bij de vereniging in 2000 toen ik King werd samen met Admiraal Roger 
Lelifeld.
3. Zit je nu bij ee n andere carnavalsvereniging? Zo ja, welke? Zo nee , met ee n reden?: Na mijn 
hooghedenjaar ben ik tot 2007 actief lid gebleven. Zelfs een jaar een uitstap gemaakt naar de 
fruitige bende omdat je toen nog geen lid van de dwarsliggers kon worden. In 2009 toegetreden 
tot het bestuur van CV de Nettelkörnkes waar ik 11 jaar verschillende functies heb bekleed.
4. Wie vind jij het leukste hoo ghedenkopp el all ertijden?: Ik heb geen voorkeur voor een 
hooghedenkoppel, voor de hoogheden zelf moet het een geweldig jaar zijn. Elk jaar jaar is 
anders met elk jaar zijn eigen charmes en het feest moet je ook zelf maken.
5. Wat heb je betekend voo r de Dwarsligg ers?: Ik denk dat wij als Dwarsliggers “in mijn tijd” bezig 
zijn geweest met de bekende brug tussen jong en oud binnen deurninger carnaval. Waar er 
eerst nogal eens “strijd” was tussen verschillende clubjes loopt het nu mooi synchroon naast 
elkaar waar men af en toe elkaar goed scherp houd.
7. Omschrijf je leukste herinnering aan de Dwarsligg ers: Mijn leukste herinnering aan de Dwarsliggers 
is misschien wel, hoe raar het ook klinkt, mijn “afschijt” feest op het gala in 2010 (toen nog bij 
Luttikhuis) waar op ludieke wijze mijn overgang van dwarsliggers naar die oude *** vereniging 
duidelijk is gemaakt. 

tot het bestuur van CV de Nettelkörnkes waar ik 11 jaar verschillende functies heb bekleed.
4. Wie vind jij het leukste hoo ghedenkopp el all ertijden?:
hooghedenkoppel, voor de hoogheden zelf moet het een geweldig jaar zijn. Elk jaar jaar is 
anders met elk jaar zijn eigen charmes en het feest moet je ook zelf maken.
5. Wat heb je betekend voo r de Dwarsligg ers?: 
zijn geweest met de bekende brug tussen jong en oud binnen deurninger carnaval. Waar er 
eerst nogal eens “strijd” was tussen verschillende clubjes loopt het nu mooi synchroon naast 
elkaar waar men af en toe elkaar goed scherp houd.
7. Omschrijf je leukste herinnering aan de Dwarsligg ers:
is misschien wel, hoe raar het ook klinkt, mijn “afschijt” feest op het gala in 2010 (toen nog bij 
Luttikhuis) waar op ludieke wijze mijn overgang van dwarsliggers naar die oude *** vereniging 

Goedendag, ik ben (oud King) Johnny van Rijn. In mijn dagelijks 

1. Stel jezelf voo r in max. 3 zinnen: Remco Moekotte, oud-Dwarsligger, King in het prachtige 
carnavalsjaar 2011 & sinds het afgelopen carnavalsjaar (je weet wel; die ene die niet doorging) 
voorzitter van CV de Nettelkörnkes. 
2. Hoelang zat je bij de Dwarsligg ers?: Euhm ja, dat is een goeie. In ieder geval geen carnavalesk 
aantal jaren, maar ik gok een jaar of 7 á 8?!  
3. Zit je nu bij ee n andere carnavalsvereniging? Zo ja, welke? Zo nee , met ee n reden?: Jazeker, carnaval zit 
toch een beetje in het bloed he. Daarom heb ik de gewaagde overstap gemaakt van de JCV naar 
CV de Nettelkörnkes. 
4. Wie vind jij het leukste hoo ghedenkopp el all ertijden?: Inkoppertje: King Remco & Adrimaal Tom in 
2011 natuurlijk! Flauwekul, de afgelopen jaren hebben meerdere mooie duo’s de JCV-scepter 
mogen zwaaien. Ik moet wel zeggen dat ik de verrassende duo’s altijd het leukst vond. Dat je 
denkt: “Hé? Die twee op één podium?! Gaaf!”    
5. Wat heb je betekend voo r de Dwarsligg ers?: Of ik echt wat betekend heb voor de Dwarsliggers 
weet ik niet. Wel weet ik dat ik altijd met dom oetkiek’n, krom kuier’n en bovenal veel plezier 
in verschillende commissies heb gezeten. 
Zo heb ik geprobeerd mijn acteertalent te laten zien in de schitterende, jaarlijkse, � lmpjes of op 
de planken in de tot galazaal omgetoverde sporthal. 
In de jaren nadat ik mij King van de Dwarsliggers mocht noemen, schoof ik aan bij de heren 
en dames van de JCV-keuzecommissie. Dat ik nu in het driemanschap van de Nettelkörnkes 
zit, heb ik natuurlijk te danken aan de ruime ervaring en zonovergoten kennis die ik in dit 
beruchte viermanschap heb opgedaan. Zonder deze geweldige fundering zou het driemanschap 
van de Nettelkörnkes niet zijn wat het nu is. Daarom: JCV bedankt! 
7. Omschrijf je leukste herinnering aan de Dwarsligg ers: Och, dat is niet te doen. Het mooie aan 
carnaval is dat het altijd één groot hoogtepunt is. Van het vieren van een carnavalsjaar als 
hoogheid, tot het opnemen van de � lmpjes en het bedenken en oefenen van het galastuk.  
Het mooiste is, en dan sluit ik toch af met de lijfspreuk van onze vereniging, is dat we echt 
iedereen nodig hebben om er een geweldig feest van te maken: “Met meka, veur meka”!  

