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Goedendag Zottendaelers

Vanaf heden ben ik de nieuwe president van CV de         
Dijkvelders. Opvolger van Scoop van den Brant. Die gaat 
nu  verder als prins Scoop d’n urste . 

Voor de mensen die me nog niet kennen zal ik me even 
voorstellen. Ik ben Edwin Hendriks, de meeste mensen 
zullen me kennen als Edje. Ik ben een zoon van Karel en 
Henny Hendriks, broer van ex-prins Marco d’n Urste.  
Man van Caroline Hendriks en trotse vader van Evi en Liz.

In 2013 ben ik onthuld als prins Edwin d’n Urste. Na dit 
jaar heb ik me aangesloten bij de elite raad van elf en 
sinds vorig jaar ben ik vice president. 

Het is me nu een hele grote eer om President te zijn van 
de Dijkvelders en ik ga dit ook met heel veel plezier doen.

Als vereniging hebben we vele leuke en gezellige   
carnavalsactiviteiten gepland, zodat komend jaar, geheel 
in Las Vegas stijl weer een knallend carnavalsseizoen gaat 
worden!

Ik hoop jullie allemaal te ontmoeten tijdens de   
carnavalsdagen in ons schitterende Zottehuus.

3x alaaf

President Ed

Woordje President

Kaartverkoop Carnaval

De voorverkoop van de kaarten voor Carnaval in Zottendael is zondag 2 februari om 12.00 uur in de Ouwe Deeg,   
Hoogstraat 9a in Ewijk. 

Omdat De Dijkvelders carnaval in Zottendael voor iedereen mogelijk willen maken is het besluit genomen om een 
max. van 4 kaarten per persoon per evenement te hanteren. Zo wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om kaarten 
te kopen voor Carnaval in Zottendael.

In verband met de verwachte drukte verzoeken wij iedereen om op tijd aanwezig te zijn bij de kaartverkoop, want 
helaas geldt wel OP = OP. In verband met de veiligheid zijn wij gebonden aan een maximum aantal bezoekers die wij   
toegang mogen verlenen tot onze feesttent. 

Voor alle evenementen geldt een toegangsprijs á € 7,50 euro (dit is inclusief gratis locker en toiletgebruik).

De kaarten dienen contant en bij voorkeur gepast betaald te worden.

Lockers tijdens Carnaval

Tijdens de carnaval kunnen bezoekers gebruik maken van gratis lockers om hierin jassen veilig op te bergen. Hiervoor 
is een inworp van een 2 euro muntstuk nodig. Dit 2 euro muntstuk wordt aan het einde van de avond, na openen van 
de locker, weer geretourneerd. Wij stimuleren zoveel als mogelijk meerdere jassen in een locker te doen. De lockers 
zijn alleen bedoeld voor jassen en eventueel tassen, het is niet mogelijk om gedurende de avond steeds de locker te          
openen. Wij blijven het beleid hanteren eenmaal de feesttent verlaten is niet meer opnieuw naar binnen. Ook hierbij 
geldt dat wij dit doen vanuit veiligheid oogpunt. 

De locker heeft een sleutel waarmee de locker weer te openen is. Indien deze sleutel per abuis kwijt raakt dan zijn wij 
helaas genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen. De kosten voor het kwijtraken van de sleutel bedragen      
€ 10,00 euro. Het locker verhuur bedrijf brengt De Dijkvelders namelijk ook kosten in rekening bij het kwijtraken van 
sleutels. Pas dus goed op je sleutel en zorg ervoor dat je deze niet kwijt raakt.

  Veranderingen Carnaval
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Zottendael
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Alaaf Zottendaelers,

“Viva Las Vegas” !! Met dit thema gaan we dit jaar            
uitpakken. Op z’n Amerikaans wordt het: groter, mooier 
en beter. Met heerlijke muziek, glitter, glamour en alles 
wat je maar kunt bedenken bij “Viva Las Vegas”.

Tijdens de pronkzittingen zijn met een wervelende show, 
op de muzikale klanken passend in het thema   
“Viva Las Vegas” de nieuwe prinsenteams onthuld.                           
De prinsenteams staat dan ook te popelen om jullie mee 
te nemen in dit carnavalseizoen en er één groot feest van 
te maken. 

Met het thema kunnen de deelnemers van de optocht 
weer aan de slag en zijn wij benieuwd hoe iedereen weer 
verkleed naar onze feesten komt.    
Als vereniging zijn we al enkele maanden in de weer om 
alles te regelen en te organiseren zodat ook dit  
carnavalsfeest weer feestelijk kan verlopen. Zoals jullie 
van ons gewend zijn, hebben we wederom wat dingen 
veranderd. Stilstand is achteruitgang dus hebben we ons 
best gedaan om ons carnavalsfeest te verbeteren waar 
het mogelijk is en te behouden wat al helemaal goed 

was. We hopen dan ook vele Zottendaelers te mogen 
ontmoeten tijdens één of meerdere carnavalsactiviteiten. 
Want vergeet niet: Carnaval vier je met elkaar !!

Ons programma vind je verderop in deze                          
carnavalscourant 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 of Instagram: cv.de.dijkvelders

Met carnavaleske groet,

Fred Thomassen 

Voorzitter CV de Dijkvelders.

Tijdens een carnavalsseizoen zijn er helaas ook      
gebeurtenissen die een schaduw werpen over 
zo´n seizoen. Op 20 april 2019 hebben we afscheid   
moeten nemen van ex-page en Dijkvelderlid:                  

Carly Lammers 

Carly was nog niet zo lang bij onze vereniging, 
maar heeft een onvergetelijke indruk achter 
gelaten. Haar tomeloze energie, haar humor, haar 
gezelligheid en haar confetti waren weergaloos. 
Met respect en bewondering hebben we met haar 
meegeleefd. Groot was onze verslagenheid toen ze 
de strijd verloor...

