
carnavalsvereniging 

 

Informatieboekje 

jeugdcommissie 

 



Vandaag zijn wij in jouw klas geweest om in het kort uit te leggen wat 

het allemaal inhoudt als je bij het jeugdteam of jeugd raad van Elf van 

carnavalsvereniging De Dijkvelders zit. Natuurlijk kunnen wij in zo’n 

korte tijd niet alles vertellen vandaar deze informatie voor jullie en jullie 

ouders.  

De jeugdcommissie 

Samen met vijftien kinderen uit groep 8, en natuurlijk alle andere 

kinderen uit Ewijk, willen wij er elk jaar een knalfeest van maken vanaf 

de pronkzitting tot en met het afscheid op de dinsdagmiddag met de 

carnaval. In september beginnen wij met de eerste vergaderingen en de 

laatste vergadering hebben wij in mei met natuurlijk als hoogtepunt de 

jeugdpronkzitting en de carnavalsdagen.  

Algemeen 

In het midden van dit boekje vind je een formulier waarmee je je op 

kunt geven voor de raad van elf, page, adjudant(e) of prins(es).  Voor het 

jeugdteam hebben we in totaal vijftien kinderen nodig. Een prins(es), 

een adjudant(e), twee pages en de raad van elf. Je mag jezelf voor 

meerdere dingen opgeven. Als we voor de raad van elf  meer 

aanmeldingen krijgen zijn we helaas genoodzaakt om uit deze 

kandidaten te loten. Iedereen heeft hierbij gelijke kansen. Ongeveer een 

maand nadat je je aangemeld hebt, krijg je een brief van ons waarin 

staat vermeld of je wel of geen deel uitmaakt van de jeugdraad.  Als je 

wel bij het jeugdraad zit, zal in de brief een datum staan voor de eerste 

bijeenkomst en een aantal data waarvan we al weten wanneer je 

aanwezig moet zijn. Hier kunnen nog altijd activiteiten bijkomen. 

Hierover krijg je dan tijdig bericht van ons.  



Tijdens de jeugdpronkzitting krijg je een overzicht wanneer je met de 

carnavalsdagen aanwezig moet zijn. We verwachten natuurlijk wel dat 

je dan ook altijd aanwezig bent.  

De Raad van Elf 

Vind je het wel leuk om met ons carnaval te vieren maar sta je liever niet 

op de voorgrond dat is de Raad van Elf misschien wel iets voor jou.  

Als je bij de raad van elf zit moet je zelf zorgen voor een zwarte broek 

(liefst geen spijkerbroek) en zwarte schoenen. Een blouse, strikje, gilletje 

en steek krijg je van ons in bruikleen.  

Wanneer moet je aanwezig zijn? 

- Jeugdprinsenlotto 

Elk jaar gaan we in heel Ewijk langs de deur met formulieren waarop alle 

kinderen van het jeugdteam staan. Mensen kunnen dan voor een klein 

bedrag raden wie de nieuwe jeugdprins(es) wordt. Deze dag duurt van 

10.00 uur tot 16.00 uur . De lunch wordt door ons verzorgd.  

- De jeugdpronkzitting  

In januari vindt de jeugdpronkzitting plaats. Tijdens deze pronkzitting 

wordt het nieuwe prinsenteam onthuld. Een hele gezellige middag met 

veel optredens en natuurlijk als hoogtepunt de onthulling. De dag ervoor 

hebben we een korte generale repetitie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INSCHRIJFFORMULIER 

Naam: 

Adres: 

Geboortedatum: 

Klas:  

Hobby’s:  

a.u.b. aankruisen wat je graag wil (je kunt meerdere mogelijkheden 

aankruisen). 

O  jeugdprins(es) 

O  adjudant(e) 

O  page 

O  raad van elf 

Zo 8 dec 2019: prinsen lotto       Zo 19 jan 2020: pronkzitting  

Zo 26jan 2020: receptie       Vrij  21 februari 2020: Start 

carnaval 

Bij aanmelden voor jeugdteam/ jeugdraad gaan we er van uit dat je ook 

tijdens alle bovengenoemde activiteiten aanwezig zult zijn. 