In de jaren nadat ik mij King van de Dwarsliggers mocht noemen, schoof ik aan bij de heren 
en dames van de JCV-keuzecommissie. Dat ik nu in het driemanschap van de Nettelkörnkes 
zit, heb ik natuurlijk te danken aan de ruime ervaring en zonovergoten kennis die ik in dit 
beruchte viermanschap heb opgedaan. Zonder deze geweldige fundering zou het driemanschap 
van de Nettelkörnkes niet zijn wat het nu is. Daarom: JCV bedankt! 
7. Omschrijf je leukste herinnering aan de Dwarsligg ers:
carnaval is dat het altijd één groot hoogtepunt is. Van het vieren van een carnavalsjaar als 
hoogheid, tot het opnemen van de � lmpjes en het bedenken en oefenen van het galastuk.  
Het mooiste is, en dan sluit ik toch af met de lijfspreuk van onze vereniging, is dat we echt 

Remco Moekotte, oud-Dwarsligger, King in het prachtige 
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Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!
1. Stel jezelf voo r in max. 3 zinnen: Esther Scholten, 1e vrouwelijk lid Dwarsliggers (samen met 
nog een vriendin), ontvanger van de gouden dwarsbalk in 2010. Ik ben al 44 jaar inwoner 
van Deurningen, mijn job als bouwvrouw even ingeruild voor een fulltime job als mama& 
huis-/tuin- en keukenmanager. Samen met Christiaan trotse ouders van Mette, Jinte en Tieme 
#toekomstjcv.  
2. Hoelang zat je bij de Dwarsligg ers?: Van 1999 t/m 2010 #12jaar 
3. Zit je nu bij ee n andere carnavalsvereniging? Zo ja, welke? Zo nee , met ee n reden?: Nee, Dwarsligger in 
hart en nieren  #forever 
4. Wie vind jij het leukste hoo ghedenkopp el all ertijden?: Lastig hoor…eigenlijk altijd superkoppels, maar 
extra bijzonder vond ik 2001 (1e ) Queen Daan en Admiraal Ruud  en 2003 de Scholten’s, King 
Leon en Admiraal Huub #allemaaltoppers 
5. Wat heb je betekend voo r de Dwarsligg ers?: Gastvrijheid, gezelligheid, mede-kartrekker, 
handhaver, tomeloze inzet. Ik denk dat het ook is; de insteek om er samen met anderen steeds 
weer wat moois van (willen) maken #sentiment 
6. Hoe werd je de moeder van de Dwarsligg ers?: Tja, hoe? Is een beetje zo gegroeid, waarschijnlijk 
omdat ik de boel nog enigzins in het gareel probeerde te houden. Volgens mij kwam Sari 
Schepers er in het jaar van King Tom en Admiraal Edwin een keer mee en ben ik daarna niet 
meer van de titel af gekomen #ookweltrotsop.
7. Omschrijf je leukste herinnering aan de Dwarsligg ers: Eigenlijk heb ik alleen maar leuke 
herinneringen, ieder jaar weer. Van het voorbereiden van het hele gebeuren tot het werkelijke 
carnavalsweekend, het boekje maken, het bouwen van een nieuwe wagen tot de extra 
activiteiten zoals de X-mas en beachparty.  Allemaal samen met veel enthousiasme de kop 
ervoor en dan samen feesten #geweldigetijdgehad 

Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!
Esther Scholten, 1e vrouwelijk lid Dwarsliggers (samen met 

Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!

7. Omschrijf je leukste herinnering aan de Dwarsligg ers:
herinneringen, ieder jaar weer. Van het voorbereiden van het hele gebeuren tot het werkelijke 
carnavalsweekend, het boekje maken, het bouwen van een nieuwe wagen tot de extra 
activiteiten zoals de X-mas en beachparty.  Allemaal samen met veel enthousiasme de kop 
ervoor en dan samen feesten #geweldigetijdgehad 

1. Stel jezelf voo r in max. 3 zinnen: Niek Heuvel, oud-Dwarsligger, nog steunend lid en nog altijd fan... 
2. Hoelang zat je bij de Dwarsligg ers?: P� , denk een jaar of 10/15, actief een jaar of 10
3. Zit je nu bij ee n andere carnavalsvereniging? Zo ja, welke? Zo nee , met ee n reden?: Ja, lid van de 
Nettelkornkes!
4. Wie vind jij het leukste hoo ghedenkopp el all ertijden?: Lastige vraag, ga geen namen noemen..., maar er 
zaten zeker toppers tussen..., als ze maar zin hadden in een feestje en carnaval natuurlijk 
5.Wat heb je betekend voo r de Dwarsligg ers?: In de beginjaren was ik eigenlijk nooit aanwezig (beetje 
een diesel), later toen de dwarsliggers mee gingen doen met het gala en we voor onze eigen night 
of the Dwarsliggers de legendarische � lmpjes gingen maken was ik er altijd bij...
6. Omschrijf je leukste herinnering aan de Dwarsligg ers: De tijd in het viermanschap was top, het maken 
van de � lmpjes, uiteraard meedoen met het gala en de vergaderingen waren ook altijd bijzonder 
gezellig!