Carly, we herinneren jou met een grote glimlach!

Leden carnavalsvereniging de Dijkvelders

In Memoriam Carly Lammers  

Woordje Voorzitter
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Woordje Burgemeester

Beste Dijkvelders en Dijkvelderinnen,

Op 26 oktober tijdens het sleutelfeest 2019 heb ik de sleutel van 
onze mooie gemeente Beuningen weer in ontvangst mogen nemen. Wat was het weer een prachtig carnaval 2019.

Het sleutelfeest is ook afscheid nemen van de prinsen Marco, Raymond, Berry, Arno en hun hofhouding. Ze waren 
alle vier de gangmakers van het feest!            
En alle hulde voor de prinsen en de verenigingen dat ook in 2019 de zorg en aandacht voor elkaar van jong tot oud 
tijdens carnaval niet werd vergeten.            
Dat maakt carnaval voor mij een bijzonder feest, en Beuningen buitengewoon hartverkwikkend.

Carnaval 2020 zal mijn derde carnaval als jullie burgemeester zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie er weer een 
spetterend feest van gaan maken met hulp van alle vrijwilligers, bestuur, (jeugd)prinsen/prinsessen en hun gevolg. 

De voorpret is begonnen, vol verwachting kijken we uit naar carnaval 2020 in het Alde Biesenrijk, Zottendael,      
Eikelenburg en Oelewaal.

Alaaf!

Daphne Bergman

Burgemeester Beuningen

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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Woordje Burgemeester
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Alaaf!

Daphne Bergman

Burgemeester Beuningen

In Memoriam

In het afgelopen carnavalsjaar zijn nog twee 
oud leden helaas overleden: 

Op 28 december 2019 is ons zeer gewaardeerd oud 
prins Sjaak Willems overleden.

Sjaak zwaaide in 1987-1988 de scepter over het 
Dijkveldersrijk als Prins Sjaak d’n Urste.

Op 5 januari 2020 is Corrie Hock, vrouw van erelid en 
ex-penningmeester Wim Hock overleden.

Sjaak en Corrie bedankt voor alles!
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Onze Leden

Hallo Zottendaelers, 

ik ben Bianca Klaassen en sinds afgelopen jaar lid van CV de Dijkvelders.

Al jaren vier ik samen met mijn vrienden en familie carnaval in Zottendael.

Nadat Patrick prins carnaval en Thomas jeugd adjudant mochten zijn maakte ik kennis met 

  de andere kant van carnaval en na een warm welkom was ik verkocht!!

Omdat ik mezelf graag inzet voor de jeugd van Ewijk, zit ik bij de Jeugdcommissie. 

Samen met een gezellige en enthousiaste groep proberen we het jeugdteam, 

de jeugdraad van 11 en alle jeugd van 0 t/m 17 jaar een onvergetelijke carnaval te geven.

Voor mij een perfecte combinatie; 

Eerst feesten met de jeugd en dan nog even door met alle “grote” mensen uit Ewijk!

Alaaf! groeten Bianca Klaassen.

Hallo Zottendaelers en Zottendaelerinnen,Mijn naam is Stijn en als nieuw lid der Dijkvelders zou ik mijzelf graag willen introduceren. 

Hoewel dit eigenlijk al mijn 2e jaar als volwaardig lid van de vereniging is heb ik daarvoor één jaar 

meegedraaid als aspirant-lid. De reden dat ik gekozen heb om volwaardig lid te worden is vooral 

omdat ik het erg gezellig vind bij de vereniging. Daarnaast is het natuurlijk ook erg leuk om met z’n allen naar carnavalsfeesten van anderen dorpen 

te gaan.  Hoe dichterbij de carnaval we komen hoe enthousiaster iedereen wordt.                 

M et als hoogtepunt natuurlijk het doel om er ieder jaar met z’n allen een zo’n mooi mogelijke  

carnaval van te maken. 
3x alaaf en op naar de carnaval!
Stijn Gevers

Hoewel dit eigenlijk al mijn 2e jaar als volwaardig lid van de vereniging is heb ik daarvoor één jaar 
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te gaan.  Hoe dichterbij de carnaval we komen hoe enthousiaster iedereen wordt.                 

Draagt U carnaval een warm hart toe en 
lijkt het U leuk om te helpen met het 
organiseren van de carnaval in Ewijk?
Wij verwelkomen U graag als lid van onze 
carnavalsvereniging!
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan 
contact op met het secretariaat:
secretariaat@dijkvelders.nl
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          Eigen Skinº1 Beauty & Clinic Concept      
      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Organic Skincare facials 
▪ Anti-aging facials 
▪ Bindweefselmassage 
▪ Collageen lichttherapie 
▪ Ultralift Spierversteviging 
▪ Elleebana LashLift 

 

Waarom Dermaskin 
▪ Meer dan 22 jaar ervaring 
▪ Beste Medik8 salon Benelux 
▪ Bekend door heel Nederland 
▪ Lid ANBOS 

 

DERMASKIN 
Julianastraat 1C 

6644 BN Ewijk 

Tel : 0487 524 574 

www.dermaskin.nl 

info@dermaskin.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Skinº1 Meet & Treat 
Maak kennis met ons € 65.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5x Award Winner 
2016–2017–2018–2019 (2x) 

 

 

