
Herdenkingsboek Dwarsliggerswagen
1998-2022

We blikken terug met o.a. 
Queen Evelien & King Ramon 

op onze parel met wielen.
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Wilt u JCV de Dwarsliggers ook sponsoren? 
Mail naar sponsorjcvdedwarsliggers@hotmail.com
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Woord van de voorzitter
Hier zijn ze dan! Na de fantastische opkomst van gisteren zijn de offi ciële hoogheden van JCV de Dwarsliggers 
2022/2023 bekend! 

Ik wil graag Queen Evelien en King Ramon van harte feliciteren met hun benoeming!
De hoogheden wens ik samen met de raad van 9 gigantisch veel sterkte en plezier de aankomende carnavalsperiode. We 
hebben lang moeten wachten met z’n allen maar we zullen Deurningen en omliggende regio weer ROOD doen kleuren. 
Het zal ongetwijfeld weer een carnavalsjaar voor in de boeken worden! 

De eerste zware ochtend van dit carnavalsjaar is weer aangebroken. Terwijl de meesten de herinneringen van gisterenavond 
nog bij elkaar aan het rapen zijn, stond onze RED ARMY vanmorgen alweer vroeg op om de nieuwsgierige Deurninger 
weer te voorzien het meest gewilde boekje dat Deurningen en omstreken kent. De redactie heeft weer ontzettend hun 
best gedaan om weer een smakelijk boekje met veel leesvoer neer te zetten. Hierbij wederom een veel belovende editie 
van het Dwarsliggersboekje! 

Ik wens u veel leesplezier! 
Rest mij niets anders dan alle sponsoren en leden te bedanken, zonder wie een carnaval als Dwarsligger niet mogelijk 
is. We maken er samen weer een geweldig carnavalsjaar van!  
  
Alaaf! 
  
Koen Sonder 
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Na jaren meegedaan te hebben met onze Dwarsliggerswagen in diverse optochten in en rond Deurningen, 
zullen we vanaf 2023 een andere weg inslaan. Wees gerust, we zullen weliswaar nog steeds deelnemen aan 
optochten maar niet meer in de vorm zoals jullie, fans en oud-leden, van ons gewend zijn. In plaats van de 
leden op de Dwarsliggerswagen te stallen, hebben we ervoor gekozen om vanaf heden achter een (andere) 
wagen te lopen.  

Hier liggen natuurlijk meerdere redenen aan ten grondslag. Naast het feit dat we nu letterlijk meer in 
contact zullen staan met het publiek, daar waar het publiek zo naar snakt, stonden er ook gewoon heel veel 
mensen op de wagen. Die mensen werden elk jaar ook nog eens vetter en vetter. Elk jaar werd het drukker 
en drukker en werd het steeds moeilijker om fatsoenlijk van de optocht te kunnen genieten. Je betaalt 
immers contributie voor wat uitzicht en ruimte onder het genot van een koude groene rakker. Dan blijft er 
het aloude probleem van de stalling van de wagen. Met het wegpesten van de boeren en het volproppen van 
dit land kunnen we stellen dat ruimte schaars is geworden. Loodsen derhalve ook. Naast de stalling hebben 
we het onderhoud. De wagen wordt er niet jonger op en is nodig aan vernieuwing toe. Daar is weer de 
nodige fi nanciële injectie en een vracht aan capabele mensen voor nodig. Iets wat bij ons nog wel eens wil 
ontbreken.  

Kortom: net iets te veel beren op de weg om het draaiboek van 1998 te kunnen blijven afspelen. Dan kun je 
ervoor kiezen om koste wat kost door te gaan met dit concept, of je gooit het over een andere boeg. Je zou 

kunnen zeggen dat ze in Den Haag nog wel 
wat van onze aanpak op kunnen steken.
Met het lopen achter de wagen leveren we 
bovendien weer eens ongekende bijdrages 
aan tal van problemen: minder co2 uitstoot, 
meer beweging voor onze leden en meer 
contact met elkaar en met moeder Aarde. 
Het wordt overigens ook eindelijk mogelijk 
voor de hordes toeschouwers om een échte 
Dwarsligger aan te spreken of aan te raken. 

Wij zijn natuurlijk de club van verandering en op bepaalde momenten moet je je realiseren dat het tijd is 
voor een omslagpunt. U bent allen getuige van zo’n historisch moment.  

Vanaf komend carnaval lopen we dus lekker met z’n allen achter de wagen. Steek nu niet direct de hand 
in de Kleenex-box om uit te huilen: de muziekwagen is gewoon gebleven. We gaan natuurlijk nooit 
concessies doen aan kwaliteit. 

JCV de Dwarsliggers,
de Redactie

Vanaf 2023...
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Naam: Queen Evelien Lubbers
Beter bekend als: Evelien, Eef, Lien, Eefl ientje, 
Eefke, Lubke, Loevers, zusje van...., dochter van.. 
Epulien
Leeftijd: Helaas al 27
Stopwoordje(s): Opstap’n, nee, wacht even. *Denkt 
lang na* God, Jezus, ik scheld met de hele hemel 
volgens mij. 
School: Wat is dat? Vinkje, omdat het moest: Facility 
Management
Werk: Bij Niverplast. Ik bouw machines, ben de 
regelteef daar als Process Engineer
Hobby’s: Heb ik niet, geen tijd voor. Te druk met 
klussen. Ik kan zo meedoen aan ‘Help! Mijn man is 
klusser’, alleen heb ik mijn man nog niet gevonden. 
Ik heb wel blokfl uit gespeeld maar zelfs mijn moeder 
schaamde zich toen voor mij. Ik ben daar maar mee 
gestopt toen de leraar vroeg of ik notendyslexie had
Mijn vrienden zouden mij omschrijven als:
God wat een vragen.. Moek ze eem bell’n? Ben ik 
chaotisch en verstrooid? Voor mijn gevoel ben ik mega 
gestructureerd... ik ben in ieder geval wel ritmeloos 
(familiekwaal). Ja sowieso ritmeloos en nog een keer 
ritmeloos. Ik heb weinig zelfkennis. Ie moakt mie de 
pis nie lauw. 

Evelien, Eef, Lien, Eefl ientje, 
Eefke, Lubke, Loevers, zusje van...., dochter van.. 

Opstap’n, nee, wacht even. *Denkt 
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schaamde zich toen voor mij. Ik ben daar maar mee 
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Naam: King Ramon Koopman
Beter bekend als: Koopman, Rookman, Sloopman, 
Kaufman, Koopmans pannenkoeken
Leeftijd: 26 jaar
Stopwoordje(s): NJa, euh, ja mooi, roken?, directs, 
ealks
School: Zo lang mogelijk.. Heel lang verhaal! Heb 
je even? Iets met geld, geldkunde, Dagobertkunde. 
Ik heb leren goochelen met geld, daarom ben ik ook 
penningmeester van de Dwarsliggers. Ik moet het 
diploma alleen nog even ophalen.
Werk: Bij Metics. Financiële ondersteuning van...
Hobby’s: Voetbal, roken, drinken, praten over voetbal, 
zeuren over voetbal, ijlen bij de voetbal, geblesseerd 
zijn bij de voetbal, in de kantine zitten bij de voetbal 
en natuurlijk ben ik trotse seizoenkaarthouder van FC 
Twente
Mijn vrienden zouden mij omschrijven als:
Gezellig rond. Dat ik met mijn schouders in de lucht 
sta met uitgaan (na vele biertjes). Een regelneef en 
Oldenzaalsesjeik. Prikkeldraadmagneet. Articuleren 
mag ik wel wat beter doen. En ze zien mij als iemand 
die niet naar huis is te krijgen, zeg maar het interieur bij 
elk feestje. 

HOOGHEDEN ‘22/’23: QUEEN EVELIEN EN KING RAMON!
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Met dit oale Dwarsliggers span,  

geet ‘t er dit joar onmeunig van!