Niek Heuvel, oud-Dwarsligger, nog steunend lid en nog altijd fan... 

van de � lmpjes, uiteraard meedoen met het gala en de vergaderingen waren ook altijd bijzonder 

20
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Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!
1. Stel jezelf voo r in max. 3 zinnen: Simon ten Have, 38 jaar inmiddels al weer en 
woonachtig samen met Ex Queen Linda en onze dochters Fenne & Marre aan 
� e Molemansstreet. 
2. Hoelang zat je bij de Dwarsligg ers?: Geen idee eigenlijk, denk 12 jaar?
3. Zit je nu bij ee n andere carnavalsvereniging? Zo ja, welke? Zo nee , met ee n reden?: Nee, 
zo leuk als bij de Dwarsliggers wordt het vast niet meer. 
4. Wie vind jij het leukste hoo ghedenkopp el all ertijden?: Queen Linda & Admiraal Meike 
natuurlijk! 
5.Wat heb je betekend voo r de Dwarsligg ers?: Manusje van alles, maar vooral het 
jaarlijkse boekje & � lmpjes/gala. 
6. Omschrijf je leukste herinnering aan de Dwarsligg ers: Voorbesprekingen/opnames 
� lmpjes & het “Afschijtsfeest” galastuk.
7. Wie bakt de eieren als Fenne of Marre later hoo gheid wordt? Jij of Linda? Waarom?: 
Linda, ben geen goede bakker meer in de late uurtjes. 
8. Had je het vroeger altijd al gemunt op Linda tijdens de Dwarsligg ers tijd?: Nee, Linda zat 
toen nog bij de Fruitige Bende, absoluut ondenkbaar dus.

1. Stel jezelf voo r in max. 3 zinnen: Linda Heuvel, Verpleegkundige en woon in de mooiste straat van 
Deurningen (� e Molemansstreet) met oud dwarsligger Simon en onze dochters Fenne en Marre. 
2. Hoelang zat je bij de Dwarsligg ers?: Waarschijnlijk te lang
3. Zit je nu bij ee n andere carnavalsvereniging? Zo ja, welke? Zo nee , met ee n reden?: Nee, fruitige bende is 
helaas opgehouden met z’n bestaan. 
4. Wie vind jij het leukste hoo ghedenkopp el all ertijden?: Queen Linda & Admiraal Meike natuurlijk! 
5.Wat heb je betekend voo r de Dwarsligg ers?: Queen & Gala
6. Omschrijf je leukste herinnering aan de Dwarsligg ers: Na een � es boswandeling op krukken door bruins 
komt nog regelmatig ter sprake bij mijn vriendinnen dus die dan maar.
7. Wie bakt de eieren als Fenne of Marre later hoo gheid wordt? Jij of Linda? Waarom?: Hahaha Simon in 
ieder geval niet
8. Welke eigenschap(pen) hee ft oud-Dwarsligg er Rob K. niet welke Simon wel hee ft?: Wit haar

Linda Heuvel, Verpleegkundige en woon in de mooiste straat van 

1. Stel jezelf voo r in max. 3 zinnen: 
woonachtig samen met Ex Queen Linda en onze dochters Fenne & Marre aan 
� e Molemansstreet. 
2. Hoelang zat je bij de Dwarsligg ers?: 
3. Zit je nu bij ee n andere carnavalsvereniging? Zo ja, welke? Zo nee , met ee n reden?: 
zo leuk als bij de Dwarsliggers wordt het vast niet meer. 
4. Wie vind jij het leukste hoo ghedenkopp el all ertijden?:
natuurlijk! 
5.Wat heb je betekend voo r de Dwarsligg ers?: 
jaarlijkse boekje & � lmpjes/gala. 

1. Stel jezelf voo r in max. 3 zinnen: Simon ten Have, 38 jaar inmiddels al weer en 

Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!

NOTE: dit zijn onaangepaste, in gezonden stukken. De 
redactie is niet aansprakelijk voor het ontbreken van 
humor of correcte spelling/zinsopbouw
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Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!
1. Stel jezelf voo r in max. 3 zinnen: Ik ben Ilse Taken, de middelste van de 
beruchte Taken-clan. Ik heb geruime tijd in het door Henny zwaar 
beveiligde plaatselijke Fort Knox aan de Vliegveldboulevard gezeteld. Sinds 
een jaar heb ik deze Boulevard ingeruild voor de Boulevard 1945 in het 
altijd pittoreske Enschede.
2. Hoelang zat je bij de Dwarsligg ers?: Het waren 7 indrukwekkende jaren.
3. Zit je nu bij ee n andere carnavalsvereniging? Zo ja, welke? Zo nee , met ee n reden?: 
Nee, geen enkele carnavalsvereniging hee�  tot nu toe kunnen tippen aan de 
sfeer van the red army maar wie weet wat de toekomst brengt. 
4. Wie vind jij het leukste hoo ghedenkopp el all ertijden?: Ik vind Peter & Hilde wel 
een gouden vondst.
5.Wat heb je betekend voo r de Dwarsligg ers?: Mijn intrede heb ik gemaakt als 
Admiraal van de alom geroemde King Andy I. Daarna heb vanuit het 
viermanschap een aantal sterrenkoppels in het bakje gelanceerd, als hoofd 
van het boekje literaire hoogstandjes op de deurmatten laten vallen en 
heb ik met de benoeming als eerste vrouwelijk voorzitter menig bejaard 
Nettelkörnke � ink tegen het zere been getrapt. 
6. Omschrijf je leukste herinnering aan de Dwarsligg ers: Poah! Ik heb super veel 
leuke herinneringen aan de Dwarsliggers. Ik koester goede herinneren 
aan de ‘inspiratieavonden’ met de redactie waarbij Hilde Broekhuis 
zorgde voor de nodige Amsterdamse snacks. Ik kijk ook goed terug op 
onze bestuursuitjes, vooral toen we bij Fortuna Dusseldorf op de tribune 
stonden te roepen: “Wir scheissen auf Berlin!”. En natuurlijk mag het 
hooghedenjaar niet ontbreken. Toen King Andy tijdens het carnavalsmis 
het slotgebed voor moest dragen maar in de plaats daarvan “’s Nachts na 
tweeën, dan komt het dak hier altijd naar beneden” begon voor te lezen, 
was het gezicht van voorganger Oude Smeijers onbetaalbaar.  