 

 

 

 

▪ Peelingen 
▪ SkinPen collageen therapie 
▪ Microdermabrasie 
▪ Cosmelan pigment 
▪ Glowy Skinº1 Plan 

 

Wij behandelen 
▪ huidveroudering 
▪ fijne lijntjes en rimpels 
▪ huidverslapping 
▪ acne & acne littekens 
▪ grove huid en poriën 
▪ pigmentvlekken 

 

Onze merken 
▪ Image Skincare 
▪ Medik8 
▪ SkinCeuticals 
▪ Eminence Organics 
▪ Mesoestetic 
▪ Hydropeptide 
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Afscheidswoordje Prinsenteam

Beste Zottendaelers,

Wat ben ik ongelofelijk trots dat ik het afgelopen carnavalsjaar jullie Prins heb mogen zijn!
Toen ik werd gevraagd als kandidaat had ik natuurlijk niet durven dromen dat ik meteen 

benoemd zou worden tot opperheerser van Zottendael. 
Mijn underdog positie was ook duidelijk merkbaar richting de onthulling, maar dat heeft er wel voor gezorgd 

dat ik heb mogen genieten van de geweldige verbazing in de gezichten van mijn ouders, 
de Promillekes en vele anderen in de zaal. 

Nadat alle spanning van het geheimhouden van ons afgegleden was, waren we als team niet meer 
te houden om alle feestjes en partijen af te gaan. En wat hebben we hiervan genoten! 

Menigmaal gingen we er zonder verwachtingen heen en stonden we uiteindelijk altijd weer 
te SPRINGEN op het podium. 

Maar ik ben er ook achter gekomen dat het Prins zijn meer betekent dan deze plek in de spotlight. Ook de 
vele ziekenbezoeken en de dankbaarheid die daar bij kwam kijken hebben mij aangegrepen. 

De carnavalsdagen, samen met de Dijkvelders en alle carnavalsgroepen die Zottendael rijk is, waren natuurlijk 
onovertroffen. Wat hebben we er weer een geweldig feest van gemaakt met zijn allen! 

Om in de volle tent onze plek op het podium in te nemen, zorgde keer op keer weer voor kippenvel. 
Dit was mede te danken aan onze onvolprezen Raad van 11, al had er wel wat 

minder confetti in onze drankjes mogen belanden. 
De traditievolle zaterdag, met onder andere de sleuteloverdacht en het vlag hijsen, heeft van mijn prinszijn 

een bijzondere ervaring gemaakt. En wat een geweldig gevoel gaf het dat ook bij deze gebeurtenissen er weer vele 
Promillekes aanwezig waren om ons aan te moedigen. 

Ik had me geen beter team durven wensen om deze schitterende momenten mee te beleven. 
Dus ik wil mijn adje Ruud en mijn wonderschone pages Ilse en Sterre bedanken voor de geweldige tijd die we 

hebben beleefd en de band die we voor altijd zullen hebben! 
Maar ook onze achterban verdient een groot chapeau voor alle hulp die we van ze hebben ontvangen, met in 

het bijzonder natuurlijk mijn Prinses Ilse! 
Zonder al deze support hadden wij niet zo kunnen genieten. Tot slot wil ik het nieuwe prinsenteam succes 

wensen met het gigantisch mooie avontuur waar zij zich nu in gaan storten! 
Zottendaelers, bedankt voor alles! We hebben een topjaar gehad!

3x Alaaf Ex-Prins Marco d’n Urste
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Energieweg 50
6651 KT Druten

Beste Zottendaelers,

Trots en blij ben ik, dat ik adjudant heb mogen zijn. En tegelijkertijd teleurgesteld dat het er weer op zit.

Wat was het een eer om afgelopen jaar adje te mogen zijn bij mijn maat Marco en wonderschone ex-pages 

Sterre en  Ilse.  Nu snap ik ook de uitspraak “vroeger was alles beter”. We hebben zoveel meegemaakt dat ik een 

boek zou kunnen schrijven, maar ik laat graag een paar bladzijden leeg zodat we de komende jaren nog volop 

mooie, nieuwe verhalen kunnen maken in Zottendael! Bedankt Dijkvelders en alle anderen die er op de achter-

grond voor hebben gezorgd dat wij op de voorgrond konden schitteren, springen en genieten. 

Uiteraard wil ik Laura bedanken dat ze dag en nacht voor mij klaar staat. 

Ik wens het nieuwe team heel veel plezier, want voor je het weet is alles voorbij...

Hoop jullie snel weer te zien,

Alaaf, ex-adjudant Ruud Peters
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Ik wens het nieuwe team heel veel plezier, want voor je het weet is alles voorbij...

Hoop jullie snel weer te zien,

Alaaf, ex-adjudant Ruud Peters

Hallo Zottendaelers,

Wat een spannende tijd gingen wij tegemoet toen we op 10 oktober 2018 gevraagd werden om 
pages te mogen zijn van prins Marco d’n Urste en adjudant Ruud.

Mooi om te zien dat het carnavalsleven zo opleeft in het dorp. Het afspreken in het geheim, het stapavondje in 
Den Bosch toen we nog niet onthuld waren (in de hoop dat we geen bekenden zouden tegenkomen) 

en wat hebben we gelachen met het inzingen van het prinsenlied en de vele andere activiteiten. 
Het geheimhouden was dan ook niet altijd even makkelijk. 

We hebben een prachtige tijd meegemaakt. Fantastisch vonden we de vele feestjes, de ouderenbezoeken, de 
kijkavonden, de carnavalsdagen en zoveel meer moois. Het had voor ons nog niet afgelopen hoeven zijn.  

