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De techniek gaat steeds verder!
Ambrosius Elektro is gespecialiseerd in sterkstroom, laagspanning, en zwakstroom 
en alle voorkomende elektrotechnische installaties in nieuwbouw, verbouw, utiliteit, 
renovatie, oude installaties en storingen. Tevens installeren wij domotica, cai,
data-telefoon netwerken en rookmelders. Wij denken met u mee en tevens advise-
ren wij u met het ontwerpen van de nieuwe installatie.

Ambrosius Elektro De bas 21, Ewijk Telefoon 06-54228205 E-mail info@ambrosiuselektro.nl

www.ambrosiuselektro.nl

Met sfeer
op je gezicht,

zorgen wij voor
Hollands licht!

> Wij wensen iedereen een flitsend carnaval toe!
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Woordje president

Alaaf Zottendaelers,

HELEMAAL HOLLANDS !! 

Iedereen heeft bij dit carnavalsthema zijn eigen                
associaties. De één denkt aan typisch Hollands eten, zoals 
boerenkool en erwtensoep, de ander denkt aan oude 
ambachten, traditionele gewoontes of Hollandse muziek. 

Wat is voor jou Helemaal Hollands? 

Tijdens de pronkzittingen zijn op muzikale klanken,  
passend in het thema “Helemaal Hollands”, de nieuwe 
prinsenteams onthuld. Beide prinsenteams staan dan ook 
te popelen om jullie mee te nemen in dit carnavalseizoen 
en er één groot Hollands feest van te maken. 

Met het thema kunnen de deelnemers van de optocht 
weer aan de slag en zijn wij benieuwd hoe iedereen 
prachtig verkleed naar onze feesten komt. 

Als vereniging zijn we al enkele maanden in de weer om 
alles te regelen en te organiseren, zodat ook deze  
carnaval weer feestelijk kan verlopen.  We hopen dan ook 
vele Zottendaelers te ontmoeten tijdens één of meerdere 
carnavalsactiviteiten. 

Want vergeet niet: Carnaval vier je met elkaar !!

En weet je even niet meer wat, waar of wanneer het feest 
is, kijk op onze website: www.dijkvelders.nl of volg ons 
op facebook: CV de Dijkvelders Ewijk

Met carnavaleske groet,

Fred Thomassen 

Voorzitter CV de Dijkvelders.

Woordje voorzitter

Narren en Narrinnen,

Zoals elk jaar mag ik als President weer een woordje tot u 
richten in de carnavalskrant van Ewijk  “de Zottendaeler”. 
Bij het schrijven van deze tekst, op een regenachtige 
herfstzondag, is het nieuwe Prinsenteam druk met hun 
voorbereidingen en is het aftredend team bezig met het 
afscheid. 

Regelmatig krijg ik de vraag hoe het benoemen van een 
nieuw Prinsenteam tot stand komt. Het is iets wat bij 
veel carnavalsvierders leeft en waarvan menigeen hoopt 
dit ooit eens te mogen meemaken. Ik kan niet in detail 
treden, het is immers het best bewaarde geheim van het 
Dijkvelderrijk, maar in grote lijnen gaat het als volgt: 

Tijdens de Kermismaandag wordt door de 
Prinsencommissie een eerste stap gezet en menig 
potentiele kandidaat wordt besproken. Bij de eerste 
vergadering wordt na veel wikken en wegen een 
voorlopige kandidatenlijst opgesteld en worden deze 
personen benaderd of men zich kandidaat zou willen 
stellen. 

Vervolgens wordt deze lijst                
definitief samengesteld en zal er, na alles goed 
afgewogen te hebben, 1 persoon uit deze lijst naar voren 
geschoven worden als de nieuwe heerser van Zottendael. 
Deze krijgt bezoek van de President met DE VRAAG. 

Hierna gaat het snel, de Adjudant en de Pages worden 
gevraagd en dan kan de voorbereiding beginnen met de 
steun van de gehele Prinsencommissie tot het moment 
van de onthulling. Gedurende de gehele regeerperiode 
kan het Prinsenteam terugvallen op de steun, advies en 
ervaring van de leden van de commissie.

Wij hopen er samen met u en de teams weer een 
geweldig seizoen van te maken en hopen u te mogen 
begroeten tijdens één van de vele carnavalsactiviteiten in 
Zottendael.

Alaaf en tot ziens,

Scoop van den Brant

President CV de Dijkvelders.
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WIJ BEHANDELEN 

• huidveroudering 
• fijne lijntjes en rimpels 
• huidverslapping 
• acne 
• grove huid en poriën 
• pigmentvlekken 
• overbeharing 
• couperose 

 

DERMASKIN 

Julianastraat 1C 

6644 BN Ewijk 

Tel : 0487 524 574 

www.dermaskin.nl 

info@dermaskin.nl 

 

 

Meer dan 21 jaar ervaring 

Bekend door heel Nederland 

 

 

 

 

ONZE BEHANDELINGEN 

• peelingen 
• anti-aging facials 
• collageen lichttherapie 
• microdermabrasie 
• microneedling 
• zuurstoftherapie  
• spierversteviging 
• LashLift wimperlifting 

 

 

Maak kennis met ons en boek 
een Meet & Treat v.a. € 59.00 

 

 

3X AWARD WINNER 

2016 – 2017 – 2018 

 

 

 

 

ONZE APPARATUUR 

• Microdermabrasie 
• Collageen Booster 
• Bioptron 
• Ultralift Ultratone 
• Dermica Pen 
• OxyGeneo 
• Ultrageluid BTS2 
• Teleway Couperose 

 

ONZE MERKEN 

• Image Skincare 
• Medik8 
• Murad 
• Hydropeptide 
• Alpha-H 

 

WIJ WERKEN SAMEN MET 

• Cosmetique Totale 
huidtherapeuten 

 

Lid brancheorganisatie ANBOS 
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Woordje burgemeester

Kaartverkoop

Kaarten voor de carnaval zijn tegen gepaste en contante betaling te verkrijgen bij:

v/d Boogaard Tweewielers

De Stofwolk

Café de Ouwe Deeg

Houd nieuwtjes en de start van de kaartverkoop in de gaten via

Facebook: CV de Dijkvelders Ewijk

Website: www.dijkvelders.nl

Voor entreekaarten geldt op=op en er wordt niet gereserveerd!

Wees er tijdig bij en voorkom teleurstelling

Beste Zottendaelers,

Afgelopen jaar heb ik mogen ervaren wat een hartverwarmend feest carnaval is. Dankzij de prinsen Joep, Danny, Fred, 
Jacco en hun hofhouding, de boerenbruiloft, de prachtige optochten en de aandacht voor jong en oud.   
In Beuningen vieren we carnaval met elkaar, zonder veel overlast en in goed overleg tussen de carnavalsverenigingen 
en de gemeente. Laten we dat met elkaar vasthouden, zodat jullie burgemeester zonder zorgen op 2 maart de sleutel 
kan overhandigen aan de 4 nieuwe prinsen, en in oktober met een gerust hart de sleutel weer kan aannemen.

Ik wens alle carnavalsverenigingen, betrokkenen, vrijwilligers, (jeugd)prinsen, hun gevolg en feestvierders, succes met 
alle voorbereidingen voor een fantastisch carnaval 2019!

Veel plezier met carnaval en tot gauw in het Alde Biesenrijk, Zottendael,  
Eikelenburg en Oelewaal. 

Alaaf!

Daphne Bergman

burgemeester Beuningen
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Angelique van Hulst 
 
 

Schoonheidsspecialiste 
Pedicure / Manicure  

 
Vordingstraat 23 6644 BE Ewijk 

telefoon: (0487) 52 33 02 

M. Roelofs

M  06-11529509
E   emsroelofs@gmail.com

Elektrotechniek
Verlichting
Datanetwerken
Kabelgoot
Montage

DE BROODHOEK
Brood & Banket

De Klef 26  Ewijk info@broodhoek.nl0487-503005

Veluwstraat 30 
6644 AE Ewijk 
Telefoon: 0487-522564
Mail: info@mjtuinplanten.nl Verkoop van alle soorten tuinplanten
Website: mjtuinplanten.nl  Winterstalling voor uw kuipplanten
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Raad van Elf

Beste Zottendaelers,

Dit jaar ben ik gevraagd om een stukje voor de Zottendaeler te schrijven over mijn ervaringen als lid van de Raad van 
Elf, nou dat zal ik jullie eens vertellen…

De Raad is een mooie groep van 16 mannen. Je zou denken, met de Raad van Elf ben je toch maar met elf man? Maar 
zonder onze vaste reserveleden kunnen wij geen Raad van Elf vormen. Het kan altijd voorkomen dat je een keer ziek 
bent of niet kunt en dan zijn daar gelukkig de reserveleden, zodat de prins met een complete Raad van Elf op pad 
kan. 

Door het jaar heen volgen we onze prins, adje en pages overal, tot vermoeiends toe. We gaan mee naar de  
pronkzittingen en prinsenrecepties van andere verenigingen en gaan uiteraard mee bakken bij de prins na afloop. 
Tijdens de carnavalsdagen maken we er samen met het prinsenteam een mooi feest van, zowel op de dansvloer als 
boven op het prachtige kasteel achterin de tent, waar we over de hele feestende massa heen kunnen kijken. Maar ook 
bij het seniorencarnaval en de jeugdcarnaval proberen we met z’n allen erbij te zijn. 

Geen feestje zonder het prinsenteam van Zottendael en de Raad van Elf!

We zijn dan ook een hechte groep en hebben veel lol samen. Als raadslid kom je ook op plaatsen waar de andere 
leden van de vereniging niet komen. We gaan op zondagochtend na de onthulling op de koffie bij de nieuwe prins 
om hem beter te leren kennen en proosten samen op het nieuwe carnavalsjaar. Ik kan wel zeggen dat je als raadslid 
de prins en zijn gevolg in korte tijd goed leert kennen!

Toen ik een aantal jaren geleden zelf prins was, vond ik het altijd erg fijn dat de Raad van Elf met ons mee ging om de 
feestjes nog gezelliger te maken. Na mijn aftreden als prins ben ik gelijk bij de raad gegaan en daar heb ik nog geen 
moment spijt van gehad. Ik heb er inmiddels 5 seizoenen op zitten als raadslid en hoop dat er nog vele mooie jaren 
mogen volgen, dat gaat dit jaar zeker goed komen met mijn broer Marco als prins van Zottendael!

3x alaaf!