HOOGHEDEN ‘22/’23: QUEEN EVELIEN EN KING RAMON!
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Zeer diepgaand interview 
1. Hoe staan jullie in Deurningen bekend (denken jullie)?
Evelien: Als het zusje van… de dochter van ‘Martin met die pet’ en ‘eier-bakk’n-Rinie’ en natuurlijk als de 
meid met de rode ogen. 
Ramon: Als het interieur bij Pelle’s en de kantine. 
2. Vul aan: Mijn reputatie is nog altijd beter dan die van:
Evelien: Thijs L. Omdat ik niet meer in hotel Lubbers woon. 
Ramon: NiVo. Omdat ik wel altijd gelijk heb.
3. Dit wil ik nog even kwijt voordat het een eigen leven gaat leiden:
Evelien: Ik heb wel ritme-gevoel. 
Ramon: Het valt wel mee hoeveel ik drink en als ik wel heb gedronken valt het ook wel mee.
4. Oud maar goud: wie dacht je dat jouw wederhelft zou zijn dit carnaval? 
Evelien: Iedereen behalve King Ramon. Ik dacht een jonger iemand.
Ramon: Dan heb je het wel getroffen zeg, Evelien. Ik dacht zelf Guus B. of Lisa K. Toen Mart mij appte 
dacht ik dat ze interesse in mij hadden voor het eerste (voetbal, red.).
5. Wat vind je van je uiteindelijk gekozen wederhelft? 
Evelien: Kut.
Ramon: Fantastisch. Legendarisch. 
6. Wat wil je hierover kwijt aan het Vijfmanschap? 
Evelien: Be prepared. Nee, ik ben sprakeloos. 
Ramon: Dat ik met mijn oude liefde mag optreden, prachtig. Ik wil nog wel even kwijt dat ik de opstelling 
van het vijfde (voetbal, red.) wil veranderen.
7. Wat voor meerwaarde kan jij als hoogheid zijn voor deze prachtige vereniging? 
Evelien: Ik denk dat ik het beter kan doen dan Thijs L.
Ramon: Meerwaarde? Na jarenlange ervaring en intensief speurwerk hebben we ook dit weer tot een goed 
einde gebracht. 
8. Welke gezinssituatie heb je?
Evelien: Ongehuwd. Woon samen met mezelf. “Help mijn is klusser?” taferelen, maar dan zonder man.
Ramon: Ingewikkeld (volgens Lars F). Ben nooit thuis.
9. Naar wie kijk je op? 
Ramon: Mart P. en Louis S. 
Evelien: Ramon K. 
-9a. Waarom?
Ramon: Mart P. speelt in het eerste (ik had hier ook in kunnen spelen) en Louis S. heeft veel geld. 
Evelien: Ramon K. heeft nog altijd de ambitie om in het eerste te spelen. Prachtig. 
10. Aan wie heb je een hekel en waarom? 
Evelien: Aan Thea de Goede. Zij heeft mij geen ritme geleerd. 
Ramon: Sander Monier. Vraag maar aan de rest van Deurningen. 
11. Waar zie je jezelf over vijf jaar? 
Evelien: Daar waar ik nu ook ben. Niet echt voorutistrevend he? Maar ik heb een prima leven zo. 
Ramon: Nog steeds niet bij Pelle’s weg te krijgen. Zakken vol en hoge hoed op. En natuurlijk tijd om leuke 
dingen te doen met mijn neefjes Kwik, Kwek en Kwak. 
12. Waar zie je Robert Lokotte over vijf jaar? 
Evelien: Nog steeds aan de bar bij Pelle’s, maar dan wel met een lekker wijf. In de functie van Sugardaddy. 
Ik twijfel hier zelf ook nog over, kan hij goed klussen? 
Ramon: Vijf meter onder de grond. 
13. Welk snoepje van de koster vond jij het lekkerst?
Evelien: Zou ’t echt nie weet’n maar volgens mij had die van die hartjes ofzo. Ik vond de snoepjes van Thea 
de Goede het lekkerst. 
Ramon: -
14. Welke zalf doe je op je knieën na een kerkbezoek?
Evelien: Doe ik nie an, ik heb altijd van die rode knieën na een kerkbezoek. 
Ramon: Val’n en stoot’n zalf.
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Zeer diepgaand interview
15. Misschien kunnen jullie onze bouwcommissie even helpen: Hoeveel wielen heeft de 
Dwarsliggerswagen?
Evelien: Op dit moment nul.
Ramon: een bak roest op achttien wielen. Shout out aan Henk Wijngaard.
16. Wat is jouw mooiste herinnering aan de Dwarsliggerswagen?
Evelien: Die keer dat mijn zus er van af viel.
Ramon: Terugweg van Saasveld naar Deurningen, vraag Mitchell W maar. 
17. Lopend in de optocht of zittend op de kar?
Evelien: Zittend op de kar, wie bin’t ja al oud zat. 
Ramon: Zittend op de kar, liever lui dan moe

KIEZEN MAAR!
-1. Je woont en werkt samen met Louis Golbach of 2. Je complete browser geschiedenis van de 
afgelopen twee jaar wordt online gepubliceerd 
Evelien: Sowieso twee! Geen twijfel over mogelijk.  
Ramon: Lo-WIE? Twee. Heeft dit nog uitleg nodig?  

-1. Pastoor Sonder of 2. Sonder pastoor 
Evelien: Sonder pastoor  
Ramon: Isabel Sonder Koen.  

-1. Ben Blokhuis weer kiezen als wethouder of 2. Elke keer als je doucht het gevoel hebben dat   
je verdrinkt 
Evelien: Douchen bij hotel Lubbers, douchen is veel te duur.  
Ramon: Samen met Ben zwemmen in geld.

-1. Je bent iedere dag om 04.30u klaarwakker of 2. Het duurt iedere avond 4.30u voordat je in slaap 
valt 
Evelien: Maakt mij niks, what do you want?  
Ramon: Twee. Is toch al de doelstelling. 

-1. Je moet in je lingerie/boxer carnaval vieren of 2. Je mag nooit meer lingerie/een boxer aan 
Evelien: Twee. Heb ik toch ook al niet aan. 
Ramon: Twee. Daar doe ik de rest een plezier mee denk ik. Mag een mankini ook? Geen boxer, ik heb toch 
altijd al een ballenknijper. 

-1. Je woont, werkt en eet elke dag bij kwekerij Seiger of 2. Als je ademt krijg je een stroomschok 
Evelien: Twee. Geen verraad aan kwekerij Lubbers.
Ramon: Één. Dan zie ik Trudie S nog eens. 

-1. Carnaval vieren met de Nettelkornkes of 2. Lid zijn van PDN 
Evelien: Prettige dag nog! Dan kies ik voor de Fruitige Bende. 
Ramon: CV de zweetnaad. CV kloshout. 

-1. Hosti of 2. Tosti 
Evelien: Hosti van de Koster natuulk, net zoals zijn o zo lekkere snoepjes.  
Ramon: Zit daar saus bij?
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We schrijven het jaar 1998. De eeuwwisseling nadert snel. Het jaar waarin een groot deel van de leden die 
afgelopen optocht op de wagen stond nog in zijn of haar wiegje lag te schijten. Dat kon dus niet anders dan 
een prachtig bouwjaar worden voor onze wagen. Nog sneller dan de eeuwwisseling naderde werd de wagen 
gebouwd door de eerste vijftien leden. Vijftien vakmannen, bleek later, want de wagen zou 24 jaar een rots 

in ieders branding zijn. Gedurende zijn florerende loopbaan heeft de wagen 
enkele gedaanteverwisselingen ondergaan, waarbij het geraamte altijd intact 
is gebleven. Eigenlijk liep reed de wagen zijn tijd dus letterlijk vooruit, kijkend 
naar de plastic fantastic maatschappij van nu. Van dierenkop tot spelkaart, de 
wagen stond het allemaal. Zelfs de verlichte optocht in Tubbergen heeft eens 
van onze parel mogen genieten! 

In de loop der jaren werd ook onze wagen ervaring na ervaring rijker. 
Zo werd hij voortgetrokken door topchauffeurs, muzikaal weggeblazen 
ondersteund door een paar boxen en werd hij keer op keer uitgedaagd 
door de vele kilo’s op de wagen te tillen tijdens de optochten. Wat moet 
hij elk jaar weer in benarde posities hebben gezeten als hij Justin K. of 
Jelle B. op zich af zag komen, en dan nog maar te zwijgen over de vele 
gevallen die van hem af zijn gevallen! Het kan niet anders dan dat de 
wagen zich de optocht in Albergen tijdens carnaval 2017 nog goed in 

z’n geheugen gegrift heeft staan. De vele flesjes sterke drank bleken een mokerslag voor zowel de leden als 
de wagen: er zijn geen enkel jaar zoveel leden afgevoerd of van de wagen afgevallen. Maar de wagen zou de 
wagen niet zijn als hij de jaren daarna gewoon weer door de straten trok! 

Het leven van de wagen lijkt op het eerste oog vrij saai: het overgrote 
deel stond hij stil in een loods, waarna hij met geluk een paar 
weken werd geaaid met kwast of doek. Dit hing dan weer af van zijn 
inner circle: de bouwcommissie. Dit was, ondanks de veranderde 
samenstelling door de jaren heen, toch altijd wel het klankbord voor 
de wagen. Had hij ergens een scheur? Was hij aangereden in Saasveld? 
Hing het hekje los? Was er een brandblusser ontploft? Lag hij, samen 
met heel Saasveld, onder stro? De bouwcommissie loste het voor hem 
op als een schouder om op te huilen. Als hij spik en span was mocht 
hij elk jaar weer een paar dagen mee op pad. Dat waren toch wel de 
hoogtepunten te noemen. Dat het hoofd van de bouwcommissie ons 
(red.) vervolgens niet kan vertellen hoeveel wielen onze parel nou precies had, 
is dan wel weer een klein dieptepunt. 