Ik ben Ilse Taken, de middelste van de 

Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!

1. Stel jezelf voo r in max. 3 zinnen: Niels Wigbold, oud-Dwarsligger.
2. Hoelang zat je bij de Dwarsligg ers?: P� , goede vraag.. lang genoeg om het nu niet 
meer te weten maar ik schat zo in toch wel ruim 10 jaar!
3. Zit je nu bij ee n andere carnavalsvereniging? Zo ja, welke? Zo nee , met ee n reden?: Ja, 
lid van de Nettelkornkes!   
4. Wie vind jij het leukste hoo ghedenkopp el all ertijden?: Lastige vraag, ook omdat ik een 
tijd onderdeel was van het Viermanschap. Ik vond het altijd het mooist om 
koppels te vinden die niemand bij elkaar zou verwachten maar na carnaval wel 
als top duo voor de Dwarsliggers werden gezien! 
5.Wat heb je betekend voo r de Dwarsligg ers?: Ik heb er in ieder geval altijd 
met plezier tijd in gestoken! Ik ben jarenlang voorzitter geweest, in het 
Viermanschap gezeten en alles wat daarbij komt kijken. Zo organiseerden we 
met onze club onder meer carnaval in Café de Eik, renovaties van de wagen, 
nieuwe feesten, vette boekjes en legendarische � lmpjes. Ik kan zo nog wel even 
doorgaan, maar we moeten het kort houden ;)!  
6. Omschrijf je leukste herinnering aan de Dwarsligg ers: Ik kan er niet speci� ek 1 
benoemen, elk jaar waren er genoeg hoogtepunten!  

Niels Wigbold, oud-Dwarsligger.
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Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!
1. Stel jezelf voo r in max. 3 zinnen: Robin Geerdink, geboren op carnavalszondag 20 februari 1977 en in 1989 (33 jaar 
geleden) jeugdprins op de Basisschool in Deurningen. Inmiddels getrouwd met Judith en vader van Bob (12) en Lisa 
(10) en baasje van labrador Bubbels. In het dagelijks leven directeur bij Rabobank, woonachtig op de Deurninger Esch 
en actief bij DSVD als jeugdleider, scheidsrechter en bij de legendarische supportersvereniging Rood-Wit-Blauw.  
2. Hoelang zat je bij de Dwarsligg ers?: 3 seizoenen eigenlijk maar: van 1998 tot en 2000. We zijn vanuit een vriendengroep 
gestart (inmiddels beter bekend als ‘de Snikkel’) en hebben toen afgesproken dat er jaarlijks een aantal van ons uit 
zouden treden. Dit met de intentie om snel een mooie afspiegeling van de Deurningse jongeren in de lee� ijdsgroep 
16-25 te krijgen..
3. Zit je nu bij ee n andere carnavalsvereniging? Zo ja, welke? Zo nee , met ee n reden?: Nope. Als je 1 keer bij de JCV hebt 
gezeten, dan valt de rest altijd tegen natuurlijk. Ik  vind het carnavalsweekend geweldig: van de tent in Deurningen 
tot en met Rosenmontag in Oldenzaal. En prima om daar nog een keer een opkomst of gala tussen te hebben, maar 3 
maanden aaneengesloten met putinspecties, frühshoppen etc. daar pas ik voor. Moet ik ook veel te veel andere leuke 
dingen voor laten. Dat vond ik ook mooi toen we starten met de JCV: alles vond in 1 week plaats. 
4. Wie vind jij het leukste hoo ghedenkopp el all ertijden?: Lastig keuze. Maar na het geweldige opstartjaar bij Café Zeggelink is 
mij het 2e jaar het meest bijgebleven. Toen hadden we voor het eerst een King en Admiraal: Hugo Stamsnieder en 
Arjan Engbers. We moesten toen over naar De Eik, omdat we 300 bezoekers hadden. Eigenlijk wist het gehele dorp 
al wie de hoogheden zouden worden, daarom lieten we eerst Pietje en Franc (verkleed als Sint en Piet) opkomen. 
En een aantal aanwezigen, waaronder Gait Tapijt, dacht ook nog echt dat dit het koppel was. Toenmalig uitbater van 
De Eik (Joop de Grijs) was bang dat zijn nieuwe zaal compleet schade op zou lopen. Daarom moesten we een rode 
loper bij de ingang leggen zodat de hoogheden ‘voorzichtig’ met een koets naar binnen getrokken konden worden. 
Dat pakte wel even anders uit. Toen Stam en Engbers binnen stormden op de koets, vielen er al stukken van het 
systeemplafond op de grond. Verder was het gewoon een supergaaf jaar. De eerste nieuwe lichting leden kwam erbij. 
We zaten in TV Programma ‘Jong Belegen’ van TV Oost. Dit wel onder de voorwaarde dat we live aan zouden sluiten 
in een bejaardenprogramma. Daar mochten we ons verhaal doen tussen � ea die koekjes bakte en een bejaarde vrouw 
die honden kon masseren. Uiteindelijk hadden we beter de Nettelkörnkes naar dat programma kunnen sturen, die 
hadden meer aansluiting met die doelgroep.  
5. Wat heb je betekend voo r de Dwarsligg ers?: Ik zat in de groep oprichters en was de eerste voorzitter. Bovendien is het 
mij gelukt de Gouden Dwarsbalk te winnen. Die pronkt overigens nog op mijn vroegere slaapkamer bij ma aan de 
Gloerichstraat. Daarmee toch een behoorlijke staat van dienst!
7. Omschrijf je leukste herinnering aan de Dwarsligg ers: Te veel om op te noemen, want de tijdsgeest was zo anders. Social 
media kenden we niet, dus elk weekend wachtte Deurningen vol spanning af wat voor scherpe teksten wij weer 
in ’t Klöpke hadden geschreven. Verder was voorzitter toen zijn best een lastige taak, want we hadden gedurende 
de carnavalsperiode elk weekend wel wat bij de hakken. Van kerstboom omzagen op het marktplein tot banden 
verwijderen van de hofauto en deze op 4 kratjes bier zetten. Dat was nog ludiek en de Deurninger jeugd deed daar 
volop aan mee. Maar ik heb ook carnavalsoptochten in de Lutte meegemaakt waar hoogheden ontdaan werden van 
kleding, sleutels uit de politiemotor gejat werden, frikandellen naar de jury gegooid werden en we met alarmpistolen 
vuurwerk afschoten. Dat was altijd maar weer billenknijpen en soms met het schaamrood op de kaken. Maar ach, we 
waren nog jong en het is gelukkig allemaal goedgekomen. 