Raadslid Ed Hendriks
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Violen     Primula’s     Perkplanten     Kuipplanten     Hangplanten

Adresgegevens
Veluwstraat 19
6644 AD Ewijk

Tel. 06-29367795
E-mail

mts.roelofs@upcmail.nl

www.roelofsperkplanten.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag
van 9.00 tot 16.00 uur

Zondag’s gesloten

Vragen? Bel ons!

Social media
Op de hoogte blijven van
ons huidige assortiment?

Volg ons via Facebook!

Of bezoek onze website!

Kom eens langs in de kas.
U bent van harte welkom!

Op de hoogte blijven van
ons huidige assortiment?

Of bezoek onze website!

Carnavalskrant_2019.indd   8 24-1-2019   20:01:20



Beste Zottendaelers.

Het is cliché maar waar. Wat gaat een jaar toch snel voorbij. Het is eigenlijk niet in woorden te verpakken wat dit jaar 
allemaal heeft gebracht. Het was echt een feestje hier, en feestje daar jaar.  En dan komt aan al dit mooie ook weer 
een eindpunt. En dat is goed, want wij kijken tevreden en met trots terug op een prachtig en grandioos carnavalsjaar.

 Hoe bijzonder was het moment van de onthulling en hoe kleurrijk was de optocht. Wat heb ik ervan genoten. Ik 
ben daarom dankbaar en trots dat ik Sjoerd, mijn  adjudant, en pages Carly en Zita bij me had. Wij vormden een 
fantastisch team 2018. Ik had dit niet zonder jullie willen doen, jullie zijn top! Maar ik ben ook trots op Ewijk en alle 
Zottendaelers die met ons hebben mee gefeest, want zonder jullie is er geen feest. Samen met jullie hebben wij een 
top jaar beleefd. En wat een opkomst, elke avond een volle feesttent. Wat een eer was het om dit te mogen doen.                                                    
Dit is een herinnering om nooit meer te vergeten.

En dan niet te vergeten alle mooie reacties, felicitaties, cadeaus, kaarten, bloemen, knuff els, versieringen,   
complimenten en gunfactor. En wat een ongeloofl ijke receptie. Gewoonweg niet normaal. Er zijn zoveel mensen 
hierin te bedanken. Natuurlijk alle Zottendaelers, maar ook ouders en schoonouders van het team die bijsprongen 
als er hulp nodig was of een goede warme maaltijd. Vrienden die kwamen helpen bij het vlag hijsen en opruimen als 
de afterparty thuis iets te lang was door gegaan. En buren, die de nodige feestgeluiden tot laat in de nacht moesten 
aanhoren. Buurtgenoten die straat en huis kwamen versieren en alle andere hulptroepen. En natuurlijk mijn partner 
Jeroen, voor het aankleden van mijn eigen residentie en dat je ervoor zorgde dat iedereen welkom was en zich thuis 
voelde. Er was aan alles gedacht.

Carnavalsvereniging de Dijkvelders, Raad van Elf en hun partners, wil ik/wij danken voor het adopteren van ons 
als team en de Prinsencommissie voor de prettige en zorgzame begeleiding. Top en een diepe buiging voor jullie 
allen hoe jullie dit doen. En niet te vergeten het jeugdteam en ouders, wat was het leuk om dit samen met jullie te           
mogen beleven.  Ik wens het nieuwe team 2019 met Prins Marco, zijn adjudant Ruud en de pages Ilse en Sterre net 
zo’n geweldig jaar toe als wij hebben beleefd. Maak er samen weer een mooi feest van.

Zottendaelers nogmaals bedankt voor een prachtig carnavalsjaar.

Alaaf, Alaaf, Alaaf.

Ex-prins Fred d’n Twidde.

Afscheidswoordje prinsenteam
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AUTO

Boekhorst
Uw Mercedes-Benz specialist

Bijsterhuizen 2434  |  6604 LL  Wijchen  |  T. 024 6422555

www.auto-boekhorst.nl

WENST U EEN 
KNALLENDE 
CARNAVAL!

Bijsterhuizen 2434  |  6604 LL  Wijchen  |  T. 024 6422555

www.boairko.nl

WENST U EEN 
KNALLENDE 
CARNAVAL!

Bo-Air-Ko is onderdeel van “Auto-Boekhorst” die 
zich specialiseert in het inbouwen, onderhouden 
en repareren van de airconditioning in uw auto, 
bus, vrachtwagen, landbouwmachine, woning, 
bedrijfspand etc. 
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Afscheidswoordje prinsenteam
Beste Zottendaelers.

Feestje hier en feestje daar, het was een hele mooie tijd maar nu is het klaar! 

Afgelopen jaar was het mooiste en meest bijzondere jaar ooit! Dit komt misschien ook, omdat ik het 

geluk heb om sinds eind vorig jaar getrouwd te zijn met de wonder- wonderschone page Zita. Maar het 

komt ook zeker door een fantastisch carnavalsseizoen! 

Een heel jaar carnaval vieren met CV. de Dijkvelders en alle andere carnavalsverenigingen waar we zijn 

geweest. Pronkzittingen, recepties, wagen- en ziekenbezoeken en met als hoogte punt de carnaval! Zelf 

had ik geen beter prinsenteam kunnen wensen dan het team waarin ik mocht deelnemen! 

En als de carnavalisten ook maar de helft genoten hebben, zoals wij dat als team hebben gedaan, dan 

weet ik zeker dat iedereen een top jaar heeft gehad! Ik wil het nieuwe team heel veel succes en vooral 

plezier wensen voor het komende carnavalsjaar! Geniet van elk moment, want voor je het weet is het 

voorbij! Aan alle andere carnavalisten; bedankt dat jullie allemaal gezorgd hebben voor een jaar om nooit 

te vergeten!

3x alaaf 

Ex- Adjudant Sjoerd 

Beste Zottendaelers.
Voordat wij samen met  “onze” Prins Fred d’n Twidde en Adjudant Sjoerd aan dit avontuur begonnen,            

gaven we het al aan: 
“Het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen!”                                                                                       

Een motto dat ons op het lijf geschreven is, dat is wederom gebleken!Inmiddels zijn Ewijk en omstreken heel wat slingers, onderscheidingen, discoballen, stickers en confetti rijker! 

Wat kunnen wij terugkijken op een prachtig mooi avontuur! Intens genieten met elkaar als team (& Jeroen!) 

En ook zeer bijzonder om Zottendael en al haar activiteiten en mensen op deze manier mee te mogen maken! 
#onzedankisgroot

“Gelukkig hebben we de foto’s nog!”                                                                                                                                                

Reden genoeg om onder het genot van een Schrobbelaer alles zo nu en dan nog eens lekker te herbeleven! 
Aan de nieuwe pages van Zottendael: Maak er samen met jullie team een carnaval van om nooit te vergeten! 

#confetti #feestjehierfeestjedaar
3x alaaf

Ex-pages Carly & Zita 
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Bedrijfsinformatie Reuvers Tuinieren  |  www.reuverstuinieren.nl  |  Tel: 0487-521559Bedrijfsinformatie Reuvers Tuinieren  |  www.reuverstuinieren.nl  |  Tel: 0487-521559

Ontwerp  |  Aanleg  |  Renovatie  |  Onderhoud
Beregening  |  Containerservice  |  Grondwerken  |  Verhardingen

Reuvers Tuinieren kunt u inschakelen voor alle
voorkomende werkzaamheden in het groene segment.

Reuvers Tuinieren is een begrip in Ewijk en omgeving. Ruim 20 jaar voeren 

wij met passie en plezier een dynamisch hoveniersbedrijf. Een goed advies 

en ontwerp vormen de basis van de aanleg. Door een persoonlijke benade-

ring en respect voor de natuur, ontstaat een origineel doordacht tuinidee. 

Kwaliteit en service staan hoog in het vaandel. Een team van vakbekwame en 

betrouwbare medewerkers gaat serieus om met de wensen van u, als klant.

  Aanleg  |  Renovatie  
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Dansgarde Dreamdance Ewijk

Wij zijn Dansgarde Dreamdance Ewijk, de dansgarde van 
CV de Dijkvelders.

Elk jaar wordt er weer hard getraind door de meiden van Dreamdance om een       
prachtige gardedans en showdans neer te zetten. De meiden treden altijd met erg veel plezier en enthousiasme op. 
Dansgarde Dreamdance bestaat dit jaar uit 30 enthousiaste meiden. Omdat er 2 groepen junioren  A-meiden zijn, 
hebben we ervoor gekozen om elke groep een naam te geven: de Mini Dreamers, de Young Dreamers en de Great 
Dreamers. Vanaf 6 jaar kun je lid worden van Dreamdance, dan dans je mee met de Mini Dreamers.

De Mini Dreamers zijn de 11 jongste meiden van Dreamdance. Zij trainen in de Ouwe Deeg op dinsdag van 18.45 tot 
19.30 uur. De meiden worden getraind door Isabelle Verbruggen en Nicol van Wijk.

De Young Dreamers is de middelste groep. Deze bestaat uit 11 meiden, die in de andere zaal van de Ouwe Deeg  
trainen op dezelfde tijd als de Mini Dreamers. Deze meiden worden getraind door Joyce Telkamp en Anke van   
Workum.

De Great Dreamers zijn met 8 meiden. Dit is de oudste groep van Dreamdance. Zij trainen in de Ouwe Deeg van 19.30 
tot 20.30 uur en worden getraind door Isabelle Verbruggen en Nicol van Wijk.

De meiden vinden het trainen leuk, maar het leukste blijft natuurlijk het dansen op een echt podium! Daarom gaan 
we ook dit jaar weer naar verschillende danstoernooien om onze dansen aan het publiek en de jury te laten zien. 
Hopelijk slepen we weer een aantal mooie prijzen in de wacht.

Het hoogtepunt van het dansjaar is toch wel het optreden op ons eigen danstoernooi. Dit toernooi wordt voor          
de 9e keer gehouden. De meiden kijken er al erg naar uit om op te kunnen treden in hun eigen dorp, aangemoedigd 
door alle vaders, moeders, broers, zussen, vrienden, Dijkvelders en Dijkvelderinnen.

Het danstoernooi zal gehouden worden op zondag 17 maart 2019. Dankzij alle hulp van de Dijkvelders, trainsters, 
begeleiding en ouders kunnen we van deze dag weer een groot succes maken. Hopelijk zien we jullie allemaal tijdens 
ons toernooi om alle meiden flink aan te moedigen!

Lieve dansgroetjes van de begeleiding: Nancy Gerrits, Chantal Roelofs en Marieke Klaassen 

en de trainsters Joyce Telkamp, Anke van Workum, Isabelle Verbruggen en Nicol van Wijk.
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Voor al uw bouw-en verbouwplannen! 
 