Elk jaar was het weer afwachten waar hij heenging, dat hing voornamelijk 
af van de organisatie van andere carnavalsverenigingen. Aangezien de onze 
onnoemelijk populair is, was het altijd weer een verrassing waar hij heen mocht. De optocht in Albergen 
kon bijvoorbeeld niet altijd worden bezocht omdat wij ook graag andere dorpen onze wagen lieten zien. 
Erg jammer voor het Albergse bestuur, de wagen zelf had ook altijd erg met hen te doen. Maar als we dan 
eenmaal met z’n allen aanwezig waren, dan hoorde en zag je het ook. En dan was de wagen de laatste die dat 
zou verpesten. 

Nog maar te zwijgen over het uitzicht waar de wagen keer op keer van heeft mogen genieten! Zowel voor als 
achter was het vaak adembenemend. Aan de achterkant tientallen enthousiaste leden, soms even opgegaan 
in rode rook. Aan de voorkant elk jaar weer twee sprankelende hoogheden. Op 2017 na dan, want toen stond 
Boaike N. in het bakje. 

Levensloop Dwarsliggerswagen
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Na de optocht in Saasveld een paar jaar geleden is de 
wagen goed in de fl ank geraakt. Dat liet wel zijn sporen 
na: de wagen kon wel een opknapbeurt gebruiken, zoals 
wel meer mensen in dit dorp dat kunnen maar dat niet 
doen. De wagen werd voor het oog weer opgefrist. Maar 
schijn bedriegt: de koek was eigenlijk wel op. Na jaren 
van tomeloze inzet werd het tijd om het tijdelijke te gaan 
verruilen voor het eeuwige. Als de trein komt en je hebt een 

kaartje, dan ga je mee. De wagen kreeg een ticket voor 
de optocht in Deurningen en pakte die met beide voorste 
wielen aan. Nog een laatste rondje en dan geeft  hij het 
stokje door aan onze nieuwe kar op wielen. Met in het 
vervolg geen rood leger er op, maar er achter.

BEDANKT VOOR ALLES! 

     JCV de Dwarsliggers

De Dwarsliggerswagen
Doorzetter

Niet klagen maar karren

Muzikaal

Traag

Vol
Loods

Hekje
Walter Bökke

Recalcitrant

Dieselwalmen

Competitief

Prijzen winnen

Optocht Albergen

Moe maar voldaan

Nimmer klagend, altijd je lasten in stilte met 150 decibel dragend  

“Het is niet nodig om belangrijk te zijn, het is belangrijk om nodig te zijn” 

Altijd in pracht en praal(wagen)
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En dan is het alweer tijd voor de proclamatie! En dan is het alweer tijd voor de 
- Jarmo Z. heeft  in zijn vorige relatie menig meisje aangerand, nu helpt hij met zijn pik 
Wieke uit de Brandt; 

- Terwijl Wilco N.’s “vriendin” al lang en breed was gevlogen, hing er nog een stripper 
ongemakkelijk ondersteboven; 

- Evi L. weet nog niet zeker of ze later kinderen moet baren, ze is wel eens met andere 
vrouwen aan het scharen; 

- Brent N. besloot Justin K. als kotsbak te gebruiken, Justin was helaas te dik om nog 
weg te kunnen duiken;

- Het ledenbestand van de tennis is fl ink uitgebreid, nu kan de verbouwde bezemkast 
worden ingewijd;

- NiVo had een verdikte lever, een week later stond hij alweer te lallen op een plaatje 
van John de Bever;

- Milan W. was op Mallorca helemaal van slag, toen hij zijn eigen pis tussen zijn benen 
zag;

- Daan H. is in Willingen bij de hoeren geweest, op zijn voorhoofd is het nu een 
wrattenfeest;  

- Olaf H had voor het boeren protest wederom geen tijd, het gevolg: twee maanden 
zijn trekker kwijt; 

-Jon C. heeft  op Mallorca een misstap met Kyra S. begaan, maar is uiteindelijk toch 
naar die vrouw uit Rossumerin teruggegaan;  

-Th ijmen L. heeft  als hovenier alles mee, wat alleen nog ontbreekt is een rijbewijs BE;

- Marco W. zijn anus is de laatste tijd fl ink verwend, één van zijn chickies bleek een 
vent; 

- Familie Munster heeft  kwartet, ook Wimbo is gevallen op zijn fret;  

- De Luiken dienst was tijdens de Fancy Fair niet ingedeeld, uiteindelijk zijn de 
verwondingen na een verbandje weer geheeld;  

- Bart H. ging op de zaterdag van de Zwarte Cross neer, maar na een ritje met de 
ambulance was hij er zondag wel weer; 

- Justin B. heeft  z’n badkamer nog steeds niet klaar, maar ja, dat hadden ze in Costa 
Rica ook niet voor elkaar;

- Bob B. kwam weer uit Mallorca met een tattoo op zijn reet, daar gaat je huis nu 
Rudie dit weet.  
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Het dorp – Wim Sonneveld Munster
Couplet 
Th uis heb ik nog een ansichtkaart waarop een 
kerk een kar met paard, slagerij Ten Dam
Café Zeggelink, juff rouw Stigt op de fi ets
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het 
is waar ik geboren ben

Refrein
Mooi da’j d’r bint!

Couplet 
Dit dorp
Ik weet nog hoe het was
De boerenkind’ren in de klas
Een kar - en later weleens mijn gezicht - die ratelt
op de keien
Ria Bartels met een pomp ervoor
Een zandweg tussen Gammelke door
Het vee, de boerderijen

Refrein
Mooi da’j d’r bint!

Couplet 
En langs het tuinpad van m’n vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat ‘t nooit voorbij zou gaan

Refrein
Mooi da’j d’r bint!
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De boeren Het kabinet

Was het maar andersom.
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De ziekenzalving van afgelopen jaar was voor de Dwarsliggers redactie een onuitputtende bron van inspiratie 
voor een leuk anti-kater-opdrachtje op de zaterdagmorgen. We gaan onderstaande personen aan de juiste 
kwaal, blessure, ziekte of infectie koppelen! Succes! En voor de geselecteerde pechvogels natuurlijk niets dan 

beterschap gewenst!

Anti-kater-opdracht
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Naam: Lorenzo  
Beter bekend als: Th eRealDrinkman   
Leeftijd: 22 
Opleiding: doe niet aan school  
Werk: hovenier  
Hobby’s: dom achter een bal rennen en lekker drinken  
Ik voeg wat toe aan de raad omdat: het bier moet op  
Mijn leukste carnavalsherinnering is: dat weet ik dus nooit meer  
Vroeger zag ik JCV de Dwarsliggers als: tuig en alcoholisten  
Ik herinner mij de Dwarsliggerswagen als: een mooie dikke zuip kar met 
gekke mensen er op  
Mijn vrienden zouden mij zo omschrijven: lieve nette jongen die af en toe 
wel een biertje lust …… 
Omcirkel: lopend zuipend / zittend zuipen 

RAAD VAN NEGEN 2022/2023

1

2
Naam: Pien Wolbers 
Beter bekend als: Wollie en het ‘leuke’ zusje van 
Leeftijd: 20 jaar 
Opleiding: Pedagogisch Management Kind en Educatie 
Werk: De rest van het dorp van biertjes voorzien bij Pelle´s, speeltuintjes onveilig maken met 
de oppaskindjes en zwembaden testen bij PoolPlaza 
Hobby’s: Handballen en de nodige alcohol benutten in de keet met mijn vriendinnen 
Ik voeg wat toe aan de raad omdat: Er nog niet genoeg krullenbollen bij de Dwarsliggers 
zitten 
Mijn leukste carnavalsherinnering is: Ik herinner mij nooit zo veel van carnaval 
Vroeger zag ik JCV de Dwarsliggers als: De feestvierende, chaotische jeugd van Deurningen 
in rode blouses 
Ik herinner mij de Dwarsliggerswagen als: De wagen met 
knetterharde muziek 
Mijn vrienden zouden mij zo omschrijven: Een vrolijke gek die 
wel houdt van een feestje 
Omcirkel: lopend zuipend / zittend zuipenEigenlijk dansend

Note: Dit zijn ingezonden, onaagepaste stukken. De redactie is niet 
verantwoordelijk voor eventuele fouten of het ontbreken van humor.
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Naam: Sepp Oude Koehorst
Beter bekend als: Schep (zie:Spotify & Soundcloud, streamen die handel!)
Leeftijd: 21
Opleiding: Hoveniersopleiding
Werk: Ploeteren bij Hoveniersbedrijf Derkink
Hobby’s: Verloren weddenschappen aan gaan, sloopwerkzaam-
heden, slechte grappen, alles met een harde bas luisteren en pro-
duceren, af en toe voetballen met DSVD 4, goede grappen, fi ets 
uitlaten, stage lopen
Ik voeg wat toe aan de raad omdat: ik na een halve kist vaak 
goede ideeën krijg & omdat ik t hele jaar door zin heb in carnaval
Mijn leukste carnavalsherinnering is: Jarzee Live bij Carnaval 
open air & dat ik de dag na carnaval Deurningentoch nog wakker 
ben geworden, tegen alle verwachtingen in
Vroeger zag ik JCV de Dwarsliggers als: stelletje gekken met 
harde muziek, rookbommen en bier, perfect!
Ik herinner mij de Dwarsliggerswagen als: die ene wagen van 
dat verkeersongeluk
Mijn vrienden zouden mij zo omschrijven: die hebben de 
capaciteiten niet om een omschrijvingte formuleren, daarom zijn 
het ook m’n vrienden xxx
Omcirkel: lopend zuipend / zittend zuipen