Robin Geerdink, geboren op carnavalszondag 20 februari 1977 en in 1989 (33 jaar Robin Geerdink, geboren op carnavalszondag 20 februari 1977 en in 1989 (33 jaar Robin Geerdink, geboren op carnavalszondag 20 februari 1977 en in 1989 (33 jaar 
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Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsligg ersfamilie!

1. Stel jull iezelf voo r in max. 3 zinnen: IWij zijn � ijs & andy. Geboren en getogen 
Deurningers (tijdelijke Hengeloers). � ijs is geboren op 03-01-1987 en 
andy op 23-12-1986. Om ons zelf te beschrijven in woorden: ingetogen, 
Carnavalesk, creatief en natuurlijk uiterst professioneel.
2. Hoelang zaten jull ie bij de Dwarsligg ers?: � ijs: 11 jaar, Andy: lang genoeg
3. Zitt en jull ie nu bij ee n andere carnavalsvereniging? Zo ja, welke? Zo nee , met ee n 
reden?: � ijs: actief lid van CV de Zweednaat. Andy: Lid RV11 van CV de 
Nettelkörnkes.
4. Wie vinden jull ie het leukste hoo ghedenkopp el all ertijden?: Zowel andy als thijs 
vinden als antwoord op deze vraag: Prins Robin en adjudant Sjors
5.Wat hebben jull ie betekend voo r de Dwarsligg ers?: � ijs & Andy zijn altijd zeer 
nauw betrokken geweest bij de gala-commissie van JCV de Dwarsliggers. 
6. Omschrijf jull ie leukste herinnering aan de Dwarsligg ers: � ijs: Er is 1 gala-
optreden (welk jaar laten we in het midden) dat we smiddags om 15:00 zijn 
begonnen met indrinken bij Bösewicht. dit kwam het optreden zeer zeker 
ten goede. Andy: Hoogheid geweest in 2012 

1. Stel jull iezelf voo r in max. 3 zinnen: IWij zijn � ijs & andy. Geboren en getogen 1. Stel jull iezelf voo r in max. 3 zinnen: 1. Stel jull iezelf voo r in max. 3 zinnen: IWij zijn � ijs & andy. Geboren en getogen 

NOTE: dit zijn onaangepaste, in gezonden stukken. De 
redactie is niet aansprakelijk voor het ontbreken van 
humor of correcte spelling/zinsopbouw

 dit zijn onaangepaste, in gezonden stukken. De 
redactie is niet aansprakelijk voor het ontbreken van 

 dit zijn onaangepaste, in gezonden stukken. De  dit zijn onaangepaste, in gezonden stukken. De 

OPROEP: TAND GEZOCHT IN GOAßTAL HINTERGLEMM
Voldemart P. is afgelopen maand zijn tand verloren in Oostenrijk. Het signalement 
van de vermeende dief van element 22 is opvallend: vrouwelijke kickbockster uit 
Waddinxveen met het uiterlijk voorkomen van een typische Esmeralda. Heeft u meer 
informatie betreft deze bijzondere kaping? Bel dan met onze redactie!