 

 www.bouwbureauvanrossum.nl  -  info@bouwbureauvanrossum.nl 
06-11381737 - Ewijk 

FYSIOTHERAPIE EWIJK 
Vordingstraat 2 
6644 BH Ewijk
T 0487 524 740 / 524 750

info@fysio-ewijk.nl 
www.fysio-ewijk.nl

advertentie_LC_90x130mm.indd   10 30-11-14   20:33

Al meer dan 20 jaar 

uw betrouwbare partner 

in de installatietechniek

   Van Heemstraweg 12b ● 6644 KG  Ewijk

 T 0487 52 50 05 ● www.koopmansinstallatie.nl
24/7 servicedienst      
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Danstoernooi Dreamdance
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ICT Consultancy en
Microsoft Office 365 trainingen

SystemCare

www.sourcecare.nl

Is uw organisatie
digitaal up-to-date?

Is uw organisatie

Creatief mediadesign gericht
op online marketing en print

MediaCare

www.sourcecare.nl

Op zoek naar
een creatief concept?
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Afscheidswoordje jeugdprinsenteam

Beste Zottendaelers,

Wat een jaar en wat een feest, klein van dorp maar groots in carnavalsgeest ! 

Jarenlang droomde ik ervan, ik zag het al voor me; Jeugdprins Twan, dat zou wat zijn. Ik zag het al helemaal zitten,   
totdat… mijn achterneef Luuk in 2017 jeugdprins werd. Dat was natuurlijk geweldig, een jeugdprins in de familie, 

maar voor mij waren de kansen in 2018 zo goed als verkeken. Ook mijn ouders verzekerden mij nog een paar weken 
voor de onthulling; “het is jammer jongen maar jij wordt helaas géén jeugdprins”. Tot die éne morgen, de dag van 
de jeugdpronkzitting. Ik kwam beneden in de woonkamer en zag een steek en een cape klaarhangen. Nóg had ik 
het niet door, dus ik vroeg: “Word ik soms adjudant”? Toen kwam de ontknoping, ik werd PRINS, een echte heuse             

Jeugdprins van de Dijkvelders, wow, die zag ik effe niet aankomen, slik! Pap, mam, dus daarom gingen jullie de laatste 
tijd ’s-avonds zo vaak uit eten met ‘klanten’ en moesten jullie zo vaak samen op pad, zonder dat wij mee mochten..  

Het begon tijdens een prachtige jeugdpronkzitting met de onthulling, wat was ik zenuwachting. Samen met mijn 
2 geweldige pages Floor en Froukje en mijn allerbeste adjudant Thomas sprongen wij uit de jukebox. Vanaf dat          

moment ging er bij mij een knop om en was carnaval nog het enige dat telde. Hier had ik al jaren van gedroomd,      
nu zouden we het gaan beleven ook! 

Na afloop van de pronkzitting vierden we een geweldig feest bij ons thuis, alles was prachtig versierd. Wat een 
drukte en wat een lol, ons huis zat echt nokvol! En toen kwamen ook nog eens de Sprauwenjaogers ons huis binnen          

gedweild, dat was echt hartstikke leuk. Wat een mooi begin van het carnavalsseizoen, dat kon niet meer stuk.  

Wat er daarna gebeurde was één grote achtbaan van uitjes, feesten, pronkzittingen, recepties en carnavalsavonden. 
Tsjonge wat een feest hebben wij gevierd! 

Iedereen die met mij en mijn prinsenteam op welke manier dan ook het carnavalsfeest heeft gevierd en iedereen die 
geholpen heeft om er zo’n groot feest van te maken, wil ik van harte bedanken voor alles.  

Speciaal wil ik mijn pages en adjudant bedanken voor de geweldige tijd die ik samen met hun heb beleefd. Natuurlijk 
ook Prins Fred met zijn team super bedankt voor de lol die we samen hebben gehad (en voor het bowlen!). Als laatste 

wil ik nog even de jeugdcommissie bedanken voor alles, maar dan ook echt álles wat zij voor mij hebben gedaan! 

Ik kan oprecht zeggen dat ik een machtig mooi carnavalsjaar heb beleefd. Ik vond het een 
hele grote eer dat ik Jeugdprins mocht zijn en zal dit van mijn leven nooit meer vergeten!                                                                                                         

En ik kan dan nu ook wel voor de laatste keer zeggen :  

That’s the way, Alaaf, Alaaf, I liked it !!!

Ex-Jeugdprins Twan

17
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www.zetprofiel.nl

Zetprofiel Heteren B.V. Muskushouwsestraat 3, 6666 MR Heteren Telefoon 026 - 472 13 14 E-mail info@zetprofiel.nl

Al jarenlang dé specialist in zetwerk
√  Profielen op maat gemaakt

√  Vakmannen die kwaliteit leveren

√  Uitgebreide staalcollectie op voorraad

√  Snelle levering vaak al binnen 24 uur op locatie
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Afscheidswoordje jeugdprinsenteam

Beste Zottendaelers,
Wat was het een groot feest om Jeugd Adjudant van Zottendael te mogen zijn!
Vanaf het moment dat papa en mama op zondagmorgen naast mijn bed stonden 

om te zeggen dat ik de nieuwe Adje zou zijn, tot aan het afscheid heb ik volop 

genoten.

Jeugdprins Twan d’n Urste, Pages Froukje en Floor super bedankt voor deze   

bijzondere en mooie tijd!
Jeugdraad van 11, jullie ook  bedankt, met jullie erbij was het altijd feest.
Maar ook het Grote team, wat vond ik het mooi om naast Adje Sjoerd te mogen 

staan. Ouders van het jeugdteam en in het bijzonder de Jeugdcommissie bedankt  

voor alle goede zorgen.
Ik wens het nieuwe Jeugdteam een fijn carnavalsjaar toe en…… geniet!!
Alaaf Alaaf Alaaf!!

Ex-Jeugd Adje Thomas

Hallo Zottendaelers,

Wat hebben wij een geweldig jaar achter de rug! Wat een eer dat wij jullie samen met Jeugdprins Twan en Adje 

Thomas voor mochten gaan in het jeugdcarnaval. 

Wat een spanning, worden we pages of niet? De verrassing was groot toen we samen onze pagekleren gingen 

kopen, we konden het echt niet geloven. Daarna kwam het moeilijkste, onze mond dicht houden tot aan de 

jeugdpronkzitting!

De onthulling was geweldig en daarna kwamen mooie weken met als echt hoogtepunt natuurlijk de carnaval 

zelf! Wij hebben samen met Jeugdprins Twan & Adje Thomas, hun families, Prins Fred, Adje Sjoerd, Pages Carly 

en Zita en uiteraard onze eigen ouders en zussen een prachtige  tijd gehad. Dank jullie wel voor alle gastvrijheid, 

gezelligheid en mooie momenten om nooit meer te vergeten!

We hebben dubbel en dwars genoten en daarom willen we niet alleen de jeugdcommissie, jeugdraad en de 

Dijkvelders bedanken, maar echt iedereen die er was voor een top jaar!

We willen het nieuwe jeugdprinsenteam een ontzettend plezierige en 

gezellige tijd toewensen! Geniet er sowieso met volle teugen van!

Alaaf!!

Ex-Jeugdpages Floor en Froukje

19
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Uw zonne-energie leverancier 
✓ Advies: zonnepanelen en omvormers 
✓ Levering: zonnepanelen en toebehoren 
✓ Installatie: door ervaren specialisten 
✓ Project management: zakelijk zonnestroom 

 
 

Neem contact op met Hennie Cobussen 
 06  23 23 99 76 
 info@luneezonne-energie.nl 

 
www.luneezonne-energie.nl 

 
Wacht nu niet tot het weer zomer wordt ! 

tot 30 april 5% voorjaarskorting 
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Convent van ex-Prinsen

Mag ik met trots aan u voorstellen:

Convent van ex-Prinsen van CV. de Dijkvelders.

Mooi stelleke hier op deze foto. Van oud tot jong en van jong naar oud. Dit jaar vieren we alweer het 16-jarig bestaan 
van deze club. Met inmiddels 27 ex-prinsen en 1 dame, namelijk onze “Aswoensdag” zangeres, Bianca. 

Het ontstaan hiervan is begonnen ter voorbereiding op het afscheid van Prins Johnny d’n Twidde (Klaassen). Bang dat 
hij na zijn afscheid in het beroemde zwarte gat terecht zou komen, moest er een vangnet zijn voor behoud van hem 

en  ex-prinsen uit het verleden. 

We zijn aan de hand van de historische lijst van Prinsen der Dijkvelders, de ex-prinsen gaan bezoeken. Dat zorgt ervoor 
dat we nu dus 26 mannen hebben die 1 ding gemeen hebben. Carnavalisten in hart en nieren. Het is een gemêleerd 

zooitje, van de oudste (Koen Roelofs, prins in 1980) tot en met de jongste (Fred Hopmans, prins 2018).  

Uiteraard heeft het convent ook een aantal verplichtingen binnen C.V. de Dijkvelders. Onze taak is het organiseren van 
de Prinsenreceptie, weeks na de Pronkzitting. Daarnaast onthalen wij in een stoet ons nieuwe conventlid/ex-prins na 

zijn formele afscheid tijdens de Pronkzitting middels het traditionele “Aswoensdag”.

Omdat niemand zuiver is van stem hebben we Bianca bereid gevonden om dit lied voor ons te zingen, het neuriën en 
achtergrondkoortje lukt nog net. In de maat lopen is ook problematisch, we moeten dan ook ieder jaar tenminste een 

keer of 8 oefenen bij de Ouwe Deeg. Het Convent is wel een hele hechte groep, vooral aan de bar. 

Het allermooiste is toch wel de Convent groepsApp, waarin iedere ex-prins is opgenomen, zelfs Piet Thomassen is nu 
vingervlug op die app. Het meest grappige is als één van de groepsleden jarig is of iets speciaals te vieren heeft, dan 

gaat je WhatsApp vanaf 4.30 uur (Johnny Klaassen) 27x achter elkaar met als laatste Bianca. En als het feestvarken dan 
ook nog eens bedankt voor alle felicitaties, dan komt er ook weer 27x “Graag gedaan”..

Helaas is het niet mogelijk direct lid te worden van deze uitverkorenen groep ex-Prinsen. Dus, als je er ook bij wilt   
horen, meldt je dan aan via de Prinsencommissie. Opleiding is niet vereist, een rondje wel!