We willen iedereen enorm bedanken die deze carnaval voor ons onvergetelijk hebben gemaakt. 
We wensen het nieuwe prinsenteam heel veel schik en plezier toe! 

Veel liefs ex-pages Sterre en Ilse
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Wij wensen u een 
pre�ge carnaval

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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Advertentie Cirkel dec 2018 kopie.pdf   1   7-12-2018   08:33:13

JULIANAPLEIN 176  l  BEUNINGEN  l  06 45 66 87 51 JULIANAPLEIN 176  l  BEUNINGEN  l  06 45 66 87 51 

TOTAL BEAUTYCONCEPTTOTAL BEAUTYCONCEPT

Angelique van Hulst 
 
 

Schoonheidsspecialiste 
Pedicure / Manicure  

 
Vordingstraat 23 6644 BE Ewijk 

telefoon: (0487) 52 33 02 
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Wij zijn Dansgarde Dreamdance Ewijk, dansgarde van 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. De dansgarde 
Dreamdance bestaat dit jaar uit 35 enthousiaste meiden onderverdeeld in 3 groepen: Mini dreamers, Young dreamers 
en Great dreamers.

De Mini dreamers zijn de 12 jongste, giebelende meiden van Dreamdance. Een groot deel van deze meiden danst dit 
jaar voor de eerste keer mee. Zij trainen op dinsdagavond in de Ouwe Deeg van 18.30 tot 19.30 uur. De meiden worden 
getraind door Isabelle Verbruggen en Nicol van Wijk.

De middelste groep zijn de Young dreamers. Deze groep bestaat uit 13 meiden en zij hebben al een paar jaar ervaring. 
Zij trainen in de andere zaal van het Ouwe Deeg op dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. De meiden worden getraind 
door Joyce Telkamp en Anke van Workum.

De Great dreamers bestaat uit 10 meiden en zijn de oudste groep van Dreamdance. Zij trainen ook op dinsdagavond in 
de Ouwe Deeg, maar van 19.30 tot 20.30 en worden getraind door Isabelle Verbruggen en Nicol van Wijk.

Onze danseressen treden op tijdens verschillende carnavalsactiviteiten, de pronkzittingen en de prinsenreceptie. Ook 
gaan we naar verschillende danstoernooien toe, waar we hopelijk mooie prijzen in de wacht weten te slepen. 

Het hoogtepunt van ons jaar is uiteraard ons eigen danstoernooi in Ewijk. Dit jaar organiseert dansgarde Dreamdance 
al voor de 10e keer haar danstoernooi. 

Deze zal gehouden worden op zondag 8 maart 2020 in het MFA in Ewijk.

Tijdens dit toernooi strijden onze groepen met verschillende andere verenigingen. Alle drie onze groepen zullen hun 
gardedans en showdans vertonen. Iedereen is welkom om te komen kijken en onze meiden aan te komen moedigen. 
Het toernooi begint om 11.00 uur, de entree is gratis voor kinderen tot 12 jaar,  vanaf 12 jaar bedraagt de entree € 5,00.

Dankzij alle hulp van de Dijkvelders, trainsters, begeleiding, ouders en door de vele bezoekers, kunnen we van deze 
dag een groot succes maken.

Lieve dansgroetjes van de begeleiding Nancy Gerrits, Chantal Roelofs,              
Marieke Klaassen en Mandy Pos.

En trainsters Joyce Telkamp, Anke van Workum, Isabelle Verbruggen, Nicol van Wijk.

Dansgarde Dreamdance
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Voor al uw bouw-en verbouwplannen! 
 
 

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

R.F. Timmerwerken
06-12597738

Ewijk

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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Wij, Lieke en Bjorn, zijn de trotse ouders van Dylana en Syenna. Ze dansen allebei bij de Dansgarde van Ewijk. 
Onze meiden gaan elke week vol enthousiasme en vol energie naar de training. De danspasjes die ze daar leren 

worden thuis ook nog volop geoefend. 
De carnavalsperiode ervaren wij als gezin dan ook als een erg leuke, drukke tijd met allemaal leuke activiteiten. 

De meiden mogen optreden tijdens de pronkzitting en prinsenreceptie, maar ook op enkele momenten tijdens 

de carnaval. Het hoogtepunt van de carnaval is voor de meiden de optocht, waarbij ze op de prinsenwagen   

mogen staan.
De danstoernooien die we bezoeken zijn gezellige dagen. Ons eigen danstoernooi in Ewijk vinden de meiden 

ook erg leuk, lekker optreden in je eigen dorp voor familie, vrienden en bekenden.Wij denken dat Ewijk trots kan zijn op zo’n leuke, gezellige vereniging. Groetjes Lieke en Bjorn

Danstoernooi

17
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g r a f i s c h
o n t w e r p
websites 
d r u k w e r k
reclameproducten

Hoogstraat 14 - 6644  BT   Ewijk

ideesign.nl

Mieke de Leeuw
06 4452 8596

 

Jelle Boekhoorn

M  +31610714999
E   boekhoornelektro@outlook.com

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

Beste Zottendaelers, alaaf aan de Dijkvelders,

Carnaval 2019, een onvergetelijk jaar met als thema ‘Helemaal Hollands’. Wat heb ik genoten van de frikandellen     
speciaal, tulpen en kaas(tosti’s). En het aanvoeren van de jeugdcarnaval samen met mijn maat Thomas, de beste       
adjudant ooit en de vrolijke pages én scepterbewakers Nina en Jaylynn.