OPROEP: TAND GEZOCHT IN GOAßTAL HINTERGLEMM
Voldemart P. is afgelopen maand zijn tand verloren in Oostenrijk. Het signalement 
van de vermeende dief van element 22 is opvallend: vrouwelijke kickbockster uit 
Waddinxveen met het uiterlijk voorkomen van een typische Esmeralda. Heeft u meer 
informatie betreft deze bijzondere kaping? Bel dan met onze redactie!



17

Een terugblik met (oud-)leden van onze Dwarsliggersfamilie!
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Piratenfeesten het nieuwe uitgaan!

Waar we in vervelende tijden te maken hebben gekregen met regels die sterk doen 
denken aan het beleid van een Oostenrijker zo’n 70 jaar terug, was er een kleine 
groep die overal schijt aan had: de etherpiraat is nooit gestopt! 

Wij spraken een van de hobbyisten over de formule achter het feestje. De naam van 
deze persoon kan niet bekend worden gemaakt omdat het een illegale bezigheid 
betreft. Voor het gemak wordt in dit verhaal de naam ‘Boyke Mijland’ gebruikt. 

Wij hebben Boyke een aantal vragen gesteld over het organiseren van een piraten-
feest.

Want wat is er nou precies nodig om een geslaagd Piratenfeest te houden?
“Dat is heel simpel. Je pleurt een tent neer, regelt wat bier en wat harde worst. Daar-
naast zorg je voor wat muziek dat men 60 jarig geleden mooi vond en klaar is Karel.” 

Hoe zorg je dat er mensen op het ‘feest’ afkomen?
”Wederom weer heel simpel. De jeugd kan nergens meer heen, uiteindelijk als aller 
laatste en nu enige optie komen ze bij onze feesten terecht. Dat is toch machtig 
mooi!” 

Wat is er nodig om het de bezoekers van het ‘feest’ naar hun zin te maken?
“Tja gewoon weer heel simpel. Het is belangrijk dat je genoeg bier hebt voor de bez-
oekers van het feest, heb je dat niet gaan ze de muziek ook niet leuk vinden”  

Wat vind jij nou het allermooist aan een piratenfeest?
“Ja simpel, ik ben een donderse fan van polka muziek. Dat vind ik nog mooier dan 
een Fendt rijden. Mijn motto is daarom ook: Nen goei’n polka dut verdriet”.

Zoals je kunt lezen is Boyke Mijland een simpele vent die niet veel nodig heeft voor 
een feestje. Wij willen Boyke bedanken voor zijn simpele antwoorden en geweldige 
muziek smaak.
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Gast Blogger:Kim N.

Kim op Patrouille 
Elke week kun je Kim N. live volgen op avontuur via haar FaceBookkanaal. 
Speciaal voor deze editi e van het Dwarsliggersboekje heeft  deze getalenteerde 
rechercheur een gastblog geschreven waarin ze ons meeneemt in een, voor haar, 
doorsnee werkdag. En niet te vergeten met een mega spannende ontknoping! 

“Deurningers opgelet! Ik heb zojuist een man en een vrouw (Oost Europees?) 
achtervolgd, foto’s aan t maken in de hoofdstraat, scholtendijk, van school en t 
schoolplein, toen ze in de gaten kregen dat ik ze achterna liep, liepen ze t kerkhof 
op, ik ben op t kerkplein even blijven wachten tot ze eraf kwamen en toen 
stonden ze weer naar school te kijken en naar geparkeerde auto’s op t kerkplein, 
het t gemeld op school en de directeur heeft  ze gezien ongeveer in de 50 jaar 
vrouw groene broek en witt e blouse geblokte rode jas plus rode zuipneus man 
een blauwe blouse, bij t kdv stonden ze ook te kijken en toen keken ze heel de 
ti jd om naar mij ik durfde er niet meer achteraan en ze liepen richti ng veldzijde, 
uiteraard had ik weer geen telefoon bij me dus kon niet veel. 
Een andere mevrouw heeft  ze ook gezien en foto’s maken, 
misschien is t niks en zijn t toeristen smorgens rond half 9 maar 
dat lijkt me sterk. School houd onder de pauze extra toezicht...
maar hou je ogen even open ik ga nu nog even met de auto 
rondje dorp of ik ze zie.. nb toen ze dicht bij ons liepen gromde 
mijn oudste hond steeds, dat was ook een beetje vaag.... 

UPDATE: ER IS EEN FOTO! GISTEREN ZIJN ZE OOK AL GEZIEN  
INMIDDELS CONTACT GEHAD MET DE POLITIE EN DIE VRAAGT 
DIT BERICHT ZOVEEL MOGELIJK TE DELEN EN ALS JE ZE ZIET 
MELDING MAKEN BIJ DE POLITIE.”



42



43



44

Bestuur Dwarsliggers 2042 
Voorzitter: Scottie Wijnberg 
Secretaris: Mats Kemna
Algemene bestuursleden: Florien en Marlijn Braakhuis
Penningmeester: Julia Kerkhof Jonkman 
Hoofd marketing- en sponsorcommissie: Milan Zegger 
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Hoofd activiteitencommissie: Noux Juninck
Technische commissie: Pim en Daan Taken 
Website/Appbeheer: Julan Bijen
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Hoofd promotiecommissie: Luuk Borghuis
Hoofd Klimaatcommissie: Meis Broekhuis 
Vieze-voorzitter: Robert oude Nijhuis
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Oud King Tonnie S. & Admiraal Tonnie S. on Holiday
Het is sommige mensen misschien ontgaan, maar ook afgelopen CoronaCarnaval hee�  de 
JCV wel degelijk twee iconen weten te strikken om 
de welbekende titel van hoogheid op zich te nemen. 
Dit duo, dat zichzelf liever “Double T” noemt, hee�   
genoten van een welverdiende vakantie in Ubud, een 
klein plaatsje op Bali. 