3

4

Naam: Elise Oosterik
Beter bekend als: Juf Elise, tweeling, Sanne, Elies
Leeftijd: 24
Opleiding: Logopedie en PABO
Werk: 5 dagen per week het goede voorbeeld zijn voor leerlingen en 
daarnaast voorzie ik de dorpsgenoten van borrels bij Dancing Bruins. 
Hobby’s: Drankjes doen met vriendinnen en spelers bekijken bij Twente.  
Ik voeg wat toe aan de raad omdat: Ik mijn levenservaring als 24-jarige 
kan delen met de toekomstige Dwarsliggersjeugd.   
Mijn leukste carnavalsherinnering is: Iets met eieren bakken en kaas 
happen. En natuurlijk dat ik op 11-jarige leeft ijd mijn Dwarsliggersvest al 
in ontvangst mocht nemen.   
Vroeger zag ik JCV de Dwarsliggers als: De vereniging met de mooiste 
wagen van de hele optocht.
Ik herinner mij de Dwarsliggerswagen als: Legendarisch  
Mijn vrienden zouden mij zo omschrijven: Stille wateren hebben diepe 
gronden. Denk daar maar eens over na ;).
Omcirkel: lopend zuipen / zittend zuipen / kruipend zuipen
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Naam: Len Nijhof 
Beter bekend als: Len’s Fart/zuipvlek 
Leeftijd: 23 
Opleiding: Een master in business en communicatie aan de UT 
Werk: Veel te dure schoenen aansmeren in Hengelo  
Hobby’s: Als sinterklaas verkleed gaan en in de sloot belanden, escaleren 
bij KeetKorhaan of Bruuns, dansen op de tafel bij Pelle’s, ohja en 
schilderijen maken  
Ik voeg wat toe aan de raad omdat: Er moet uiteindelijk iemand zijn 
die Teun W naar huis brengt  
Mijn leukste carnavalsherinnering is: Verkleed gaan als een fl amingo en 
uiteindelijk niet meer op 1 been kunnen staan   
Vroeger zag ik JCV de Dwarsliggers als: Een groep alcoholisten die wel 
‘heeul’ erg veel van carnaval houden 
Ik herinner mij de Dwarsliggerswagen als: Een rijdende zuip carrousel die het ooit wel een 
keer zou gaan begeven met zoveel volk erop   
Mijn vrienden zouden mij zo omschrijven: De geïmporteerde Hengeloër die ieder weekend 
met zuupvlekken rondloopt 
Omcirkel: lopend zuipen / zittend zuipen

Naam: Josien Blokhuis 
Beter bekend als: Het zusje van Guus / jos 
Leeftijd: 21 
Opleiding: leidinggevende handel en commercie , Deltion College 
Werk: Landgoed Kaamps 
Hobby’s: naar het terras met mijn vriendinnen / voetbal kijken bij 
saasveldia  
Ik voeg wat toe aan de raad omdat: Omdat er dan een keer iemand 
nuchter is. 
Mijn leukste carnavalsherinnering is: Als dansmarietje op het gala 
dansen. 
Vroeger zag ik JCV de Dwarsliggers als: Als een eng clubje mensen. 
Ik herinner mij de dwarsliggers wagen als: een gevaarlijk obstakel  
Mijn vrienden zouden mij zo omschrijven: Spontaan, Gezellig en 
Behulpzaam.  
Omcirkel: lopend zuipen / zittend zuipen / niet zuipen

RAAD VAN NEGEN 2022/2023

5

6

7

Naam: Rens Munster 
Beter bekend als: Pens 
Leeftijd: kwart eeuw 
Opleiding: - 
Werk: timmerman  
Hobby’s: voetbal kijken/beoefenen 
Ik voeg wat toe aan de raad omdat: kilo’s een  is wat ik toev-
oeg 
Mijn leukste carnavalsherinnering is: weet er vaak weinig 
meer van 
Vroeger zag ik JCV de Dwarsliggers als: kerstboomverkopers 
Ik herinner mij de Dwarsliggerswagen als: Om krassen mee te 
maken op mooi volvo’s 
Mijn vrienden zouden mij zo omschrijven: een gezellig en 
mollig persoon 
Omcirkel: lopend zuipend / zittend zuipen 
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Naam: Nikki Scholten 
Beter bekend als: Nikos/Nik/Billy/Skolt’n 
Leeftijd: 23 jaar  
Opleiding: Master in ‘vak zonder toekomst’ 
Werk: Heel af en toe nog te vinden bij Pelle’s/docent geschiedenis 
in Almelooo 
Hobby’s: CB-en, handballen in sterrenteam het 3e, lij(d)er Hades, 
regelmatig bezoeken plaatselijke horeca of te vinden bij concerten.  
Ik voeg wat toe aan de raad omdat: Geen fl auw idee, vraag me na 
de carnaval maar weer…  
Mijn leukste carnavalsherinnering is: Het korte termijn geheugen 
heeft  niet zoveel opgeslagen, maar de optochten/overwinningen 
met de OJCV waren wel hoogtepunten.  
Vroeger zag ik JCV de Dwarsliggers als: Georganiseerde chaos 
met harde muziek en rode blouses.  
Ik herinner mij de Dwarsliggerswagen als: Oude meuk; past in 
het geschiedenisboek.  
Mijn vrienden zouden mij zo omschrijven: ‘Nuchter’, grappig, echte zonaanbidder, die niet alles hoort 
maar wel alles wil weten, met de beste muzieksmaak.  
Omcirkel: lopend zuipen / zittend zuipen

Naam: Norman Ensink  
Beter bekend als: Snorman, Pensink, Noorman 
Leeftijd: 21 
Opleiding: Agrotechniek & Management aan de Aeres dagbesteding in 
Dronten 
Werk: Hobbyboer bie de Groaw en Abeos/ fulltime alcoholist 
Hobby’s: Skeurn in de Crossa, dom lulln en bier drinken in Dronten, keet, 
Bruins, eigenlijk overal wel, as dr ma zat bier is.;)  
Ik voeg wat toe aan de raad omdat: Dr dan wat te lachn valt en ’t feest 
compleet maak. En ja, die tap moet ook blijven stromen. 
Mijn leukste carnavalsherinnering is: Die ene keer toen was wel heel leuk, 
alleen jammer dak ’t nie meer weet #alcohol  
Vroeger zag ik JCV de Dwarsliggers als: stelletje rode maloot’n, veel kabaal, 
heel veel drinken.  
Ik herinner mij de Dwarsliggerswagen als: grote zuipkoar waarvan de vering 
goed los bint.;) 
Mijn vrienden zouden mij zo omschrijven: lomp, chaotisch, aanwezig, 
ouwehoern.  
Omcirkel: lopend zuipen / zittend zuipen

8

9

Note: Dit zijn ingezonden, onaagepaste stukken. De redactie is niet 
verantwoordelijk voor eventuele fouten of het ontbreken van humor.
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Wil je binnenkort je rijbewijs halen in Hengelo en omgeving, maar 
weet je nog niet precies welke rijopleiding bij je past? Of wil je eerst 
kennismaken met Rijschool Erdal?  
Maak gebruik van een vrijblijvende proefl es! Tijdens deze autorijles 
maak je kennis met de rijinstructeur. Na de proefl es kun je beslissen of 
je verder wilt gaan of niet. 
Heb je drukke agenda ? Dat is geen enkel probleem bij rijschool Erdal. 
Rijlessen zijn overdag, avonden weekenden en in vakanti es beschikbaar. 
Meer weten? 
Bel of stuur een Whatsapp voor meer informati e. 
06.22 44 63 87

ADVERTENTIE
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Wilt u JCV de Dwarsliggers ook sponsoren? 
Mail naar sponsorjcvdedwarsliggers@hotmail.com
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Kinderrubriek
JCV de Dwarsliggers mag dan een jongerenvereniging zijn voor mensen vanaf 18 jaar, we maken al jaren 
op rij toch zeker wel een halve pagina vrij om wat vermaak voor de jongsten van ons dorp te verzorgen. 
Van kleurplaat tot puzzeltje, er is altijd iets te doen op de zaterdagmorgen nadat het boekje op de deurmat 
is gevallen! De cirkel van liefde wordt rond gemaakt door een vrijwilliger op leeft ijd, die zich enkele jaren 
geleden bij ons meldde als vast inleveradres voor alle oplossingen en gemaakte werkjes van de allerjongsten. 
Robert, nogmaals bedankt!