Vele mooie momenten zijn er om aan terug te denken; 

•	 Het nieuws dat mijn zus en mijn ouders me brachten in de ochtend van de jeugdpronkzitting, dat ik prins 
Olivier d’n Urste mocht zijn (haha, echt niet… nee… echt..? Ben ik ècht prins?! En vervolgens Facetimen met 
adje Thomas die overdonderd was met zijn titel);

•	 De onthulling met de onvergetelijke kreten van Scoop… “wie-o-wie..? (ja, ik natuurlijk!); 

•	 Het vlaghijsen bij onze voordeur met alle kinderen van de bovenbouw van de Reuzepas;

•	 Niet te vergeten het vlaghijsen bij prins Marco d’n Urste (‘het is weer tijd om te scoooooren’);

•	 Het prinsentreff en met alle prinsen en prinsessen uit de wijde omgeving bij de Gelderlander (je weet niet wat 
je ziet; al die veren en mooie pakken);

•	 Samen met het grote prinsenteam in de bus (dan kom je pas tot gesprekken!);

•	 De wagens en hun bouwers bezoeken voor de optocht;

•	 Het fi jne contact met de jeugdcommissie, met hen erbij voel je je goed!

•	 De Ouwe Deeg als tweede huis: hoe overdonderend (en intensief ) zo’n receptie (heel veel handen schudden 
en heel veel snoep aannemen);

•	 Het geweldige gezellige carnaval bij de scouting (met z’n allen op de grond zitten roeien op “we hebben een 
woonboot..”);

•	 Met de raad, president Lars en het prinsenteam zelf een hele gezellige spelletjesmiddag bij mij thuis;

•	 Met z’n allen op bezoek bij alle andere prinsen in de gemeente. En dan trots zijn op hoe mooi de onthulling 
van de Dijkvelders toch echt is. We hoorden dat we ons goed hebben gedragen en een gezellige club waren. 
Steek die maar in je zak Ewijk!

•	 En tot slot; het indrukwekkende aftreden met zoveel oude jeugdprinsen en dan op de schouders bij de grote, 
stoere ex-prinsen.

Ik wens het prinsenteam met Prinses Noor d’n Urste een enorm mooie carnaval  (in Las Vegas!).

3 x Alaaf,  

Ex-Jeugdprins Olivier d’n Urste

19
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Beste Zottendaelers,

Wat is dit carnavalsjaar snel gegaan als jeugdadjudant Thomas. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op de 

ochtend van de jeugdpronkzitting van mijn ouders hoorde dat ik de adjudant van Zottendael zou worden. Ik had 

het helemaal niet verwacht en kon het amper geloven.

Toen ik hoorde dat prins Olivier en de pages Jaylynn en Nina ook in het prinsenteam zaten, kon mijn carnaval 

helemaal niet meer stuk. Wat was het een ongelofelijke mooie tijd met z’n vieren. 

Iedereen bedankt voor de gezellige tijd! Ik wil vooral de jeugdraad en prins Marco, adjudant Ruud en de pages 

Ilse en Sterre bedanken. Het was een superleuk jaar  met jullie. Natuurlijk wil ik ook de Jeugdcommissie bedanken 

voor hun goede zorgen en gezelligheid. 

Ik wens het nieuwe prinsenteam net zo veel plezier toe als ik heb gehad.

Alaaf Alaaf Alaaf 

ex-jeugdadjudant Thomas
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Afscheidswoordje Jeugdprinsenteam

Beste Zottendaelers,

Wat is dit carnavalsjaar snel gegaan als jeugdadjudant Thomas. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op de 

ochtend van de jeugdpronkzitting van mijn ouders hoorde dat ik de adjudant van Zottendael zou worden. Ik had 

het helemaal niet verwacht en kon het amper geloven.

Toen ik hoorde dat prins Olivier en de pages Jaylynn en Nina ook in het prinsenteam zaten, kon mijn carnaval 

helemaal niet meer stuk. Wat was het een ongelofelijke mooie tijd met z’n vieren. 

Iedereen bedankt voor de gezellige tijd! Ik wil vooral de jeugdraad en prins Marco, adjudant Ruud en de pages 

Ilse en Sterre bedanken. Het was een superleuk jaar  met jullie. Natuurlijk wil ik ook de Jeugdcommissie bedanken 

voor hun goede zorgen en gezelligheid. 

Ik wens het nieuwe prinsenteam net zo veel plezier toe als ik heb gehad.

Alaaf Alaaf Alaaf 

ex-jeugdadjudant Thomas

Hallo Zottendaelers, 

Wat hebben wij een fantastisch jaar beleefd als de pages van Zottendael! Wat een geweldige tijd hebben wij gehad 
met onze jeugdprins Olivier, onze jeugdadjudant Thomas en niet te vergeten onze jeugdraad en jeugdpresident Lars. 
We hebben het superleuk met jullie gehad. Zonder jullie was dit avontuur een stuk minder leuk!

Wat was het toch spannend, we mochten alvast een outfi t uitkiezen voor als we page werden. Uiteindelijk hadden we 
onze outfi t aan. En toen kwamen onze moeders ons verassen met de page borden! We wisten het meteen, we werden 
de pages van de nieuwe jeugdprins!

We hebben samen veel gelachen, gezongen, gedanst en vooral gefeest. Het was ook superleuk met Prins Marco, 
adjudant Ruud, page Sterre en page Ilse! Als afsluiter hebben we met het jeugdprinsenteam en het prinsenteam  
gebowld!

We hebben heel erg genoten en daarom willen we de jeugdcommissie, de jeugdraad, alle Dijkvelders en onze ouders 
heel erg bedanken!