Na een prima vlucht met de private jet van de Bornse 
Courant(BC) landde het duo op het zonnige eiland. 
Tonnie S., enthousiast als hij is, was direct onder de 
indruk van het prachtige eiland: “Amaaazing, veery 
bjutifol hier on de aailand”. Zijn metgezel bromsnor was niet direct onder de indruk van het 
eiland en de mensen. Een fatsoenlijke kroeg waar de goedkast goed gevuld kon worden met 
Roepia was ver te zoeken.

Goed, als je op vakantie bent moet je natuurlijk ook wat ondernemen! Blijhoofd Tonnie 
S. vond elke activiteit “Amaaazing”.  Rijstkorrels tellen, auto’s tattoëren, kevervechten of 
vorkbuigen, Lachebek Tonnie S. vond het Prach….. Amaaazing. 

BFL, o� ewel BromsnorForLife, had geen zin in een activiteit. Brommer rijden was iets voor 
de postbezorger die de Bornse Courant rondbracht en aapjes kijken deed hij elke zondag al 
op het voetbalveld bij DSVD. Een heerlijke massage leek hem wel wat, maar zonder gokkast 
in de salon ging hij zich niet laten masseren. Uiteindelijk besloten de twee maar naar hun 
verblijf te gaan om daar een feestje te houden met wat lokale dames van plezier.

Na een wilde nacht met 50 dames in het zwembad, Tonnie S. als sfeermaker en Tonnie S. als 
Escobar look-a-like was er sprake van een zeer geslaagd feest in hun bescheiden optrekje. 

De oud King en Admiraal besloten toch maar eens even wat te gaan maken van hun vakantie 
en zochten het centrum van Ubud op. Bromsnor begon al direct te klagen over die achterlijke 
apen die constant voor je voeten lopen. Na twee keer niks te doen besloot hij de derde aap 
maat 48 onder zijn reet te parkeren. Zoals we dat hier in Nederland ook zien haalde de aap 
natuurlijk al zijn vriendjes erbij en namen ze Tonnie S. te grazen. 
Clown Tonnie S. begreep er niks van en vond het natuurlijk weer “Amaaazing” dat BFL werd 
aangevallen door 20 apen. 

Na de bedreiging van de apen waren de twee hun leven niet meer zeker op het eiland en 
besloten ze hun ko� ers te pakken. Op naar het vliegveld! In de privé jet van de BC vertrokken 
de twee terug naar het prachtige Deurningen.
Eenmaal geland op het 4e veld besloten de twee hun vakantie af te sluiten bij Pelle’s. 
Als vanouds viel Tonnie S. de jeugd weer lastig met zijn gelach en steenkolen Engels, 2 meter 
verderop zat Tonnie S. zijn spaarpotje weer leeg te kiepen in de gokkast. 
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JCV wel degelijk twee iconen weten te strikken om 
de welbekende titel van hoogheid op zich te nemen. 
Dit duo, dat zichzelf liever “Double T” noemt, hee�   
genoten van een welverdiende vakantie in Ubud, een 
klein plaatsje op Bali. 

Na een prima vlucht met de private jet van de Bornse 
Courant(BC) landde het duo op het zonnige eiland. 
Tonnie S., enthousiast als hij is, was direct onder de 
indruk van het prachtige eiland: “Amaaazing, veery 
bjutifol hier on de aailand”. Zijn metgezel bromsnor was niet direct onder de indruk van het 
eiland en de mensen. Een fatsoenlijke kroeg waar de goedkast goed gevuld kon worden met 
Roepia was ver te zoeken.

Goed, als je op vakantie bent moet je natuurlijk ook wat ondernemen! Blijhoofd Tonnie 
S. vond elke activiteit “Amaaazing”.  Rijstkorrels tellen, auto’s tattoëren, kevervechten of 
vorkbuigen, Lachebek Tonnie S. vond het Prach….. Amaaazing. 

BFL, o� ewel BromsnorForLife, had geen zin in een activiteit. Brommer rijden was iets voor 
de postbezorger die de Bornse Courant rondbracht en aapjes kijken deed hij elke zondag al 
op het voetbalveld bij DSVD. Een heerlijke massage leek hem wel wat, maar zonder gokkast 
in de salon ging hij zich niet laten masseren. Uiteindelijk besloten de twee maar naar hun 
verblijf te gaan om daar een feestje te houden met wat lokale dames van plezier.

Na een wilde nacht met 50 dames in het zwembad, Tonnie S. als sfeermaker en Tonnie S. als 
Escobar look-a-like was er sprake van een zeer geslaagd feest in hun bescheiden optrekje. 