Dit jaar staat er een rebus op het programma om de melktanden eens fl ink in vast te bijten. Succes!

-t + r -naal -t

Het antwoord:

Heb je de rebus opgelost? Knip langs de stippellijntjes, spring op je driewieler en lever je werkje in bij: 
Robert oude Nijhuis, Gammelkerstraat 2B te Deurningen.  

Het antwoord: Rent a rouwboeket

Ondertussen met Irma H. bij “Het mes op tafel”.....Ondertussen met Irma H. bij “Het mes op tafel”.....

Huh? Vragen beantwoorden? 
Ik dacht dat ik met een mes een 
Bultschnitzel moest snijden...
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Ouderencomplex stichting ZUUR uit Deurningen sneller gerealiseerd dan verwacht 
  
Na grondig onderzoek bínnen stichting ZUUR en dóór stichting ZUUR bleek dat er een immense 
behoefte was aan nieuwe woningen voor ouderen binnen stichting ZUUR. En wat doet men als 
er een gigantische vraag blijkt te zijn? Juist, dan kijkt men naar het aanbod! En als je dan met 
je duo-fi ets het dorp rondrijdt, dan zie je inderdaad dat er enkele panden en ruimten leeg staan 
of weinig gebruikt worden. Panden en ruimten waar die ontzettend grote groep ouderen lekker 
kunnen rummikubben of scrabbelen. De kans is zelfs aanwezig dat je al een handjevol oudjes ziet 
biljarten in de kantine wanneer je daar langsscheurt in je auto waarvoor je alleen even geld hebt 
overgemaakt (alleenovermaken.nl, red.). Maar wat als je omkomt in het geld en dit wil investeren 
in een pand dat je pas uit de grond kunt stampen als daar een gegronde reden voor is? Juist, dan 
verzin je die reden: de leden van Stichting ZUUR besloten rond te fi etsen met grote blinddoeken 
voor en kwamen tot de conclusie dat er een woon-zorgcomplex moet komen in het enige stuk 
groen dat de kern van Deurningen nog heeft: de kerktuin. 

Nou wil het geval dat onze vereniging uit jongeren bestaat en dat wij scheelzien van het 
(betaalbare) huizenaanbod. Huur, koop of pacht: elk lid bezit drie woningen, dat is onze kracht! En 
krachten kun je bundelen. Wij hebben zelf dan ook maar even een rondje door het dorp gemaakt 
en zagen dat er in de loop van de tijd zelfs al verschillende woonvormen zijn ontstaan. Naast de 
gebruikelijke manier van huisvesting wonen er bijvoorbeeld ook al mensen in een woonwagen (of 
gedragen zij zich daarnaar). Dit verschijnsel zie je vooral terug als je door Korte Bos, de Kerkweg 
of de Meester Nijkrakeweg fi etst. Bij het plaatselijke tankstation lijkt er zelfs een heel park uit de 
grond te zijn gestampt. En het voordeel van een wagen is natuurlijk dat áls je een keer een paar 
verkeerde voordeuren besteld, dit helemaal wegvalt in de bij elkaar geraapte achtergrond. 
  
Dat het oplossende vermogen van onze vereniging groot is was al bekend, maar het heeft zich 
nog maar weer eens bewezen: geen lange wachttijden meer voor onze ouderen die meestal ook 
niet meer zoveel tijd hebben om te wachten, want we hadden de rijdende oplossing dus gewoon 
in onze loods staan: we hebben onze wagen uiteraard gedoneerd! Daarnaast dragen we onze 
ouderen natuurlijk een warm hart toe en nu zij kenbaar hebben gemaakt het dorp helemaal niet 
meer uit te willen is het fantastisch dat zelfs de laatste halte op kruipafstand is. Pontifi caal in het 
centrum van ons, nu nog, bruisende dorp, onder het toeziend oog van de Vader en onder de 
rook van zalencentrum Pelle’s kunnen onze fi tte fossieltjes vorstelijk genieten van hun laatste 
ademteugen. Alle voorzieningen die ons dorp rijk is, binnen het trillende handbereik. De markt 
bijvoorbeeld, met maar liefst 4(!) verschillende kramen. En de onmisbare capen-loods van Ria 
Bartels waar het lijkgewaad al in de showroom hangt. Zelfs de wagen had zich geen betere 
eindbestemming kunnen wensen!  

Figuur links:
JCV de Dwarsliggers doneert 
woonwagen aan een project 
van een stichting dat hun 
grote berg geld wil investeren 
en dat wil gaan doen door 
een complex te bouwen voor 
de ontelbaar aantal ouderen 
die naarstig op zoek zijn naar 
woonruimte. Dat complex is 
dankzij de JCV nu niet meer 
nodig. 
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    De 7 kaarsen... 
Voorgedragen door: Heilig Marietje 

De eerste vlam is de vlam van de liefde: 
De mensen graag zien en zelf graag gezien worden, 
Is het belangrijkste in Guus B. en Pieter B. hun leven. 
En Luc neemt nu zijn eerste biertje  
Allen: en dat is één, amen  
 
De tweede vlam is de vlam van de vriendschap: 
“Frienden met de zelfde avwijkingen is leuk”, aldus Kay M., Lorenzo B. en Robin L. 
En Luc drinkt nu zijn tweede biertje 
Allen: en dat is twee, amen  
 
De derde vlam is de vlam van het licht: 
Licht voel je, zie je en raakt je, maar voor Maria G., 
Wendy O.N. en Kian V., 
Is de schakelaar in de nacht uitgevonden. 
En Luc drinkt nu zijn derde biertje 
Allen: en dat is drie, amen  
 
De vierde vlam is de vlam van de hoop: 
Hoop houdt mensen in beweging, 
Maar er moeten nog een hoop mensen in 
beweging! 
En Luc drinkt nu zijn vierde biertje 
Allen: en dat is vier, amen  
 
 
De vijfde vlam is de vlam van het woord: 
Het woord dat mensen samenbrengt en troost, 
Dat woord dat mensen verbindt, zelfs over verlies.  
PILS!!!!! 
En Luc drinkt nu zijn vijfde biertje 
Allen: en dat is vier, amen 
 
De zesde vlam is de vlam van het berusting: 
Ook is het verdriet van het verlies van onze wagen nog zo groot, 
In deze aankomende tijd moeten we door en is het tijd voor berusting. 
Verder kijken dan de neus van Tim E. lang is.  
En Luc drinkt nu zijn zesde biertje  
Allen: en dat is zes, amen 
 
De laatste vlam wordt voor gedragen door Luc M.:  
De zeuuuvende vam is de vam vam dankbaarheid 
Ik drankbaar voor deze bier heeuuuujjj!!!! 
ALAAAAAAF!!!
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Het Dwarse dankwoord na 55 jaar Nettelkörnkes
Ter ere van het 55-jarig jubileum van de Nettelkörnkes werd de redactie afgelopen winter benaderd voor het 
schrijven van een stukje voor hun gran-di-oze magazine. Die verscheen nooit dus grijpen we de kans alsnog 
aan om onze collega’s van een mooi dankwoordje te voorzien. Goed, in 2021 hebben we al mooie cadeaus 
door meerdere brievenbussen gedaan bij oud Nettelkörnkes hoogheden. Omdat 55 jaar wel heel erg lang is, 
vonden we het een kleine moeite om ook enkele tuinen van wat Dwars-groen te voorzien. Zelfs bij de redactie 
van Dumpert, die normaal gesproken haar inspiratie uit de acties van de Dwarsliggers put, bleef dit niet 
onopgemerkt.  
 
Er zijn echter zoveel redenen om de Nettelkörnkes nógmaals te eren. Uiteraard wilden we de lezer destijds 
(in ieder geval) één leuke pagina in het Nettelkörnke natuurlijk niet ontnemen. Gelukkig werd ons het leed 
überhaupt bespaard en hebben we ‘m nooit op de deurmat horen vallen. Dit keer hebben we ‘m dus maar in 
ons eigen papieren pareltje laten drukken, dat leest ook nog eens lekkerder. 
  
Allereerst willen we u wijzen op het feit dat de Nettelkörnkes alweer 55 jaar het meest elitaire, mannelijke 
clubje van onze parochie vertegenwoordigen. Dat maakt tevens dat de Dwarsliggers alweer 24 jaren bestaan. 
Sterker nog: zonder het Nettelkörnkes-beleid geen JCV de Dwarsliggers! De oprichting van de mooiste, 
bruisendste vereniging van Deurningen is te danken aan onze blauwgele collega’s. Hoe ironisch dat een aantal 
van de oudste leden o.a. Willy Leusenkamp van diezelfde vereniging ons het liefst ónder de wagen hadden 
gezien, in plaats van eróp. Wij zijn dan weer de beroerdste niet en lopen er vanaf nu áchter. Wat dat elitaire 
betreft moeten we toegeven: wij hielden er zo nu en dan óók een streng beleid qua ledenaantal op na. De reden 
hiervan was alleen de grootte van onze wagen en het gebrek aan motivatie, kunde en gelegenheid om daar iets 
aan te doen. Alleen het opknappen van onze huidige kar is al een blok aan ons been. Vandaar dat we nu een 
andere koers zijn ingeslagen, zowel wat betreft het ledenaantal als de invulling van de optochten.  
 