Wij wensen het nieuwe prinsenteam heel erg veel plezier!

Alaaf!!!

ex-Jeugdpages Jaylynn en Nina 
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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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Ook dit jaar is er weer een schitterende carnavalsoptocht 
in Zottendael.

Zondag 23 februari 2020 zullen de straten van Ewijk 
opgefleurd worden door prachtige praalwagens, mooi 
uitgedoste loopgroepen en individuele deelnemers.

Het thema van dit carnavalsjaar is Viva las Vegas, een 
thema dat ongetwijfeld voor glitter en glamour zal zorgen 
in heel Zottendael!

Afgelopen jaar waren de 1e prijswinnaars bij de 
verschillende categorieën 16+: D’n Broave Hendrik,   
De Promillekes en Hollands Glorie.

Bij de jeugd wonnen de Euwickse Kaaskoppen de 1e prijs 
bij de loopgroepen.

Heb je een leuk idee, doe dan gezellig mee met de 
optocht,       
Ons motto is: Meedoen is belangrijker dan winnen!

Er zijn diverse categorieën:

•	 16 jaar & ouder Praalwagens (anders dan door 
menskracht voortbewogen)

•	 16 jaar & ouder Loopgroep v/a 3 personen (en 
wagens door menskracht voortbewogen)

•	 16 jaar & ouder Individueel, maximaal 2 personen

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

•	 Jeugd t/m 15 jaar Loopgroep v/a 3 personen (en 
wagens door menskracht voortbewogen)

•	 Jeugd t/m 15 jaar Individueel, maximaal 2 
personen

Bij de volgende personen kun je aanmelden: 

Mia Hermsen: Gitaar 16, tel 06-50439939

e-mail: optocht@dijkvelders.nl

Natuurlijk kun je ook aanmelden via onze website  
www.dijkvelders.nl. Door het inschrijfformulier 
te downloaden, in te vullen en af te geven op het 
bovengenoemde adres.

We hopen jullie allemaal te zien tijdens onze prachtige 
optocht en aansluitend feest met ons te vieren in ons 
Zottenhuus!

Optocht

23
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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.

                                                                                                                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  

  
  
  
  

  
  

M. Roelofs

M  06-11529509
E   emsroelofs@gmail.com

Elektrotechniek
Verlichting
Datanetwerken
Kabelgoot
Montage

van Heemstraweg 12b ● 6644 KG  Ewijk ● T 0487 52 50 05 ● www.koopmansinstallatie.nl

op duurzaamheid!
Focus 
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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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Seniorencarnaval

Alaaf Zottendaelers en Zottendaelerinnen!

Net als voorgaande jaren gaan de senioren van Ewijk ook dit jaar weer carnavallen.
Om alvast een voorproefj e op de komende carnavalsdagen te nemen en lekker in carnavalsstemming te komen 

viert de vereniging van senioren een carnavalsmiddag op zaterdag 15 februari in MFA ’t Hart.
De middag zal aanvangen om 14.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur.

Bij binnenkomst ontvangt je 2 consumptiebonnen en koffi  e/thee met wat lekkers.
Deze middag zal er gelegenheid zijn om kennis te maken met 

Prins Scoop d’n Urste, Adjudant Antoin en pages Sanne en Judith. 
Ook zullen jeugdprinses Noor d’n Urste, adjudanten Tijn en Liam en pages Aivy en Benthe aanwezig zijn.

Voor muzikale ondersteuning zorgt naast Blister ook dweilorkest Bar Wah.
De dansgarde zal eveneens enkele optredens 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. De afgelopen jaren is dit zeer goed ontvangen door het publiek en was de 
seniorencarnaval een erg gezellige en geslaagde middag!

Dus senioren van Ewijk, zet 15 februari in je agenda en kom naar deze gezellige middag!

3x Alaaf!
Carnavalscommissie Seniorenvereniging
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FYSIOTHERAPIE EWIJK 
Vordingstraat 2 
6644 BH Ewijk
T 0487 524 740 / 524 750

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

Hallo Zottendael!

Wij willen ons ff voorstellen: wij zijn de Droogtappers. Un vriendengroep uit Ewijk die met hart en ziel van carnaval 
houdt. 
Met een leuk idee voor de wagen en een plek om te bouwen, begint voor ons de carnaval. Een van de leukste 
dingen aan het bouwen van een wagen, is dat de carnaval voor ons al een paar maanden eerder begint. De 
gezelligheid van het met elkaar brainstormen over ideeën, avonden bouwen aan de wagen en slappe kwats 
verkopen. Dit gebeurt natuurlijk met un biertje in de hand. 
Het mooie aan de optocht is dat we met trots kunnen laten zien waar we de afgelopen maanden aan gewerkt 
hebben. 
Na een derde en tweede plek gaan we dit jaar proberen de eerste prijs binnen te halen. 
 
Wij zien jullie met de carnaval!

Groetjes, 

De Droogtappers

Hallo allemaal,

Wij zijn CV de Kantinevullers, destijds opgericht door 6 jongens in groep 6, en nu uitgegroeid tot een mooie groep 

van 14 jongens en meiden. Het onderwerp voor dit jaar is al gekozen en de bouw is inmiddels gestart. Wij leven 

van week tot week richting carnaval, want wij houden wel van een feestje! Maar de zondag… DE dag van de 

optocht is echt super gaaf! Vorig jaar zijn wij 3de geworden en dit jaar wagen wij er ook weer een gokje op. 

Wij hopen jullie met velen tijdens de optocht te zien!