Namens Convent van ex-Prinsen: ex-Prins Hennie d’n Urste (1990)
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Autobedrijf van Kuijk VOF
Koningstraat 11 | 6644 KH Ewijk

Tel. 0487 52 18 11
info@vk-schadeautos.nl

 WWW.VK-SCHADEAUTOS.NL

Onderhoud, Reparatie, Aircoservice, APK &
Schadeherstel van alle automerken.

In- en Verkoop van auto’s.

Autobedrijf
VAN KUIJKVK

Uw totaal cateraar  
zowel zakelijk als privé, 

van hapje tot 
compleet verzorgd event. 

Hadrianussingel 22 - Beuningen 
024 - 6750373 

Dutch American Diner de Heuve 
Hadrianussingel 22 - Beuningen 

024 - 6779495 

www.deheuve.nl 

Bestel je eten via onze site of app  
en je hoeft bijna niet meer te wachten. 
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Optochtcommissie

Hallo Carnavalsvierders,

De nieuwe prins is weer onthuld en over een paar weken 
gaat het carnavalsfeest losbarsten! Uiteraard is het 
carnaval niet compleet zonder een prachtige optocht. 
De carnavalsoptocht in Zottendael is op zondag 3 maart 
2019. Er wordt door de verschillende vriendengroepen, 
buurtverenigingen, familie’s en duo’s al druk 
gebrainstormd en gewerkt aan de mooiste creaties.

Dit jaar is het thema “Helemaal Hollands” dus er zullen 
verschillende groepen met dit thema aan de optocht 
deelnemen. Heb je een ander briljant, grappig, leuk 
of mooi idee dat niet in het thema past, dan ben je 
uiteraard ook van harte welkom om mee te doen met 
de optocht. Hierdoor krijgen we een mooie gevarieerde 
stoet!

En heb je geen zin om zelf mee te lopen, dan kun je langs 
de gehele route natuurlijk ook gewoon komen kijken en 
genieten van de kleurrijke en originele ideeën van de 
deelnemers.

Een korte terugblik op de mooie optocht van 2018: 
Prachtig gebouwde Praalwagens, mooi uitgedoste 
Groepen en Individuelen, jong en oud, deden met de 
optocht mee.

Bij de categorie praalwagens 16+ hadden de mannen 
van D’n Broave Hendrik hun best gedaan om een nog 
grotere en mooiere wagen te maken dan het jaar ervoor 
en dat was duidelijk gelukt! Ze werden voor de derde 
achtereenvolgende keer eerste in deze categorie.

In de categorie loopgroepen 16+ was de eerste 
plaats voor de vijfde achtereenvolgende keer voor “De 
Promillekes” met als thema “Carnaval windt ons op!!”. 
Meerdere keren tijdens de optocht werd er even stil 
gestaan om de boel op te winden, ze maakten er een 
prachtige show van!

Bij de individuele 16+ gingen de Zonnestraaltjes met 
het onderwerp “de zonnestralen die de zomercarnaval 
naar Ewijk halen” met de eer strijken. 

 

Bij de categorie Praalwagens t/m 15 jaar  
werden we aangenaam verrast door de “De Zotjes” die in 
deze categorie met de eer gingen strijken. Dit jaar met 
als thema “ Michael Jackson tot leven gewekt, dansend 
op een discovloer”. 

In de categorie loopgroepen t/m 15 jaar werd The Big 
Six eerste met als thema “De Deejays”. 

Er deden ook individuelen t/m 15 jaar mee met de 
optocht, hierbij werden de Party Animals met het 
onderwerp “Disco” eerste. 

Het lijkt allemaal nog ver weg maar de carnavalsoptocht 
in Zottendael is alweer over een aantal weken en wel op 
zondag 3 maart 2019. Je kunt je in laten schrijven in één 
van de volgende categorieën:

• 16 jaar en ouder * Praalwagen (anders dan door 
menskracht voortbewogen)

• 16 jaar en ouder * Loopgroep vanaf 3 mensen (ook 
door menskracht voortbewogen wagens)

• 16 jaar en ouder * Individueel max 2 personen (ook 
door menskracht voortbewogen wagens)

• Jeugd t/m 15 jaar * Praalwagen (anders dan door 
menskracht voortbewogen)

• Jeugd t/m 15 jaar * Loopgroep vanaf 3 mensen (ook 
door menskracht voortbewogen wagens)

• Jeugd t/m 15 jaar * Individueel max 2 personen (ook 
door menskracht voortbewogen wagens

Aanmelden kan via www.dijkvelders.nl, download 
het inschrijfformulier en lever deze in bij een van de 
onderstaande personen:    
Piet Thomassen Dir. Trompstraat 52, tel. 06-10325159 
Mia Hermsen Gitaar 16, tel 06-50439939  
miamuis06@hotmail.com of bij    
Ian Schoenmakers Hazelhoenhof 4 Beuningen,   
tel. 06-38322145 ianschoenmakers@gmail.com.
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Uitslag optocht 2018
Categorie Wagens

1e. D’n Broave Hendrik

2e. C.V. Vers Tapschuum

3e. De Droogtappers

4e. De Veldhazen

5e. C.V. ‘T Wurm Nie

6e. Op ‘t Nippertje

7e. C.V. Ge Witte Et Wel

Categorie Groepen

1e. CV de Promillekes

2e. Ewijk 13

3e v/h Fam. de Jager

4e. Stamgastuh

5e. Kielekes

6e. C.V. Bekiek ‘t Moar

7e. Eeuwicks Hoop

8e. De Bert Girls

9e. Out of the Box

10e. De Luizenmoeders

Categorie Individueel

1e. De Zonnestraaljes

2e. Deurdraoiers

3e. 61 en 62

4e. Ans en Jans

Categorie Wagens Jeugd t/m 15 jaar

1e. De Zotjes

Categorie Groepen Jeugd t/m 15 jaar

1e. The Big Six

Categorie Individueel Jeugd t/m 15 jaar

1e. Party Animals
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Wij wensen u een 
pre�ge carnaval

                                                                                                                Hogestraat 7 
                                                                   6651 BD Druten  
                                                                      0487-514827   
                                                             www.stomerijodinette.nl                                                             
                                                             
              

servicepunt Ewijk: De stofwolk  Julianastraat 30 
                                                                                

servicepunt Beuningen: het kadopaleis  Julianaplein 95a 
 

Kwaliteit staat voorop!!!!             Altijd bij u in de buurt 
 
 

    
  

 
 Nieuwbouw  

      
 Verbouw  

  
 Renovatie  

 
van Heemstraweg 43 6645  KE  WINSSEN                                
0487-532425     www.paulvanbeuningen.nl  

  
  
  
  

  
  

R.F. Timmerwerken
06-12597738

Ewijk

Opstellen via de Pater van Boxtelweg

Linksaf of Rechtsaf opstellen Pastoor Hootsmansstraat, Linksaf opstellen om De Klef

Start van de Route:

Linksaf Pastoor Hootsmansstraat, linksaf Klaphekstraat, linksaf Julianastraat, rechtsaf Vordingstraat,

rechtsaf Burgemeester Blessinglaan, de 2e straat rechtsaf Triangel, Triangel volgen, rechtsaf Tuba,

rechtdoor Prins Alexanderstraat, rechtsaf Julianastraat, rechtdoor Hoogstraat.

Ontbinden: de grote feesttent bij Café de Ouwe Deeg.
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Route optocht

 
 

Opstellen Opstellen 

Opstellen via de Pater van Boxtelweg

Linksaf of Rechtsaf opstellen Pastoor Hootsmansstraat, Linksaf opstellen om De Klef

Start van de Route:

Linksaf Pastoor Hootsmansstraat, linksaf Klaphekstraat, linksaf Julianastraat, rechtsaf Vordingstraat,

rechtsaf Burgemeester Blessinglaan, de 2e straat rechtsaf Triangel, Triangel volgen, rechtsaf Tuba,

rechtdoor Prins Alexanderstraat, rechtsaf Julianastraat, rechtdoor Hoogstraat.

Ontbinden: de grote feesttent bij Café de Ouwe Deeg.
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Vermeer & Kersten 
Zonnebloemveld 5
6641 TA Beuningen
024-6779353

Julianastraat 8  6644 BR Ewijk   T: 0487-521615  I: www.deklein-av.nl

Nu verkrijgbaar bij:

Draadloos muziek door het hele 
huis in een handomdraai.

Draadloos muziek door het hele 
huis in een handomdraai.

Eendelige SoundTouch® music systems zijn de eenvoudigste manier 
om muziek in het hele huis af te spelen – draadloos. Ze zijn onderdeel 
van een hele serie producten waarmee je miljoenen nummers van 
muziekdiensten, internetradiozenders en je eigen muziekbibliotheek 
kunt beluisteren. En met zes instelbare presets heb je direct toegang 
tot je favoriete muziek, zelfs zonder een telefoon of tablet.

Deezer is een geregistreerd handelsmerk van Blogmusik SAS. Spotify is een geregistreerd handelsmerk van Spotify AB. iTunes is een handelsmerk van Apple 
Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen. Muziekdiensten kunnen per land verschillen. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®. 
Een wifi-thuisnetwerk en toegang tot internet zijn vereist. Het Bluetooth®-woordmerk is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. en wordt 
door Bose Corporation gebruikt onder licentie. SoundTouch is een handelsmerk van Bose Corporation in de VS en andere landen. ©2015 Bose Corporation.

wireless music systems
SoundTouch® 

NIEUWDEALER LOGO
Dealer Logo Placeholder

Eigenaar Rob de Klein vertelt: “De Klein Audiovisuals is gespecialiseerd in ‘MultiRoom’- 
oplossingen m.b.t. beeld, geluid en Wifi in alle vertrekken in huis. We leveren onze innovatieve 
geluids- en beeldsystemen waar, wanneer en hoe onze klanten dat wensen. We hebben altijd 
de geschikte oplossing in huis. Niets gaat ons te ver!

Installatie, reparatie en onderhoud verricht de eigen technische dienst Van De Klein  
Audiovisuals zelf. Rob: “We werken al jarenlang samen met toonaangevende installateurs en 
interieurbedrijven uit de directe omgeving. We werken snel en doeltreffend, zodat de klant 
zo min mogelijk overlast ervaart. We zijn trouwens gespecialiseerd in het aansturen van alle 
AV-apparatuur, ongeacht welk merk, met één bedienings-App (Control4 en MyURemote)”.

Binnenkort opent De Klein Audiovisuals een nieuwe ‘Control4’-demonstratieruimte. Rob 
nodigt iedereen uit om dan een kijkje te komen nemen in de wereld van de domotica. 
“Alles staat demonstratie-klaar!”