Ook willen we even aanstippen dat zonder de Nettelkörnkes ontzettend veel talent onopgemerkt was gebleven. 
Wat hebben we veel leden bij de Dwarsliggers zien opbloeien en wat fijn dat we van al dit talent gebruik 
kunnen maken. Binnen onze vereniging is het, in tegenstelling tot bij de Nettelkörnkes, namelijk mogelijk 
voor elk lid om alle functies te vervullen. We zijn natuurlijk heel dankbaar dat we door de Nettelkörnkes 
reden zagen een vereniging op te richten, maar omdat wij een jongerenvereniging zijn is het natuurlijk wel 
schrijnend dat het van bijvoorbeeld je geslacht af moet hangen of je met je talent binnen de carnavalswereld 
na je 30e nog wat kunt doen. 
De dag dat bij de Nettelkörnkes een vrouw uit die 
vogel klautert is waarschijnlijk de dag dat ze de opslag 
aan het opruimen en schoonmaken zijn omdat de 
vereniging is opgedoekt. Je zal haast gaan denken dat 
de Nettelkörnkes in de toekomst ook weer de reden 
zal zijn om een soort Dwarsliggers voor ouderen op te 
richten. 

Helemaal nu wij in rouwstemming zijn doordat het 
onvermijdelijke afscheid nemen van de wagen steeds 
dichterbij komt, kunnen wij ons des te meer voorstellen 
hoe het moet voelen om als Nettelkörnkeslid carnaval 
te moeten vieren. Naast een bedankje bij deze dus ook wat feedback, al is elke moderne verandering binnen 
de vereniging nu eigenlijk wel mosterd na de maaltijd.  
 
Naast alle feedback willen we wel benadrukken dat dit natuurlijk een dankwoord is. De organisatie van onze 
collega-vereniging mag dan uit het jaar nul zijn vergeleken bij die van ons, in onze samenwerking hebben wij 
daar gelukkig geen last van. Door de jaren heen kunnen we met trots zeggen we heel wat bereikt hebben samen 
en is het eigenlijk wel een heel groot goed dat we elkaar af en toe ook eens op het randje de gek aan kunnen 
steken. Ineens lijkt die vermoeiende slogan, ‘met meka veur meka’, toch best wel treffend. En al is de kans dat 
wij over 55 jaar nog bestaan groter dan de Nettelkörnkes: op naar nog zeker 55 jaar! 
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Drukker met de burgers van Thom dan met de worst van Jon!
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Boereninitiatief: Familie Kroeze uit Deurningen helpt 
eigenhandig met de halvering van de veestapel.
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Voorschot collecte opbrengst uitvaart Dwarsliggerswagen 18 februari 2023

Gisteren hebben we, tussen al het feestgedruis door, een mooi moment kunnen vinden om even met de 
collectemandjes rond te gaan. De opbrengst lijkt een hele mooie voorbode op het onvermijdelijke dat komen 
gaat: de uitvaart van onze Dwarsliggerswagen! Ook namens de Heer: bedankt!

Donateur:   Gedoneerd:
Mart P.    Voortanden, werkbus, beide hamstrings, linker voorste kruisband,   
    verstandskies, de bril van Job Rouhof en z’n wijsteen. 
Jan B.    Twee appels, drie kiwi’s, vijf vlinderbommen en een paar Nike air max 
    maat 45,5. 
Dikke Henkie   Een apothekerstas vol snoeppapiertjes.
Floor V.   Een door de VVV goedgekeurde brochure met de beste B&B’s in Deurningen  
    en twee cupmaten.
Thijmen L.   7cl Speeksel.
Marco W.   Een rechteronderarm.
Wilco N.   Een complete tweedehands Mc Donald’s speeltuinset.
Lorenzo B.   De servetjes van de Happy Meal en 20kg lichaamsvet (nee, grapje).
Ben B.    Huidschilfers.
Stichting ZUUR  De Dwarsliggerswagen.
Davy R.   Een dikke BMW.
Teun W.   Een vakantie voucher en een blinde darm.
Rudi B.   Betaalbare woningen.
Familie B.   Een defecte dB-meter, tweedehands oorkleppen, 243 lege pakjes sigaretten en  
    een dossier met (verloren) rechtszaken.
NiVo    ME-knuppel en een verkeerd ingevulde belastingaangifte.
Yrrab nav Tslih  Voetbalschoenen.
Olaf H.   De boerderij en een kapotte John Deere.
Tuincentrum Borghuis 9237537589 heipalen.
Zus    en Zo.
Bernds Senior   De zelf ingebeelde snelheidsmeter van de Kerkweg en z’n middelvinger.
Pastoor Sonder  Doopwater met blauwalg, Isabel Sonder met drank op, Isabel met Sonder   
    drank op, Isabel Sonder maaginhoud en Isabel met Sonder maaginhoud.

Terugblik: omstreeks februari 2014 doopviering Dwarsliggerswagen

35
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Herdenking oude carnavalsverenigingen 
Wij als Dwarsliggers staan al 25 jaar bekend als een actieve carnavalsvereniging. Velen zullen ons kennen van de 
geweldige feesten die wij organiseren dan wel bijwonen. Laten we natuurlijk ook onze jaarlijkse ‘Wildactie’ niet vergeten 
waarbij wij het dorp weer voorzien van heerlijk vlees. Eyecatcher en inmiddels boegbeeld van de vereniging is natuurlijk 
de grandioze wagen die jaarlijks door de straten van Deurningen zijn rondje weer maakt. Goede muziek, feestende 
entourage en wat vocht voor de dorst maakt dit rondje elk jaar weer een grandioos succes. Helaas zijn wij, zoals u 
inmiddels heeft vernomen, genoodzaakt dit jaar een andere weg in te slaan: het is tijd om afscheid te nemen van die 
o zo mooie wagen. Waar sommige verenigingen omvielen bij een verandering gaan wij dit natuurlijk beter aanpakken. 
Zoals Bart de Graaff altijd zei: ‘Verandering doet leven!’.  

Wij willen als Dwarsliggers daarom even stil staan bij het verlies van enkele prachtige carnavalsverenigingen die het 
helaas niet hebben gered. 

W.B.V. De Fruitige Bende 
Wat begon met het bouwen van een kleine wagen groeide al snel uit tot een vereniging 
die serieus mee deed tijdens de optocht in Oldenzaal. Eerlijk is eerlijk, ze hebben een 
aantal glorie jaren gehad waarbij een paar prachtige wagens gebouwd zijn. Waar velen 
toen spraken over de grote concurrent van onze JCV 
wisten wij natuurlijk stiekem wel dat hier geen sprake 
van was. Om in de buurt van de Dwarsliggers te geraken 
zul je echt met meer moeten komen dan een kar vol
papier-maché. 

Al snel bleek ook dat deze vereniging niet om kon gaan met verandering en tegenslagen. 
De brand in de opslag was hierbij het keerpunt: de vereniging liep sneller leeg dan 
Boaike N. op zondagochtend na een avondje flink doorzakken. Over Boaike gesproken, 
de man die ooit lid was van WBV de Fruitige Bende maar nog net genoeg verstand had 
meegekregen om over te stappen naar onze JCV. Toen de uitsluiting aan de optocht 
in Oldenzaal de krant haalde wisten wij als Dwarsliggers genoeg. We moesten ons 
voorbereiden op de ondergang van de Fruitige Bende en onderdak bieden aan deze 
vluchtelingen. Waar velen een verstandige keuze maakten bleef er een klein clubje over 
die vast hielden aan hun “Fruitige Bende hart”. Nog enkele jaren reed er een wagentje 
rond die gebouwd was tijdens de creamiddag van basisschool de Willibrordus. Gevolgd door drie man en een 
paardenkop waarbij het enthousiasme ver te zoeken was. Heel jammer dat zo’n vereniging op deze manier ten onder 
moest gaan. Wij als Dwarsliggers hadden dit graag anders gezien. 
In memoriam: W.B.V. De Fruitige Bende. 
 

C.V. LEO (Lomp En Onbenullig) 
In het bijzonder herdenken wij CarnavalsVereniging Lomp en Onbenullig uit ons buurdorp Helaasveld. 
In het kader van noaberschap zullen wij ons ontfermen over het mooiste en laatste stukje van de vereniging dat nog over 
is. Zoals ze bij C.V. Leo altijd al zeiden: ‘Wat ze in Saasveld niet kunnen, lukt in Deurningen wel’.  
Namens de Dwarsliggers: bedankt voor de wagen!
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C.V. Prettige Dag Nog (PDN)
Er wordt door deze vereniging geen Carnval meer gevierd maar ze wensen 
iedereen wel een prettige dag. 