De oud King en Admiraal besloten toch maar eens even wat te gaan maken van hun vakantie 
en zochten het centrum van Ubud op. Bromsnor begon al direct te klagen over die achterlijke 
apen die constant voor je voeten lopen. Na twee keer niks te doen besloot hij de derde aap 
maat 48 onder zijn reet te parkeren. Zoals we dat hier in Nederland ook zien haalde de aap 
natuurlijk al zijn vriendjes erbij en namen ze Tonnie S. te grazen. 
Clown Tonnie S. begreep er niks van en vond het natuurlijk weer “Amaaazing” dat BFL werd 
aangevallen door 20 apen. 

Na de bedreiging van de apen waren de twee hun leven niet meer zeker op het eiland en 
besloten ze hun ko� ers te pakken. Op naar het vliegveld! In de privé jet van de BC vertrokken 
de twee terug naar het prachtige Deurningen.
Eenmaal geland op het 4e veld besloten de twee hun vakantie af te sluiten bij Pelle’s. 
Als vanouds viel Tonnie S. de jeugd weer lastig met zijn gelach en steenkolen Engels, 2 meter 
verderop zat Tonnie S. zijn spaarpotje weer leeg te kiepen in de gokkast. 
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Lezersaanbieding!
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Arjan van de Cruise!
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Stom!
DOOR SUSAN HEIJNE

Elk jaar geven twee uitverkorenen hun ongezouten mening over wat zij Stom! vinden. 
In verband met de anderhalvemeter-maatregel konden Johnny van Rijn en Jordy 
Nijland afgelopen jaar de stokjes niet doorgeven, maar voor deze editie hebben zij dat 
alsnog gedaan. En wel aan Susan Heijne en Rob Koekkoek!

Dat er geen eierballen te koop zijn in heel Nederland

Mensen die midden op de straat/stoep langzaam lopen

Tegenwind

Naast mensen zitten in de trein

Een munt moeten betalen om naar de wc te mogen bij een festival

Vreemdelingenhaat

Dat je niet op twee plekken tegelijk kunt zijn

Na twee dagen carnaval geen 
stem meer hebbenAlles kwijtraken

Dat het weekend korter is dan de werkweek

Niet kunnen opstaan zonder te snoozen

De king/queen nooit 

goed kunnen raden

Kerstmuziek in de zomer

Ondanks een perfecte planning toch nog te laat komen

Bitterkoekjes

Campari

Fileparkeren
Dingen vergeten bij de supermarkt

Als er een opa/oma/kind/hond dood 
gaat in een fi lm (en in het echt)

Horrorfi lms

Insmeren

Brak in de trein zitten

Koosnaampjes als schatje/poepje/liefje

Burpees

Mensen niet accepteren omdat 

je ze niet begrijpt

Te korte jurkjes/rokjes

Houten bestek
Panty’s

SUSAN GEEFT HET STOKJE DOOR AAN JOCHEM OUDE BOOIJINK
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Vreemdelingenhaat

Kerstmuziek in de zomer

Fileparkeren

Brak in de trein zitten

Stom!
DOOR ROB KOEKKOEK

ROB GEEFT HET STOKJE DOOR AAN CHRIS OUDE MULDERS

De Bruiloft van Grapperhaus

De Telegraaf

Dat Raven met ‘henʻ aangesproken wil worden ter-
wijl ‘henʻ al een meervoudsvorm is

Slechte chauffeurs Kaag

1.5 meter

Femke Halsema en haar 
bewapende zoon

Heracles

Alcoholvrij bier

Mondkapjes
Stikstofcrisis

Brussel

Dat de minigolf weg is bij de Flusshoeve

De QR-maatschappij

sbs6

Mensen die klagen

Files

Klimaatbeleid

Dat de sporthal geen kantine meer heeft

Dat Dinkelland 200 meter zandweg 
weigert te asfalteren

Boeren die niet klagen

Dat "de eik" er niet meer is

Het koningshuis

Dat 100km de maximale snelheid is 
Jetten

Corona

DE ENERGIEPRIJZEN

Friesland

Schijndel

eredivisie op zondagavond

Ingehaald worden door een bejaarde op een elektrische fi ets

Kinderen op een elektrische fiets
De Fiat Multipla

Katten

Mollen (Sorry Niek O.S.)

Hamilton

Samantha de jong 

(aka Barbie)

Patty Brard

Sylvana Simons

Alle pieten die niet zwart zijn

Hugo de JongeGordon
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•	 Ontwerp

•	 AAnleg

•	 OnderhOud

•	 renOvAtie

•	 Zwembaden en Zwemvijvers

•	 Beregening

Buiten gewoon bijzonder.

Rabobank Centraal Twente: 

Trotse huisbankier van JCV de Dwarsliggers! 



5454

Dat is moeilijk om te strippen!
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Natuurlijk is er ook dit jaar weer 
aan de kinderen gedacht! Na de 
mooie zwarte pieten kleurplaat 
van afgelopen jaar vonden we het 
nu tijd om onze huisdieren in het 
zonnetje te zetten. En wel eeen 
heel specifiek huisdier: de poes! 
Dus kinderen: hebben jullie ook 
een mooie natte poes in huis? 
Vereeuwig ‘m dan zo elegant 
mogelijk op een foto, zoals die van 
ons hiernaast! Stuur ‘m vervolgens 
op naar het inmidels bekende 
instuuradres: Robert oude Nijhuis, 
Gammelkerstraat 2B in Deurningen. 
Dit jaar is de prijzenpot royaal 
gevuld met vette vis, veertjes en 
een heus Trixie iglo kattenhol!



De enige QR-

code die je wél 

wilt scannen!