De Klein Audiovisuals: specialist op het 
gebied van beeld, geluid en witgoed!

De Klein Audiovisuals uit Ewijk ontwikkelt en levert kwalitatief 

hoogwaardige systemen en diensten op het gebied van audio-  

en beeldtechnologie, zowel voor de particuliere als zakelijke 

markt. Deze uitgebreide installaties worden in zijn geheel door  

De Klein Audiovisuals aangelegd en geïnstalleerd, van het trekken 

van kabels door het hele huis tot het installeren en configureren 

van de apparatuur.
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Kom eens een kijkje nemen in onze vernieuwde showroom in Ewijk, en laat u onder 
het genot van een kopje koffie op de hoogte brengen van de nieuwste trends en 

mogelijkheden!

Julianastraat 8 6644 BR Ewijk T: 0487-521615 I: www.deklein-av.nl

     Zotte Snottebellen

Carnavalskrant_2019.indd   30 24-1-2019   20:03:05



Seniorencarnaval
Alaaf Zottendaelers,

Net als voorgaande jaren gaan de senioren van Ewijk ook dit jaar weer carnavallen.
Om alvast een voorproefje op de komende carnavalsdagen te nemen en lekker in carnavalsstemming te komen, viert de 
vereniging van senioren een carnavalsmiddag op zaterdag 23 februari in MFA ’t Hart aan den Elt te Ewijk.
De zaal gaat open om 13.30 uur, de carnavalsmiddag start om 14.00 uur.
Bij binnenkomst ontvang je 2 consumptiebonnen en koffie/thee met wat lekkers.
Deze middag zal er gelegenheid zijn om kennis te maken met de Prins, Adjudant en Pages van de Dijkvelders. 
Ook de Jeugdprins/prinses, Adjudant en Pages zullen aanwezig zijn.
De muzikale ondersteuning wordt verzorgt door Blister en daarnaast ook door dweilorkest Bar Wah.
Ook is de dansgarde gevraagd om enkele optredens te verzorgen.
Verder zullen volksdansgroep Brigida en een aantal leden van onze seniorenvereniging optreden. 
In de buutton zal wederom een buutreedner het een en ander op ludieke wijze vertellen over gebeurtenissen uit Ewijk van 
afgelopen tijd, het is zeker de moeite waard om te komen kijken! 

Dus senioren van Ewijk zet          
23 februari in je agenda en kom 
naar deze gezellige middag!

Carnavalscommissie 
Seniorenvereniging
Alaaf

     Zotte Snottebellen
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Voor al uw feesten en partijen, 
van 20 t/m 400 personen

Óf voor gewoon een drankje 
in het café, 

dan bent u van harte welkom bij 
Café-Zaal “De Ouwe Deeg”

Hoogstraat 9
6644 BS 
Ewijk

Tel: 0487-844601
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Zit jij in de gevarenzone? 

Sta jij er weleens bij stil hoeveel invloed voeding op jouw huid en gezondheid heeft? Resultaten tonen aan dat 95% van de 
mensen een groot risico op gezondheidsproblemen loopt door: 

- disbalans omega 3 – omega 6
- te laag omega 3 niveau
- onvoldoende polyfenolen in onze voeding
- tekort aan vitamine D3.

Is gezondheid belangrijk voor je en wil je hier meer inzicht in? 
Doe een (vingerprik)test en ontvang een verslag met een compleet overzicht  
waaruit blijkt dat wat je dagelijks eet, bijdraagt aan een goede gezondheid.
Behoor jij tot de 5% van de mensen die in balans is met een juiste   
omega 3 – omega 6 verhouding, dan ontvang jij je geld terug! 

Maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie.

Mannen, vrouwen en jongeren kunnen bij Skin Enzo ook terecht voor: 
Huidverbetering van binnenuit en buitenaf |Huidversteviging/huidverjonging
Verwijderen van couperose en steelwratjes| microdermabrasie
bruidsmake up, visagie en workshops | 
Voedingssupplementen van Zinzino | BalanceTest
gezondheid van de aders doormeten.

Skin Enzo | Koningstraat 18 | Ewijk | 0617723201 | 
info@skinenzo.nl | www.skinenzo.nl

www.cuppens.nl Cuppens + zn
Lagelandseweg 46
6545 CE Nijmegen

T. 024 - 3778856

Degelijkheid, kundigheid, vertrouwen en samenwerken zijn de belangrijkste 
kernwoorden waar Cuppens +zn mee werkt.

Cuppens +zn bouwt vertrouwd

bouw
service/onderhoud

interieurbouw
schilderwerken

installatietechniek
timmerfabriek
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Den Elt 17
6644  EA  Ewijk
0487 - 521340
info@hartvanewijk
www.hartvanewijk.nl
MFA-t-Hart-Ewijk

tel:
E-mail:

Internet:
Facebook:

Het sociaal cultureel trefpunt voor
bewoners uit Ewijk en omgeving
 

Kijk wat we voor jou kunnen betekenen!
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Jeugdcarnaval
Beste Zottendaelers,

Als jeugdcommissie van CV. de Dijkvelders organiseren wij het jeugdcarnaval in Zottendael. 

Samen met vijftien kinderen uit groep 8 , en natuurlijk alle andere kinderen uit Zottendael, willen wij er elk jaar een knal-
feest van maken vanaf de jeugdpronkzitting tot en met het afscheid van het jeugdteam op de dinsdagmiddag van carnaval. 
In september beginnen wij met de eerste vergaderingen en vlak voor de herfstvakantie gaan we naar school om kort uit 
te leggen wat het inhoud als je bij het jeugdteam of jeugd Raad van Elf zit. Daarna kunnen de kinderen uit groep 8 zich  
opgeven voor Jeugdprins of Jeugdprinses, adjudant, pages en/of Raad van Elf.

Na de pronkzitting breekt dan een drukke periode aan voor de Jeugdprins/prinses met zijn/haar gevolg en de jeugd Raad 
van Elf. Ze gaan dan op wagenbezoek bij de jeugd, naar pronkzittingen van andere carnavalsverenigingen, carnaval bij 
scouting, prinsentreffen van de Gelderlander, senioren carnaval en het schoolcarnaval. Tijdens het schoolcarnaval op   
vrijdagochtend wordt de vlag gehesen bij de jeugdprins/prinses en dit is het startsein voor het jeugdcarnaval.

Vorig jaar is er voor het eerst op de dinsdagmiddag gestreden om de Zottendael Bokaal. Deze werd uiteindelijk na een 
felle strijd gewonnen door het Jeugd Prinsenteam.  Afgelopen jaar hebben meer dan 15 teams zich opgegeven en wij 
hopen dat ook dit jaar weer vele teams meestrijden om de felbegeerde Zottendael bokaal.

Dit jaar is het bedenken van de diverse spelonderdelen, het mede organiseren en presenteren van deze middag in de 
handen van D’n Broave Hendrik. Welk team mag dit jaar de wisselbeker in ontvangst nemen?

Je kunt je als team opgeven door een mailtje te sturen naar: zottendaelbokaal@dijkvelders.nl. Geef daarbij de naam van je 
team door, de contactpersoon en als je een mooie teamfoto hebt kun je deze bijvoegen.

Op deze dinsdag middag zullen er ook optredens verzorgd worden door onze dansgarde en sluiten we daarna het            
Jeugdcarnaval 2019 af.  De Jeugdprins of prinses wordt opgenomen in het convent van ex-jeugdprinsen 
en ex-jeugdprinsessen, onder de klanken van het prachtige aswoensdag lied. 
Wij willen iederen uitnodigen om te komen dansen, strijden, aanmoedigen en te feesten op deze dinsdagmiddag.

Groetjes de jeugdcommissie
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     Prijswinnaars Lotto 2019

     1ste prijs Wesley Otten

     2de prijs Sebastiaan Sengers

     3de prijs Tonnie v.d. Heuvel

Bijsterhuizen Noord 2423
6604 LK Wijchen

Postbus 8
6640 AA Beuningen

Telefoon +31 24 675 07 75
Telefax   +31 24 675 07 80

E-mail verkoop@jackmuller.nl
Website www.jackmuller.nl

Jack Muller BV

specialist in voorgelakt band- en plaatstaal 
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     Prijswinnaars Lotto 2019

     1ste prijs Wesley Otten

     2de prijs Sebastiaan Sengers

     3de prijs Tonnie v.d. Heuvel

Pronkzitting 2019
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Energieweg 50
6651 KT Druten

Elektrotechniek

Data netwerken

Montage

Tandartspraktijk Caroline Teunissen

Van Heemstraweg 59 A

6641 AB Beuningen

024-6752130
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Kennismaking prinsenteam 2019
Alaaf Zottendaelers,

Laten we traditiegetrouw beginnen met een voorstelrondje. Mijn naam is Marco 
Hendriks, 33 jaren oud, zoon van Karel en Henny en het broertje van Edwin. Jullie kunnen mij kennen van de voetbalclub, 
waar ik speel in het altijd gezellige vriendenteam Ewijk 3. Verder sta ik rond carnaval geregeld met een drietal vrienden 
op de bühne, onder de noemer ‘Kwartet Kwats’ en ben ik onderdeel van carnavalsgroep ‘De Promillekes’. Ik ben geboren 
in Wijchen, maar gelukkig al na één jaar verhuisd naar het mooie Ewijk. Tussendoor heb ik nog enkele jaren in Nijmegen  
gewoond, maar sinds begin 2018 woon ik met mijn vriendin Ilse Heijnen op de Gitaar in het mooiste dorp van Nederland. 

Stiekem had ik daarbij al de droom om ooit prins van Zottendael te worden. Toen ik dan ook het telefoontje kreeg 
om op de lijst te mogen staan, was ik al helemaal gelukkig. Maar wat schetste mijn verbazing: het hield niet op bij het                          
kandidaatstellen. Begin oktober zat ik namelijk nietsvermoedend voetbal te kijken met mijn broer, die uiteraard in het    
complot zat, toen de deurbel ging. Daar stond ineens President Scoop aan de deur. Verdekt opgesteld met de kraag hoog 
en de pet laag liet ik hem binnen. Ook al heb je je vermoedens waarvoor hij komt,hij wist toch de spanning op te bouwen. 
Uiteindelijk kwam het hoge woord eruit: ondanks dat ik voor de eerste keer kandidaat was, wilde de prinsencommissie 
graag doorpakken en mij meteen tot Prins van Zottendael benoemen. Uiteraard kwam dit behoorlijk onverwachts, maar na 
een (bijna slapeloos) nachtje zei ik natuurlijk volmondig JA!