Wat begon met een skelter en een bolderkar, groeide al snel uit tot een 
volwaardige groep dat zich een carnavalsvereniging mocht noemen. 
Deze club pakte het carnaval vieren iets anders aan. Waarom zelf een 
wagenbouwen als je er ook één van onder de rivieren kan kopen? Geniaal, 
dan heb je gewoon nog minder werk met de wagen dan onze JCV!  
PDN bracht op deze manier een wagen in ons Deurningen van echt 
Zuid-Nederlandse carnavals kwaliteit. Met een verrotte Pampa en een 
afgekeurde Ford werd deze pracht en praal jaarlijks opgehaald. Na een 
barre tocht van zo’n 200km werd de aanwinst dan opgeslagen bij Fam. 
Scholten op het trekker-kerkhof. De laatste deelname van PDN was in 
2019 met, jawel, dezelfde wagen als in 2018. Wij als Dwarsliggers zouden 
zeggen; “Geniaal idee, nog minder werk!”. Tot onze verbazing bleek dit 
toch echt de ondergang te zijn van deze vereniging. Dat is bij ons gelukkig 
niet het geval.
Als Dwarliggers willen wij een laatste groet brengen aan alle oud-leden van C.V. Fam. Scholten and friends: PDN! 
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Meedogenloze heksenjacht duurt voort 
 

 

DEURNINGEN/LIEVELDE - Familie B. uit D. is klaarblijkelijk van plan de reeds gestarte haatcampagne 
jegens onze residentie uit te breiden en zelfs landelijk gehoor te gaan geven. Er ligt sinds 16 juli 2022 
namelijk een aanklacht tegen niemand minder dan Rob Kemps, beter bekend als de chef in charge bij de 
Snollebollekes!  

Aangezien Rob Kemps zich in 2021 de slimste mens van Nederland mocht noemen lijkt het alsof familie 
B. lange tijd getwijfeld heeft om een hetze te beginnen tegen deze volkszanger van formaat. Maar nadat 
bleek dat hij zijn optreden bij de Fancy Fair Feesten had gecanceld, was voor familie B. de maat alsnog 
vol en werd de aanval op hun nieuwe prooi in volle glorie gestart vanaf het basiskamp in Deurningen.  
Het weekend van de Zwarte Cross brak namelijk aan. Voor veel mensen een weekend vol feest, bier en 
gekkigheid. Voor familie B. werd de zaterdag een dag als geen andere: Roy S. betrad het feestterrein. 

Op het moment dat aartsrivaal Rob K. het podium in Lievelde op kwam om zijn welbekende “Links 
Rechts” ten gehore te brengen ging de decibelmeter in de Pastoor Teussestraat te Deurningen met 
loeiende sirenes af. En als het daarbij gebleven was hadden we de barbecue in de achtertuin gewoon aan 
geslingerd zo rond zessen. Maar het noodlot sloeg toe: Roy S. verloor zijn evenwicht en een dag later zou 
blijken dat familie B. zich nog voor een nog veel langere periode in lawaai zou begeven, want hem werd 
een kniebrace aangemeten. Daarna ging het snel bergafwaarts. Niet alleen voor Roy S., maar ook voor 
Rob K. Het lijkt zo langzamerhand wel alsof die R en die O voor “Revanche” en “Op” staan, ware het niet 
dat we hebben ingeschat dat de familie in kwestie niet zo taalkundig onderlegd is.  

Rob K. ligt nu een rechtszaak te wachten omdat familie B. wederom onbeschrijfelijk veel leed wordt 
aangedaan door ook nog eens het gepiep en gekraak van de brace te moeten dulden. Om over het 
aangezicht van het ding maar te zwijgen! En dat bovenop ALLE verschrikkelijke ontberingen die de familie 
op dagelijkse basis al moet doorstaan. Poaaaaaaah, het is niet mis in het oorlogsgebied aan de Pastoor 
Teussesstraat. Wat een ongekend slagveld! Je zou bijna wensen inwoner van Tsjernobyl te zijn geweest in 
1986. Genoeg munitie dus, om Rob K. ook maar eens ter verantwoording te roepen. Wij wensen Kemps 
veel sterkte, wijsheid en een goede verzekering toe. En als familie B. echt onvermoeibaar blijkt, verzoeken 
wij hen de pijlen eens op Den Haag te richten. Wellicht dat het dan voor meer mensen eens iets oplevert.  

Afbeelding. Nieuw slachtoffer, R. Kemps, heeft inmiddels verdedigingsmateriaal gevonden.
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Afbeelding. Nieuw slachtoffer, R. Kemps, heeft inmiddels verdedigingsmateriaal gevonden.

VOL GEZEUR
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Mini-colleges in Deurningen na giga succes tijdens de Zwarte Cross 

De mini-colleges in de Sint Plechelmuskerk te Deurningen staan 
voor de deur op 19 november! Na het daverende succes op de 
Zwarte Cross afgelopen zomer is de Universiteit Twente dit jaar 
ook in Deurningen van de partij. Gepassioneerde wetenschappers 
geven de coolste mini-colleges in begrijpelijke mensentaal. 

Sint Plechelmuskerk: “De knappe koppen van de Universiteit 
Twente gunnen je een kijkje in de toekomst, delen hun 
onderzoeksresultaten met jou en tonen de maatschappelijke 
relevantie van hun werk aan. Natuurlijk in begrijpelijke 
mensentaal. Dus heb je een paar hersencellen moeten opoff eren 
in het feestgedruis? Kweek ze er weer bij in de Universitent.” 

PROGRAMMA ZATERDAG 19 NOVEMBER |
     “UNIVERSITENT OP ’T ALTAAR” 

13:00u   Zelfverklaard kunstenaar Len Nijhof 
Workshop: “How “art” can make you rich when daddy don’t pay the 
bills and you’re in need of money”      

13:40u   Gastspreker Brian Egberink 
Symposium: “Hoe hele lange afk ortingen als D.H.V.B.E.M. bijna 
iemands interesse kunnen wekken”   

14:20u   Historicus Len Nijhof
Lezing: “LHBTQ is van nu” 

15:00u  Promovendus Josje Nijhof 
Gastcollege: “Het aantoonbare verschil in moeilijkheidsgraad van 
rijbewijs C en een double degree pretpakket”  

16:00u  Inspiratiegoeroe Niels Vollenbroek
Lezing: “Wie lang genoeg doorzet, komt waar hij of zij wil: hoe ik 
na jaren van verschillende opleidingen eindelijk mijn droombaan 
mocht uitvoeren in de horeca” 

Wie met succes een heel blok weet uit te zitten ontvangt een fl eurig 
certifi caat! Spaar ze allemaal en tot de 19e!  

Afbeelding. Universitent op de Zwarte Cross

Afbeelding. Universitent op het kerkplein te Deurningen
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Afbeelding. Universitent op de Zwarte Cross

Het besturen van een carnavalswagen is vaak een hele klus. Het zicht is beperkt, de snelheid 
minimaal en er lopen hordes mensen door elkaar. De wagen is elf meter lang dus des te 
belangrijker dat iemand met ervaring achter het stuur zit. Ook vergt dit klusje de nodige 
concentratie. Zelfs de meest ervaren bestuurders maken in Saasveld wel eens een slippertje. 

Tijdens onze zoektocht naar chauff eurs voor de nieuwe wagen(delen) zijn we daarom allereerst 
eens begonnen met een selectie van mensen die de wagen sowieso níet 
hadden kunnen besturen: 

47
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Stom!
Elk jaar geven twee uitverkorenen hun ongezouten mening over wat zij Stom! vinden. In de vorige 
editie zagen we Rob Koekkoek en Susan Heijne voorbij komen, zij gaven de stokjes door aan niemand 
minder dan Christiaan oude Mulders en Jochem oude Booijink!

DOOR CHRISTIAAN OUDE MULDERS

CHRISTIAAN GEEFT HET STOKJE DOOR AAN GERALD MOLEMAN

Rutte die zich niets kan herinneren 

Slechte WIFI 

Papieren rietjes bij de McDonald’s 

NOS 

Hoge gasprijzen 

Oranjesupporters met een bos wortelen of opblaasmolen op hun hoofd 

Klimaatonzin 

Asielcrisis 

PFIZER

Poetin 

Ali B 

KOZP en  Jerry Afriyie 

Boeren die moeten verdwijnen vanwege een zgn “ stikstofprobleem” 

Dierenactivisten die stallen bezetten 

WK Voetbal in Qatar 

Chaos op Schiphol 

Burgemeesters die uitsupporters bij voetbalwedstrijden verbieden 

Video assistant referee (VAR) 

Vuurwerkverbod 
EU 

Toeslagenaffaire 

Extinction Rebellion Stalkende verkopers  

Lockdowns 

Wolven in Nederland 

Heracles  Vaccinatieplicht 

Verlopen APK

De pot niet willen splitten

Deze pagina op de kop!