 

3x Alaaf en groetjes van
 CV de Kantinevullers
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Onze Grootste Carnavalsfans!
Naam: Debby Gerrits Leeftijd: 15 jaar         
Ik kom uit een echte Ewijkse carnavalsfamilie. Het carnaval vieren is mij met de paplepel ingegeven, 
via mijn opa en oma (Koen en Greet Roelofs), papa en mama (Berrie en Nancy Gerrits) en oom en 
tante (Chantal en Harold Roelofs). Leukste dag: Elke avond in de tent vind ik het één groot feest, elk 
jaar is het weer super! Mooiste herinnering: Mijn leukste carnavalsherinnering is het jaar dat ik in 
de jeugdraad van elf zat, wat een mooi feest was dat! Elke dag met z’n allen naar de tent om er een 
geweldig feest van te maken! Mooiste aan carnaval in Zottendael: De gezelligheid en 4 dagen  
helemaal los gaan!

Naam: Mariska Verploegen Leeftijd: 46 jaar         

Carnaval is mij met de paplepel ingegeven. Als kind zijnde met buurtvereniging    De 

Sluizentrekkers liep ik met de optocht mee en vierden we carnaval in Heumeshof en     

Café de Zon. Daarna met mijn vrienden dit mooie feest blijven vieren in Zottendael.     

Favoriete outfi t: Het liefste trek ik een leuke carnavalsjurk of fl eurige carnavalsjas met     

toebehoren aan. Pruiken, hoedjes, schmink en glitters mogen zeker niet ontbreken     

Leukste dag: Carnavalsmaandag is toch wel de mooiste van de 4 dagen. ’s Middags lekker los op de Duitse 

 muziek tijdens het Euwicks Bierfest. En het mooie daaraan vind ik dat het een feestje is waar jong en oud samen 

op de tafel staan te dansen. Tussendoor met z’n allen eten in het Kielekeshonk zodat we er ’s avonds weer tegenaan 

kunnen gaan. Mooiste herinnering: Ik heb leuke herinneringen aan het jaar dat ik page mocht zijn bij Prins Piet 

(Thomassen) d’n Urste, en aan de vele optochten welke ik samen met De Kielekes heb gelopen in Zottendael.  Wat 

hadden en hebben we een schik tijdens de carnaval in het Zottenhuus, maar ook in ons eigen feesthonk.  

Mooiste aan carnaval in Zottendael: Carnaval in Zottendael is voor mij het mooiste feestje van het jaar. Volop 

Euwickse schik met elkaar. Ik woon sinds 2011 in Druten, maar met carnaval ben ik 4 dagen in Zottendael te vinden; 

Je kunt het meisje wel uit Ewijk halen, maar Ewijk niet uit het meisje!

Naam: Ruud Faassen Leeftijd: 54 jaar           Ik ben geboren en getogen Euwickenaar, dus Zottendael is DE plek voor mij om carnaval te vieren. Ik vier al carnaval van kinds af aan, eerst samen met ons gezin bij de Sluizentrekkers en tegenwoordig samen met Ewijk 13. Favoriete outfi t: Eigenlijk teveel om op te noemen. Maar toen we met Ewijk 13 met de optocht meeliepen met het draaiorgel hadden we prachtige kostuums, dat vond ik de mooiste outfi t! Leukste dag: Het is elke dag één groot feest, maar de maandag, tijdens de Tirolermiddag, dat vind ik super gezellig. Maar ook de zondagmiddag, nadat we met Ewijk 13 mee hebben gelopen in de optocht, is het een en al leut en gezelligheid. Mooiste herinnering: Toen ik in 2004 onthuld werd als de neie Prins van Zottendael. Wat hebben we van elk moment intens genoten. En dat ons mam dat ook nog mee heeft mogen maken. Want ons mam en pap, ook wel bekend als Willem van PapeVeluw en van het duo Trui en Susan waren carnavallisten in hart en nieren. Ik had dit mooie jaar voor geen goud willen missen! Mooiste aan carnaval in Zottendael: Het is 1 geweldig groot feest, wat je viert als 1 grote familie.

     Naam: Toon Klaassen Leeftijd: 73 jaar       

Een echte Euwickse in hart en nieren. Carnaval vieren in Ewijk doe ik bijna mijn hele leven al, ik ben eigenlijk helemaal 

gek van Carnaval, en vier het ook altijd het liefst in Ewijk waar ik vele mensen ken. Het is ook een bere- gezellige 

vereniging De Dijkvelders, waar jong en oud samen komt. Favoriete outfi t: Mijn beste outfi t was met de Pronkzitting, 

waar ik jaren ’n optreden verzorgde samen met Piet Thomassen, in de duster op de fi ets in de Sauna. Een optreden 

om nooit te vergeten.  Leukste dag: Zaterdag voor de Carnaval, de Sleuteloverdracht en daarna het diner, dat is echt 

een hoogtepunt. Met de hele vereniging een hele dag samen zijn. Geweldig! Mooiste herinnering: Mijn mooiste 

Carnavalsherinnering is wel, toen ik in 1986 Prins der Dijkvelders mocht zijn. Tevens was ook 2017 een bijzonder jaar, 

toen werd onze zoon Patrick ook Prins der Dijkvelders. Geweldig om dit als vader mee te mogen maken. Mooiste aan 

carnaval in Zottendael: Dat we carnaval vieren doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, is een ding wat zeker 

is. Ik ben al ruim 34 jaar lid van de Dijkvelders en dat ik inmiddels Erelid ben, daar ben ik trots op! Tevens hoop ik daar 

zelf nog vele jaren van mee te mogen genieten, en ik wil de Carnavalsvereniging de Dijkvelders, dan ook ’n warm hart 

toedragen en hun nog heel veel succes wensen voor de toekomst.