De volgende stap was het team samenstellen. Ook hier was het kijken van voetbal de dekmantel om mijn beoogde             
adjudant Ruud de vraag der vragen te stellen. In de nachtelijke uurtjes van de voorgaande carnavalsjaren had ik al geregeld 
met Ruud gefilosofeerd over hoe het toch zou zijn om tot het prinsenteam te behoren. Gelukkig had hij ook in nuchtere 
toestand niet lang nodig om zijn jawoord te geven. Samen hebben we daarna ons wensenlijstje voor de pages opgesteld, 
waarna ook deze ontmoeting kon gaan plaatsvinden. Weggestopt op een zoldertje in Ewijk ontmoetten wij onze pages Ilse 
en Sterre en kon het plannen achter gesloten deuren gaan beginnen. 

Alleen al in deze aanloop naar de onthulling hebben we de grootste schik gehad, wat dus veel goeds belooft voor het echte 
werk! Van het prinsenlied opnemen in Rhenen tot het maken van de foto’s in een tuinmeubelmagazijn, alles was bovenal 
gezellig. Ook onze stapavond in Den Bosch behoort zeker tot één van de hoogtepunten.      
Daar hebben we namelijk niet alleen elkaar, maar ook de shotjeskaart beter leren kennen. Ik heb ook veel lol beleefd aan het 
speculeren met nietsvermoedende vrienden en bekenden. Hoe vaak ik ook zei dat ik het zou worden, ze wilden het maar 
niet geloven…

Nu is het dan eindelijk zo ver! Ik vind het een hele eer om met carnaval voorop te gaan als Prins Marco d’n Urste. Ik sta al 
maanden te springen en met carnaval gaan we daar gewoon mee door. Samen met iedereen gaan we er namelijk een mooi 
jaar van maken. Dus ik zeg tegen jullie allen: “Gooi die voetjes van de vloer en springen maar!!” 

Ik wens iedereen heel veel plezier en wees niet bang,     
want dit jonge team gaat maar door en door!!

3x Alaaf

Prins Marco d’n Urste
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g r a f i s c h
o n t w e r p
webs ites 
d r u k w e r k
reclameproducten

Hoogstraat 14 - 6644  BT   Ewijk

ideesign.nl

Mieke de Leeuw
06 4452 8596

Hogelandseweg 73
6545 AB  Nijmegen

Tel.: (024) 377 96 92
Fax: (024) 377 96 94
MT: 06-22 50 88 45

Info@leconbv.nl

helvetica

helvetica

Mark Lemmen
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Kennismaking prinsenteam 2019

 Beste Zottendaelers, 

Op een mooie nazomer zaterdag kwam Marco, zoals wel vaker, even een pilske pakken. Na een middag heerlijk gezeten 
te hebben, vroeg hij of ik die avond voetbal wilde komen kijken. Ja, tuurlijk, doen we wel vaker. Eenmaal aangekomen 
op de Gitaar, werd hij gebeld. Waarop de telefoon in mijn handen werd gedrukt. Met de vraag aan de andere kant van de 
lijn... ‘Wil jij adjudant worden van prins Marco? Nondeju, het antwoord hoef ik jullie dus niet te vertellen.   
Zie hier Adje Ruud!
Deze rol zal mij zeker passen aangezien ik 18 jaar geleden al heb mogen proeven als jeugdadjudant. 
Het is super om deze taak te mogen vervullen met mijn goede maat, Hoogheid Marco en de schone Pages Sterre & Ilse. 

Ik zal mij even voorstellen: Ik ben Ruud Peters, 30 jaar jong. Geboren en getogen op de Triangel, later verhuisd naar de 
Dijk in Ewijk. Na 10 jaar in Nijmegen te hebben gewoond begon het weer te kriebelen om naar dit mooie dorp terug te 
keren. Samen met ex-page Laura van Haare woon ik op de Directeur Trompstraat. In het dagelijkse leven werk ik bij De 
Lorijn makelaars en in mijn vrije tijd hou ik me bezig met voetbal, carnaval en nog een keer carnaval. Bij de voetbalclub, 
bij mijn vriendenteam Ewijk 3 en met de carnaval met cv de Promillekes, draag ik graag een steentje bij. Vooral wanneer 
er feest is ben ik van de partij.

Geweldig om met Prins Marco, Pages Ilse & Sterre deze dagen voorop te gaan in het feestgedruis! Samen met mijn 
vrienden, familie en uiteraard alle Zottendaelers gaan we er een kei mooi feest van 
maken. 
En nog een keer… SPRINGEN! 

Alaaf, Alaaf, Alaaf!

Adjudant Ruud 

Beste Zottendaelers,

Voordat het feest van de carnaval kan beginnen willen we ons graag even voorstellen! 
Toen ons gevraagd werd om page 2019 te worden en met wie, noemden we   
afzonderlijk van elkaar, meteen elkaars naam!  Wij zijn Ilse Jacobs en Sterre Kuppen. 
Sinds de basisschool zijn we al beste vriendinnen en doen we alles samen. Zo ook het 
page zijn in 2019! Al jarenlang vieren wij met onze vriendinnen het Ewijks carnaval. 
Samen page worden is voor ons een grote droom.  En toen we dan eindelijk na jaren wachten, 10 oktober 2018 gevraagd 
werden, sprongen wij gelijk een gat in de lucht!  Door prins Marco en adje Ruud gekozen te worden, voelde dit voor ons 
als een super team. Al jaren willen wij als page dit feestje vieren en dit kunnen wij nu doen met z’n vieren!   
Wij zullen ons even voorstellen:

Mijn naam is Ilse Jacobs en ik ben 21 jaar. Afgelopen juli ben ik afgestudeerd en ik werk nu in het Radboud ziekenhuis in 
Nijmegen als verpleegkundige. Op de Koningstraat in Ewijk woon ik samen met mijn ouders Geert en Ingrid en met mijn 
broertjes Dirk, Bart en Ruud. Ook ben ik lid van buurtvereniging de Veldhazen en carnavalsgroep ’t Wurm nie. 

Mijn naam is Sterre Kuppen, 21 jaar en een eerstejaarsstudent aan de universiteit in Wageningen. In groep 5 ben ik in 
Ewijk, op de Ir. Van Stuivenbergweg komen wonen, samen met mijn ouders Mariëlle en John, mijn zus Najade en mijn 
paard. Ook werk ik bij Slot Doddendael in de bediening.

Doordat we samen in de jeugdraad van elf zaten, Geert prins en adjudant is geweest, Bart jeugdadjudant en Najade  
jeugdpage is geweest, hebben we al enige ervaring met de carnaval. Maar nu mogen we het toch echt zelf van dichtbij 
mee maken! Bij Hollandse feestjes zijn we graag van de partij, daarom past het thema “Helemaal Hollands” echt bij ons.

We gaan er met jullie een fantastisch carnaval van maken!

Liefs en 3 x alaaf van de pages Ilse en Sterre
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Jelle Boekhoorn

M  +31610714999
E   boekhoornelektro@outlook.com

•   Elektrische installaties
•    Retail
•    Renovatie & nieuwbouw
•   Datanetwerken
•   Airconditioning 
•   Montage

 Ik, Prins Marco d’n Urste, 33 jaren oud, zoon van Karel en Henny Hendriks, partner van Ilse, ben door de Dijkvelders   
benoemd tot de 52ste prins van het 58 jarige Dijkveldersrijk, dat zich uitstrekt van Juff rouw Engelen van de Engelenburcht 
tot Pietje Lamers van het Meulenkempke, Burggraaf van de Witte Poort en Ouwe Wal, Graaf van Pape Veluwe, Hertog van de 
Strang tot aan den Alst en het Achtereind, Jonkheer van het witte Brugske, vanaf Kweldam tot aan de Hoeve. Opperheerser 
van heel Zottendael. Luister daarom allemaal naar mijn proclamatie:

Ten 1e:   Voor jullie staat Prins Marco d’n Urste, op de lijst nog onervaren
  Maar een carnavalsjaar met mij wordt niet te evenaren!

Ten 2e:   Tijdens carnaval kan ik natuurlijk niet ten strijde,
  zonder adjudant Ruud aan mijn zijde.

Ten 3e:  Mijn wonderschone pages Ilse en Sterre zijn niet te weerstaan,
  maar zo te zien hebben ze wel de broek aan.

Ten 4e:  Al jaren pak ik met De Promillekes de grootste bokaal.
  Dit jaar ga ik echter met de prinsensteek aan de haal.

Ten 5e:   Het thema ‘Helemaal Hollands’ maakt mij onbevreesd,
  want samen met alle carnavalsgroepen maken we één groot feest.

Ten 6e:  Op de dansvloer staat straks iedereen vooraan,
  want op ons prinsenlied kun je niet stil blijven staan.

Ten 7e:  Bij V.V. Ewijk houden ze adje en mij altijd maar achterin,
  maar met carnaval op de voorgrond krijgen we eindelijk onze zin.

Ten 8e:  Kennen jullie nog een goede BOB, laat het weten. 
  Mijn pages gaan de weg namelijk vast weer vergeten.
 
Ten 9e:  Al jaren zing ik graag een nummertje in de Hollandse taal,
  maar als Prins trek ik een vollere zaal.

Ten 10e:  Door mijn aderen stroomt overduidelijk prinsenbloed.
  Zoals jullie al weten: met een Hendriks zit je goed!

Ten 11e:  Allemaal opgelet: Bereid je goed voor,
  want dit jonge team gaat maar door en door! 

Lijfspreuk: 

In Zottendael wordt het dringen, want Prins Marco en gevolg staan te springen!
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Proclamatie prins Marco d´n Urste
Ik, Prins Marco d’n Urste, 33 jaren oud, zoon van Karel en Henny Hendriks, partner van Ilse, ben door de Dijkvelders   
benoemd tot de 52ste prins van het 58 jarige Dijkveldersrijk, dat zich uitstrekt van Juffrouw Engelen van de Engelenburcht 
tot Pietje Lamers van het Meulenkempke, Burggraaf van de Witte Poort en Ouwe Wal, Graaf van Pape Veluwe, Hertog van de 
Strang tot aan den Alst en het Achtereind, Jonkheer van het witte Brugske, vanaf Kweldam tot aan de Hoeve. Opperheerser 
van heel Zottendael. Luister daarom allemaal naar mijn proclamatie:

Ten 1e:   Voor jullie staat Prins Marco d’n Urste, op de lijst nog onervaren
  Maar een carnavalsjaar met mij wordt niet te evenaren!

Ten 2e:   Tijdens carnaval kan ik natuurlijk niet ten strijde,
  zonder adjudant Ruud aan mijn zijde.