Klimaatonzin 

Boeren die moeten verdwijnen vanwege een zgn “ stikstofprobleem” 

Toeslagenaffaire 

Wolven in Nederland 

Stom! DOOR JOCHEM OUDE BOOIJINK

Deze pagina op de kop!

Andere menesen opzadelen met je geloof
Nooit wat winnen met de postcode loterij

Willem Engel

Nettels die de humor van de JCV niet begrijpen

Putin en FVD spelvouten

Verlopen APK

De pot niet willen splitten
Jesse klaver

Lekke band

Op vakantie willen en je vlucht missen

80plussers achter het stuur 

Mondkapje

Avondklok
Woke

Mensen die denken dat Ronaldo beter is dan Messi

Huizen tekort

Kater, hoofdpijn, overgeven en sambuca

covid 19

De dood

Cola drinken uit een mok

Lil Kleine

Wappies

JOCHEM GEEFT HET STOKJE DOOR AAN MAUD WOLBERS

Ratten, marters en dat soort beesten

Het wk in qatar

Planten water geven voordat het gaat regenen

Infl atie
Lauw bier

Vitamine D tekort

Eten over de datum laten gaan

Stikstof

Afstuderen aan de “facebook academie” 

Maagzuur

In de broek plassen

De zachte Géé

Sneeuw tijdens Carnaval

Frikandel speciaal met ketchup

Vegan

Deze pagina op de kop!

Deze pagina op de kop!
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Stom!
DOOR DE REDACTIE

Jochem O.B. die de hele pagina op de kop in het boekje wil

REDACTIEBLOG #1 
“Een dagje op (kort) avontuur met Jan B.”

Wie kent hem niet? Sportvisser Jan B. die de afgelopen jaren veel 
bekendheid heeft vergaard onder vissers en niet-vissers in heel 

het land. Zelfs internationaal timmert deze van huis uit groenteman fl ink aan de 
weg der wateren. “De pier waar je een snoek mee vangt mag dan wel glibberig en vies 
zijn, zonder hem geen vis op tafel”, hoor je dan ook vaak genoeg in de wandelgangen 
richting de koffi  eautomaat. Onder dit motto hadden wij van de Dwarsliggersredactie 
onlangs de eer om een dagje mee te lopen met deze pro. We hadden dus het genoegen 
om eens sfeer te proeven op het hoogste niveau! 

En wie kent de sport inmiddels niet? De 
hengelsport is de laatste jaren dankzij Jan B. 
een fenomeen dat niet meer weg te denken is 
uit de vijvers. Tientallen, soms wel honderden 
kilometers rijden om te gaan vissen, terwijl 
er in ons mooie dorp ook wel een beek ligt 
waaruit je niets kan ophalen. Tijdens onze 
meeloopdag zochten we het niet ver van huis 
en had de Tuindorp-vijver te Hengelo de eer 
om vissers icoon Jan B. te mogen ontvangen langs de waterkant.   

Dus daar gingen we dan, op zaterdagochtend 7 mei met onze fi etsen door het natte 
gras. Toen we aan kwamen rijden zagen we Jan B. met beleid de hengels, stretcher, 
voerboot en pallets in de bus gooien. De behendigheid die deze man beheerst, zo 
kennen we er geen één. Na een kort praatje over vlinderbommen en lokaas gingen 
we aan het werk. Jan B. wilde meteen daad bij zijn welbekende motto “get in the 
net” voegen, toen hij ineens uitgleed over de uitwerpselen van een hond. Hij maakte 
een gigantische smak, het ging nog sneller dan zoonlief Lorenzo B. zich laat hacken 
op Instagram! Ploeterend onder de modder kregen we van Jan de hele ziekte 
encyclopedie te horen en net toen we besloten hem uit de drek te trekken bleek dat 
dat hemzelf al was gelukt. Nog voordat we een vis boven het water hadden gezien 
zagen we de groentebus alweer huiswaarts rijden met 280 km/u.
  
True story, maar hij heeft wel zijn stinkende best gedaan. 
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Dwarsliggers Wereldwijd
Elk jaar zijn er weer een handjevol Dwarsliggers die ti jdens carnaval het heil buiten Deurningen denken te 
moeten zoeken. Bijzonder, dat zeker. Zelfs internati onale bestemmingen worden niet meer geschuwd! Dit jaar 
een ode aan de reizende vrouw: vier dames nemen je mee naar hun bestemming!

“Hallo lezers van dit prachtige magazine! 
Velen van jullie zullen mij wel kennen door mijn bijzondere werk, model zijn. 
In Deurningen ben ik uitermate bekend onder de bijnamen: Miss Deurningen, De 
twentse Doutzen en het zusje van 7 dronk Luc. 
Modellen werk is iets wat ik graag doe naast knap zijn bij Pelle’s.  
Momenteel zit ik voor mijn werk in Zuid-Afrika, lekker foto’s maken met de Big 5. 
Helaas moet ik al afh aken bij het eerste carnavalsfeestje maar het is niet anders.. 
De show must go on! Goed, ik moet weer aan het werk. Namens mij en de Big 5 de 
groeten uit de rimboe! #echtemeisjesindejungle” 

“Ola Pendejos! Hoe is het weertje daar in Nederland? Hier in Mexico niks te klagen!  
Dit zal jullie vast niet ontgaan zijn vanwege de vele instagram posts over hoe heerlie 
het hier is. De hele dag rondlopen in bikini is echt niet verkeerd hoor. Heel eenzaam 
ben ik hier ook niet want elke week komt er wel een vriend of vriendin langs om 
lekker te chillen en de Mexicaanse cultuur op te SNUIVEN. Een tijdje geleden was 
mijn vlam Guus B. (geen rapper) nog op bezoek. Lekker samen fi etsen en zwemmen 
onder de Mexicaanse zon. Toch was ik wel blij dat hij weer naar huis ging, die man 
kan het alleen maar over fi tness hebben. Gelukkig zijn er alweer veel van mijn andere 
vrienden gepasseerd en laat ik ook hun alle hoeken van Mexico zien!  Ik neem nog een 
pina colada en ga genieten van de zon! Namens mij en al mijn Mexicaanse vrienden: 
“solo un burro traduciría esto!”. ”  

“Wat minder kilometers verwijderd van het Deurningse carnaval dan 
de rest maar toch een hele stap. Het is nu zo’n 3 jaar geleden dat ik ben 
geëmigreerd naar Saasveld. Voor sommigen ligt het op een steenworp 
afstand, anderen zijn er alleen nog maar met de taxi geweest. Wat nou 
precies het mooie aan Saaveld is weet ik zelf eigenlijk ook niet. Neem nou 
het rood/blauw van Saasveldia, dat ziet er niet uit. Blijkbaar hebben ze 
geen verstand van mode hier. Het is net klein Duitsland, ze lopen overal 
30 jaar mee achter. Soms neem ik nog wel de moeite om even de reis naar 
Deurningen af te leggen. Laatst was ik er nog om mijn vriend Jorrit naar 
de overwinning van de RBR te schreeuwen. Achteraf wel logisch dat 
hij won met zo’n fi ets conditie, letterlijk niks ligt dichtbij Saasveld dus 
kilometers maakt hij wel op zijn driewieler. Goed genoeg over mij en 
mijn avontuur hier in Saasveld. Ik wens jullie een heel goed carnaval en 
zoals ze in Saasveld altijd zeggen: ‘ Eens een Saasvelder, altijd ’t verstand 
niet helder!’. En nog zo’n mooie oneliner uit dit fabeltastische dorp: 
‘Als m’n vriendin niet wil, ga ik wel op m’n nichtje liggen! En als m’n nichtje niet wil, druk ik m’n zusje wel aan’. ”  

“Wat minder kilometers verwijderd van het Deurningse carnaval dan 
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“Hallo! Hilliebillie hier: “Machumisyou!!” 
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•	 Ontwerp

•	 AAnleg

•	 OnderhOud

•	 renOvAtie

•	 Zwembaden en Zwemvijvers

•	 Beregening

Buiten gewoon bijzonder.

Rabobank Centraal Twente: 

Trotse huisbankier van JCV de Dwarsliggers! 

Wilt u JCV de Dwarsliggers ook sponsoren? 
Mail naar sponsorjcvdedwarsliggers@hotmail.com
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E-mail: info@tmschilders.nl
Wilt u JCV de Dwarsliggers ook sponsoren? 
Mail naar sponsorjcvdedwarsliggers@hotmail.com
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Chris B. gespot in Staphorst na 
herhaaldelijke oproep van vermissing
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In herinnering... 

Wit is wit, en zwart blif zwart 
Disn ding’n die blieft hard

Moar alle kleur’n d’r tussenin
Die geft noe net het leaven zin

De Dwarsliggerswagen
1998-2022

Jcv de Dwarsliggers
19 november 2022

De uitvaart vindt in massale kring plaats op 18 februari 
2023 tijdens de optocht in Deurningen. Na de optocht 
is er gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op het 
Plechelmusplein. Liever geen bloemen maar een donatie aan 
JCV de Dwarsliggers.