 

Uiterlijk 21 oktober 2019  (tot 18.00 uur) a.s. moet het briefje ingeleverd 

zijn bij  Sanne van de Zandt, Gitaar 33 in Ewijk 



Heb je je opgegeven voor prins(es), adjudant(e) of page dan willen we 

graag weten met wie jij in het prinsenteam zou willen zitten:  

-    - 

-    - 

-    - 

Als je prins(es), adjudant(e) of page wordt, is het natuurlijk niet zeker of 

het prinsenteam er ook zo uit komt te zien.  

Heb je je opgegeven voor jeugdprins(es) dan willen we graag van je 

weten waarom jij een goede jeugdprins(es) bent.  

Ik wil graag jeugdprins(es) worden omdat:  

 

CV de Dijkvelders heeft een privacyverklaring. Hierin is oa opgenomen 

hoe wij omgaan met beeldmateriaal tijdens carnaval activiteiten. Denk 

hierbij ook aan jeugdprinsenlotto. 

NB Hou bij deelname aan het jeugdteam / jeugdraad er rekening mee 

dat er bijkomende kosten zijn, zoals consumpties, kleding, 

onderscheidingen(jeugdprins). Mochten hier vragen over zijn, dan 

graag contact met de jeugdcommissie opnemen 

(jeugdcommissie@dijkvelders.nl) 

In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) 

Naam:  

Telefoonnummer(s): 



e-mailadres:  

Handtekening ouder/verzorger:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

- De prinsenreceptie 

Een week na de onthulling is de prinsenreceptie. Deze wordt gehouden 

op zondagmiddag. 

- De carnaval 

Tijdens de carnaval ben je aanwezig als raad van elf tijdens de 

schoolcarnaval, op vrijdagavond bij de jeugddisco, op zondagochtend in 

de kerk en daarna gaan we met z’n allen de Zot te onthullen. 

Zondagmiddag tijdens de optocht sta je op de jeugdprinsenwagen. 

Daarna is het nog even feesten tot ongeveer 17.00 uur. Op 

maandagochtend ben je er weer bij het Zotte Snottebellenbal voor 

kinderen van 0 t/m 6 jaar en op Kreesie Tunes middag (dinsdag) gaan we 

nog een middag  feesten. Op deze middag nemen we weer afscheid van 

het jeugdteam en zal de jeugdprins toetreden tot het jeugdconvent. 

Het prinsenteam (prins(es), adjudant(e) en pages) 

Als jeugdprinsenteam ben je natuurlijk ook bij de activiteiten van de 

raad van elf aanwezig. Maar het prinsenteam heeft het nog veel 

drukker. Zij gaan bijvoorbeeld ook op ziekenbezoek (als er bv. een kind 

van school of iemand in de eigen familie of de carnavalsvereniging ziek 

is), ze gaan op bezoek bij de jeugddeelnemers van de optocht om een 

klein presentje te geven. Ze gaan naar diverse pronkzittingen in de 

omgeving (Weurt, Beuningen). Ze gaan naar de Gelderlander voor de 

grote prinsenfoto. Ze gaan naar de carnavalsmiddag van de Bond van 

Ouderen. Als er bv. bij de scouting of voetbal carnaval wordt gevierd zijn 

ze aanwezig.  Ook bij optredens van onze Dansgarde kan het 

Jeugdprinsenteam gevraagd worden om hen aan te moedigen.  



De weekenden tussen de pronkzitting en de carnaval zijn meestal druk 

bezet met allerlei leuke en gezellige activiteiten. Dit alles natuurlijk in 

overleg met de ouders van het jeugdprinsenteam. 

Het is natuurlijk een hele eer om deel uit te mogen maken van het 

jeugdprinsenteam. Maar hou er wel rekening mee dat je ook een hele 

drukke tijd gaat krijgen. Voor ons is het dan ook heel belangrijk dat de 

ouders volkomen achter de deelname van hun kind staan want ook zij 

gaan het behoorlijk druk, maar natuurlijk ook heel gezellig, krijgen. De 

ouders van het nieuwe jeugdprinsenteam informeren wij begin 

november. Dan zullen we ook een afspraak maken om alles door te 

nemen.  De ouders die eind november nog niks van ons gehoord hebben 

kunnen ervan uitgaan dat hun kind niet in het prinsenteam zit. 

Voor zover even onze informatie. Wij hebben er al weer helemaal zin in 

en hopen jullie ook!  

Heb jij, of je ouders, nog vragen dan kunnen ze even contact opnemen 

met de jeugdcommissie, zie site van de Dijkvelders of via de mail: 

jeugdcommissie@dijkvelders.nl 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