Ten 3e:  Mijn wonderschone pages Ilse en Sterre zijn niet te weerstaan,
  maar zo te zien hebben ze wel de broek aan.

Ten 4e:  Al jaren pak ik met De Promillekes de grootste bokaal.
  Dit jaar ga ik echter met de prinsensteek aan de haal.

Ten 5e:   Het thema ‘Helemaal Hollands’ maakt mij onbevreesd,
  want samen met alle carnavalsgroepen maken we één groot feest.

Ten 6e:  Op de dansvloer staat straks iedereen vooraan,
  want op ons prinsenlied kun je niet stil blijven staan.

Ten 7e:  Bij V.V. Ewijk houden ze adje en mij altijd maar achterin,
  maar met carnaval op de voorgrond krijgen we eindelijk onze zin.

Ten 8e:  Kennen jullie nog een goede BOB, laat het weten. 
  Mijn pages gaan de weg namelijk vast weer vergeten.
 
Ten 9e:  Al jaren zing ik graag een nummertje in de Hollandse taal,
  maar als Prins trek ik een vollere zaal.

Ten 10e:  Door mijn aderen stroomt overduidelijk prinsenbloed.
  Zoals jullie al weten: met een Hendriks zit je goed!

Ten 11e:  Allemaal opgelet: Bereid je goed voor,
  want dit jonge team gaat maar door en door! 

Lijfspreuk: 

In Zottendael wordt het dringen, want Prins Marco en gevolg staan te springen!
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Henk en Francien Tromp
Uw speciaalzaak voor:  • breigarens • kant en 
band • knopen • ritsen • fournituren • enz.

Depot stomerij Odinette 
Julianastraat 30 • Ewijk • Telefoon 0487 521255

 
ZELFMAAKMODE Iedereen fijne

carnavalsdagen!!

Maandag en Dinsdag gesloten
We kennen jullie van Carnaval
Daar bij De Ouwe Deeg
Feesten in de grote tent
En die staat echt nooit leeg

We gaan al vele jaren
Zijn de tel allang weer kwijt
Met bier in beide handen
Vliegt voor ons de tijd

We halen ons pak weer uit de kast, staan hele dagen in de 
tent
Daar gaat de polonaise op de muziek van de band
We feesten en we sjansen, op de dansvloer is het dringen
Elke dag een beetje brak, maar toch blijven we springen

We staan klaar om te gaan dansen,     
hebben een Zotte Slukske op
En met de Raad van 11 gaat het podium op z’n kop
Hou je biertje heel goed vast, we gaan zo echt beginnen
Voetjes van de vloer, ja de tent die gaat nu springen
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Prinsenlied 2019

Steekpassen

We kennen jullie van Carnaval
Daar bij De Ouwe Deeg
Feesten in de grote tent
En die staat echt nooit leeg

We gaan al vele jaren
Zijn de tel allang weer kwijt
Met bier in beide handen
Vliegt voor ons de tijd

We halen ons pak weer uit de kast, staan hele dagen in de 
tent
Daar gaat de polonaise op de muziek van de band
We feesten en we sjansen, op de dansvloer is het dringen
Elke dag een beetje brak, maar toch blijven we springen

We staan klaar om te gaan dansen,     
hebben een Zotte Slukske op
En met de Raad van 11 gaat het podium op z’n kop
Hou je biertje heel goed vast, we gaan zo echt beginnen
Voetjes van de vloer, ja de tent die gaat nu springen

Op alle vier de dagen kom je ’t hele dorp tegen 
En voor het prinsenteam, zijn ze speciaal gebleven
Want even later wordt de tent één groot feestcafé
Wat een heerlijke tijd en iedereen doet mee

We zakken naar beneden, in de tent van Zottendael
De polonaise kan gaan beginnen, op ons signaal

We staan klaar om te gaan dansen,     
hebben een Zotte Slukske op
En met de Raad van 11 gaat het podium op z’n kop
Hou je biertje heel goed vast, we gaan zo echt beginnen
Voetjes van de vloer, ja de tent die gaat nu springen

We staan klaar om te gaan dansen,     
hebben een Zotte Slukske op
En met de Raad van 11 gaat het podium op z’n kop
Hou je biertje heel goed vast, we gaan zo echt beginnen
Voetjes van de vloer, ja de tent die gaat nu springen
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     Prijswinnaars Jeugdlotto 2019

     1ste prijs Jan v.d. Wal

     2de prijs Irma Nelissen

     3de prijs Jacqueline v.d. Bergh
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Jeugdpronkzitting 2019

     Prijswinnaars Jeugdlotto 2019

     1ste prijs Jan v.d. Wal

     2de prijs Irma Nelissen

     3de prijs Jacqueline v.d. Bergh 51
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* Nieuwbouw

* Aanbouw

* verbouw

www.geurtsbouwintermediair.nl
jan@geurtsbouwintermediair.nl
06-16058982

               Integer, pro-actief en ontzorgend
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Kennismaking jeugdprinsenteam 2019
Hallo Zottendaelers,

Er was eens... een prins... JEUGDPRINS OLIVIER D’N URSTE!

Op een dag werd ik wakker en aan mijn bed stonden mijn ouders. Ze hielden een prachtige rode cape vast en een             
prinselijke steek. Ik knipperde met m’n ogen, maar ze verdwenen niet.. Het was geen droom, maar werkelijkheid: 

Ik ben de jeugdprins van Ewijk in het jaar 2019! 

(zoon van jeugdprins Ben d’n Urste van Steyl (1982), van Nancy Cuijpers (bekend met Brabants en Gelders carnavalsvierderij) 
en jongere broer van Raad van Elf-lid Florence (2017).

Bijzonder leuk dat mijn vriend Thomas adjudant is geworden. Samen hebben we altijd dikke pret. En met pages Nina en   
Jaylynn is het feest compleet! Zij kunnen dansen als de besten!

2019 wordt ‘Helemaal Hollands’. Perfect, want mij kun je ’s nachts wakker maken voor een frikandelbroodje of een heerlijk 
goudgeel gebakken portie friet! Ook ben ik verslaafd aan de Ewijkse pannenkoeken van oma Koopmans! Superhollands .

Hollanders staan erom bekend goede handel te drijven met het buitenland. Daarvoor moet je je talen spreken. En hoe kan 
je die nou beter leren dan met GAMEN! (vertel dát je ouders maar! ) De engelse woorden vliegen je om de oren! Met m’n 
vrienden doe ik niets liever. Ook kijken naar bekende vloggers en gamers (de Gamemijnheer, Ronald) is zo grappig!

Een andere hobby is drummen. Ik ben elke week te vinden bij de ULTO in Winssen (Oelewaal), om daar te drummen. Met z’n 
allen een strakke mars spelen geeft een kick! 

Ook in Beuningen (Eikelenburg) ben ik regelmatig te vinden in de maandagklas bij de Hoeven. We hebben enorm veel   
plezier met leren schaken! Met koning, koningin en paard.. past helemaal bij een prins!

Ik houd van babbelen, logeren en afspreken met mijn vrienden. Velen van hen zijn lid van de Raad van Elf dit jaar, dus dat 
wordt gezellig! Met 5 vrienden samen hebben we als ‘Big Six’ al een paar jaar met de optocht mee gelopen. Ik kijk uit naar de 
optocht van dit jaar en wat iedereen gemaakt heeft.

Over de Raad van Elf gesproken.. daar zitten veel kinderen uit grote prinsenfamilies met generaties aan prinsen, adjes en 
raadsleden. Ik had daarom nooit gedacht dat de steek naar mij zou gaan dit jaar. Maar met zo’n Raad kan het alleen maar 
een fantastisch goed carnavalsfeest worden! We gaan er met zijn allen een heerlijke tijd van maken! 

Het dak eraf, de vloer begint te koken… de vloer… is lavaaaaa!! 

Dat betekent.. ook als je het niet kunt...

 toch zul je DANSEN, SPRINGEN en FEESTEN!

Zottendael, we gaan carnavallen!

Jeugdprins Olivier d’n Urste.
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Kennismaking jeugdprinsenteam 2019

  Beste Zottendaelers,

Mijn naam is Thomas van Beurden en ik ben superblij dat ik dit jaar adjudant van Zottendael mag zijn.

Al sinds ik kan lopen, vier ik carnaval in Zottendael en elk jaar wordt het leuker! Vorig jaar hebben we zelfs een prijs  
gewonnen bij de optocht met mijn vriendenclub “The Big Six”.

Als het geen carnaval is, spreek ik af met mijn Big 6 vrienden of ben ik aan het sporten. Ik tennis minstens twee keer in de 
week en ik basketbal drie keer in de week. Best veel, maar ik vind het onwijs leuk om te doen. Als we afspreken gaan we 
meestal gamen. Op dit moment is Fortnite mijn favoriete spel. 

Samen met jeugdprins Olivier en pages Jaylynn en Nina gaan wij er een geweldig carnavalsfeest van maken. Het dak 
gaat eraf, de vloer begint te koken.. de vloer… is.. LAVAAAAA!

Alaaf!!

Jeugdadjudant Thomas

Hallo Zottendaelers,

Wij willen ons graag aan jullie voorstellen. Wij zijn de nieuwe jeugdpages van               
Zottendael.
Onze namen zijn Jaylynn de Jong en Nina Spanjaard.
 Samen met jeugdprins Olivier d’n Urste en Jeugdadjudant Thomas gaan wij een geweldig typisch Hollands carnaval     
beleven.
Wij zijn vriendinnen vanaf het begin dat wij naast elkaar kwamen te wonen op de Forum.
Het is geweldig dat onze droom is uitgekomen, samen met je bff  page worden.
Onze ouders hebben ons wel voor de gek gehouden, want met vier meiden in de klas zou je denken page worden is een 
makkie. Ze hadden ons verteld, dat ze hadden gehoord dat er dit jaar geen pages zouden komen maar twee adjes.
Maar toen op een zaterdag kregen we een jurk zogenaamd voor de kerstmis. Natuurlijk wilden wij die aan elkaar laten 
zien. Daar stonden wij in dezelfde outfi t, we konden het niet geloven.
We hebben gegild van blijdschap en een traantje gelaten.

Wij zijn de pages… laat de carnaval maar beginnen !
We gaan er samen met Olivier en Thomas een geweldig feest van maken.

Alaaf Alaaf Alaaf

Pages Nina en Jaylynn
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Netwerkbeheer
Telefonie oplossingen (Voice over IP)

Levering van Hardware en Software
Voor al uw IT vraagstukken

Goudwerf 12 - 6641TG Beuningen - www.assu-tech.nl - mail: info@assu-tech.nl - mob: 06 - 20597169

ssu-Tech
Ik ben Prins Olivier d’n Urste van de Dijkvelders in Zottendael.
Zoon van jeugdprins Ben d’n Urste van Steyl (1982), van Nancy Cuijpers-Degen en jongere broer van                                       
Raad van Elf-lid Florence (2017).
Het jeugdrijk van Zottendael is nu onder mijn hoede. 
De 11 regels zijn:

Ten 1e:  Met het thema “Helemaal Hollands” hoeft dit mooi niet in het dialect, 
want dat spreek ik niet perfect.           

Ten 2e:   Met adjudant Thomas wordt het dikke pret,       
  we hebben vaker de tent op z’n kop gezet! 

Ten 3e:   Pages Nina en Jaylynn,             
  hebben er zó ongeloofl ijk vet veel zin in!! 

Ten 4e:  4 dagen de Playstation aan de kant,       
 want het is feest in het Zottendaelse land! 

 Ten 5e:  Alwéér een prins in de directeur Trompstraat,       
  alle buren feesten mee… we weten hier hoe dat gaat!

Ten 6e:   Jullie kunnen me wakker maken voor een frikandel speciaal,        
  met een frietje erbij want dat is het hélemaal! 

Ten 7e:   Jeugdprins worden was één van mijn grote dromen,         
  laat die scepter nu maar komen! 

Ten 8e:   Drummen met de ULTO dat moet ik even skippen om te hossen,     
  nu moeten de anderen op de trommels rossen..! 

Ten 9e:    In de Raad van Elf zitten toff e gasten en één meid,       
  met zijn allen krijgen we een mooie tijd. 

Ten 10e:  Iedereen in Zottendael en daarbuiten mag mee komen zingen,     
  als je dat niet wil kom je maar op de dansvloer springen! 

Ten 11e:   Tijdens carnaval gaat het dak eraf en begint de vloer te koken,      
  de vloer is lava en zal dampen en roken! 

 Ja, dat is mijn lijfspreuk: 

Het dak gaat eraf, de vloer begint te koken.. de vloer… is… LAVAAAAA!
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Proclamatie jeugdprins Olivier d´n Urste
Ik ben Prins Olivier d’n Urste van de Dijkvelders in Zottendael.
Zoon van jeugdprins Ben d’n Urste van Steyl (1982), van Nancy Cuijpers-Degen en jongere broer van                                       
Raad van Elf-lid Florence (2017).
Het jeugdrijk van Zottendael is nu onder mijn hoede. 
De 11 regels zijn:

Ten 1e:  Met het thema “Helemaal Hollands” hoeft dit mooi niet in het dialect, 
want dat spreek ik niet perfect.           

Ten 2e:   Met adjudant Thomas wordt het dikke pret,       
  we hebben vaker de tent op z’n kop gezet! 

Ten 3e:   Pages Nina en Jaylynn,             
  hebben er zó ongelooflijk vet veel zin in!! 

Ten 4e:  4 dagen de Playstation aan de kant,       
 want het is feest in het Zottendaelse land! 

 Ten 5e:  Alwéér een prins in de directeur Trompstraat,       
  alle buren feesten mee… we weten hier hoe dat gaat!

Ten 6e:   Jullie kunnen me wakker maken voor een frikandel speciaal,        
  met een frietje erbij want dat is het hélemaal! 

Ten 7e:   Jeugdprins worden was één van mijn grote dromen,         
  laat die scepter nu maar komen! 

Ten 8e:   Drummen met de ULTO dat moet ik even skippen om te hossen,     
  nu moeten de anderen op de trommels rossen..! 

Ten 9e:    In de Raad van Elf zitten toffe gasten en één meid,       
  met zijn allen krijgen we een mooie tijd. 

Ten 10e:  Iedereen in Zottendael en daarbuiten mag mee komen zingen,     
  als je dat niet wil kom je maar op de dansvloer springen! 

Ten 11e:   Tijdens carnaval gaat het dak eraf en begint de vloer te koken,      
  de vloer is lava en zal dampen en roken! 

 Ja, dat is mijn lijfspreuk: 

Het dak gaat eraf, de vloer begint te koken.. de vloer… is… LAVAAAAA!
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⬀㌀ 㘀 㔀㈀㌀㈀㈀㠀㌀㐀

椀渀昀漀䀀眀椀攀最攀琀甀椀渀栀甀椀猀樀攀猀⸀渀氀

圀椀攀最攀 琀甀椀渀栀甀椀猀樀攀猀

䔀攀渀 瘀愀欀欀甀渀搀椀最 最攀瀀氀愀愀琀猀琀 琀甀椀渀栀甀椀猀Ⰰ 攀攀渀 洀漀漀椀攀 瘀攀爀愀渀搀愀Ⰰ 漀昀 攀攀渀 猀琀爀愀欀欀攀 
猀挀栀甀琀琀椀渀最 椀猀 攀攀渀 愀愀渀眀椀渀猀琀 瘀漀漀爀 甀眀 琀甀椀渀⸀

伀昀 甀 渀甀 搀攀渀欀琀 愀愀渀 攀攀渀 瀀爀愀欀琀椀猀挀栀攀 戀攀爀最椀渀最 漀昀 攀攀渀 氀甀砀攀 漀瘀攀爀欀愀瀀瀀椀渀最Ⰰ 洀攀琀 爀甀椀洀 
㈀　 樀愀愀爀 攀爀瘀愀爀椀渀最 栀攀氀瀀攀渀 眀椀樀 甀 最爀愀愀最 洀攀琀 栀攀琀 爀攀愀氀椀猀攀爀攀渀 瘀愀渀 甀眀 瀀攀爀猀漀漀渀氀椀樀欀攀 
眀攀渀猀攀渀⸀

Daar gaan we met z’n allen!

Spring maar in de lampen want de vloer begint te dampen!

Wij gaan hard, de hele dag
Het dak eraf, de tent gaan we slopen
Wij gaan hard, de hele nacht
Het dak eraf, de vloer begint te koken

Zoek dekking!
De vloer begint te koken
De vloer is lava!
4, 3, 2, 1

Gaan, gaan, gaan met die vulkaan!

Ik sta op springen
Ga nog niet aan
Ik sta op barsten
Ben ‘n vulkaan
Ik sta op springen
Ga nog niet aan
Ik sta op barsten
Ben ’n vulkaan
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Jeugdprinsenlied 2019

Jeugdbende
Hallo allem

aal,

Wat leuk dat je dit leest

Ben je nieuw bij de carnaval?

Dan stellen wij ons voor

Wij zijn de jeugdbende van dit jaar

En wij helpen de jeugdcommissie tijdens de carnaval

Samen met de jeugd van Ewijk gaan wij er 

een super leuk feest van maken

Wij vinden het gezellig als je komt!

Tot ziens, samen zorgen wij ervoor dat de hele tent gaat als 

een JoJo!!!

Hieke, Froukje, Floor, Fenna,
 Demi, Jasper, 

Luuk, Jim, Wout en Thomas

Daar gaan we met z’n allen!

Spring maar in de lampen want de vloer begint te dampen!

Wij gaan hard, de hele dag 
Het dak eraf, de tent gaan we slopen 
Wij gaan hard, de hele nacht 
Het dak eraf, de vloer begint te koken

Zoek dekking! 
De vloer begint te koken 
De vloer is lava! 
4, 3, 2, 1

Gaan, gaan, gaan met die vulkaan!

Ik sta op springen 
Ga nog niet aan 
Ik sta op barsten 
Ben ‘n vulkaan 
Ik sta op springen 
Ga nog niet aan 
Ik sta op barsten 
Ben ’n vulkaan

Wij gaan hard, de hele dag 
Het dak eraf, de tent gaan we slopen 
Wij gaan hard, de hele nacht 
Het dak eraf, de vloer begint te koken

De vloer begint te koken 
De vloer is lava! 
3, 2, 1 Spring!

Pas op!…
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Bij elke tuin hoort ook een stukje onderhoud. Door de specialisatie van 
ons bedrijf voor het onderhoud, zijn we in alle vormen en maten inzetbaar.

Duitman Hoveniers verzorgt voor 
particulier, bedrijf, organisatie of 
overheid o.a. de volgende diensten:

• Onderhoud • Afval afvoeren 
• Advies • Onkruidverdelging
• Ontwerp • Vijveronderhoud
• Aanleg • Correctiesnoei
• Renovatie • Totaalonderhoud 

Meer diensten en informatie:
Web: www.duitmanhoveniers.nl
Mail: sander@duitmanhoveniers.nl

werkbestand.indd   1 09-12-12   16:54

 

 Medicijnen en Drogisterij artikelen 
 Cadeau Artikelen / DHL punt / Verkooppunt Louis Widmer, Pupa Cosmetica   
 Bewustwinkelen.nl meer dan 67.000 artikelen vandaag besteld volgende dag bij Ingrid’s drog. af te halen.  

o Pas betalen bij afhalen / Geen bezorgkosten !!! 

 De Klef 32a  6644CT  Ewijk  0487 506043  
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Jeugdraad van 11

Alana Ben Bjorn Dion

Guus Has Jesper Joep

Lars Lars Loet Senne
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JULIANAPLEIN 176  l  BEUNINGEN  l  06 45 66 87 51 

TOTAL BEAUTYCONCEPT

 

APK keuring
Zonder afspraak en klaar terwijl u wacht

Autoverhuur
Personen- en bestelauto’s

Onderhoud en Reparatie
Haal en breng service / Leenauto service

Occasions
Ruime voorraad personen-
en bestelauto’s

3D Uitlijnen
Banden uit voorraad leverbaar

Schadeherstel
Uw auto weer als nieuw

Klaphekstraat 25a
6644 CL Ewijk

T: (0487) 521508
autobedrijf-vanhemmen.nl
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Redactie
Namens de PR: 
Miranda van den Brant, 
Caroline Hendriks, 
Marieke Klaassen. 

Oplage 2500 stuks 
Verspreidingsgebied: Ewijk
Voor eventueel een extra exemplaar van de 
Zottendaeler, neem contact op met 
info@dijkvelders.nl

Wilt u ook adverteren in de carnavalskrant, 
neem dan contact op met de Dijkvelders via 
sponsoren@dijkvelders.nl

© 2019 Zottendaeler c.v. de Dijkvelders. 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de CV de Dijkvelders worden
overgenomen. 

Carnaval 2018

ColofonBedankt!

C.V. de Dijkvelders
 bedankt hierbij al
 haar sponsors &
 adverteerders

 hartelijk
 voor hun
 bijdrage!
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