33

Carnavalskrant_2020.indd   33 20-1-2020   23:09:36



34

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 vanOp de hoogte blijven van
ons huidige assortiment?ons huidige assortiment?

Of bezoek onze website!Of bezoek onze website!
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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

DE BROODHOEK
Brood & Banket

De Klef 26  Ewijk info@broodhoek.nl0487-503005

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

Iedereen fi jne
carnavalsdagen!!

Maandag en Dinsdag gesloten

Beste jeugdige Zottendaelers,

Ook dit jaar gaan wij als jeugdcommissie  van CV de Dijkvelders een fantastisch jeugdcarnaval organiseren. Ditmaal in Las 
Vegas stijl. 

Maar dat kunnen wij niet alleen!!!!!! Samen met het jeugdteam en de jeugdraad nodigen wij jullie uit om carnaval samen 
met ons te vieren.

Vrijdagochtend gaat het jeugdcarnaval knallend van start met de schooloptocht en het vlaghijsen bij de residentie van  
jeugdprinses Noor d’n Urste.

Op vrijdagavond 21 februari is het van 19.00 uur tot 21.00 uur feest voor de jeugd tot 12 jaar. Tijdens deze avond kunnen 
ze gezellig samen met vrienden en vriendinnen dansen, spelletjes doen en feesten. De dansgarde Dreamdance zal ook  
optreden deze avond.

Vanaf 21.00 uur tot 23.30 is de jeugd van 12 tot 17 jaar welkom tijdens de Party Night. Op de muzikale klanken van   
dj Martijn kan er helemaal los gegaan worden. Net als vorig jaar is er weer een fotohoek waar je samen leuke foto’s kunt 
maken. Deze avond is uiteraard alcohol vrij.

Op zondag 23 februari zien we jullie na de optocht graag in de tent. Daar is het één groot feest voor jong en oud, iedereen 
host en danst op de muziek van Dreamcast.

Maandagochtend 24 februari is het Zottesnottenbellenbal waar het los gaat voor de allerkleinste Zottendaelers. 

Dinsdagmiddag 25 februari zal de strijd om de Zottendaelbokaal tijdens het Zottenfestijn voor Groot en Klein weer   
losbarsten. In kleine groepjes worden er verschillende spellen tegen elkaar gespeeld en het beste team gaat er vandoor met 
de eerste prijs!

Uiteraard is er dan ook genoeg ruimte om lekker te dansen, polonaise te lopen en te hossen en te springen. Die middag is 
ook de afsluiting van de jeugdcarnaval met het afscheid van ons fantastische jeugdteam.

Kom je samen met ons het jeugdcarnaval ook dit jaar weer tot een groot succes maken en gezellig met ons mee feesten?

Tot dan, Viva Las Vegas

Jeugdcommissie C.V. d e Dijkvelders.
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Kom je samen met ons het jeugdcarnaval ook dit jaar weer tot een groot succes maken en gezellig met ons mee feesten?
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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⸀

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⸀

     Prijswinnaars Lotto 2020

     1ste prijs Fam. Boerakker

     2de prijs Lia van Mil

     3de prijs van Hemmen
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Pronkzitting 2020

     Prijswinnaars Lotto 2020

     1ste prijs Fam. Boerakker

     2de prijs Lia van Mil

     3de prijs van Hemmen
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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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Kennismaking Prinsenteam 2020
Dames en Heren, Jongens en Meisjes, Dijkvelders en         
Dijkvelderinnen, Zottendaelers en Zottendaelerinnen,

Mij is de grote eer ten deel gevallen om komend jaar Prins der Dijkvelders te mogen 
zijn. Graag wil ik me even voorstellen:

Ik ben Prins Scoop d’n Urste, in het dagelijks leven bekend als Gilbert van den Brant, 45 jaren jong, getrouwd 
met Miranda en woonachtig met drie prachtige dochters aan de Vordingstraat in ons mooie Ewijk.   
Geboren en getogen aan de Pater van Boxtelweg vier ik al mijn hele leven carnaval, aan de hand van ons pap en 
mam meedoen met “de Hooglanders”, schoolcarnaval vieren op de Pius VII, optreden tijdens de pronkzittingen 
met een buut, met vriendengroep “de Fustelegers” wagens bouwen en sinds 01-01-1997 officieel (raads)lid van de 
Dijkvelders waarbij ik de laatste 7 seizoenen President mocht zijn. Carnaval vieren is mij dus niet vreemd en ik mag 
wel zeggen dat carnaval een groot deel van mijn leven is en mijn grootste hobby. Ik heb al meerdere malen af en 
aan op de kandidaten lijst gestaan waarbij ik steeds in meer of mindere mate genoemd werd als mogelijke Prins. 

Het zaadje om het dit jaar toch eindelijk eens echt te worden werd gepland tijdens een vergadering van de  
Prinsencommssie waar de President uiteraard deel van uitmaakt. Het werd bijna achteloos op tafel gelegd, maar al 
snel werd de toon serieuzer. Het zou wel mooi zijn! Kunnen we dat? Durven we dat? Hoe doen we dat?  
Unaniem werd de knoop doorgehakt, tuurlijk willen, kunnen, durven en doen we dat! 

Nadat bij mij het besef was ingedaald dat het echt ging gebeuren, ging ik op zoek naar een nieuwe President.  
Gelukkig was dit snel duidelijk en hebben we na goede gesprekken een geweldige opvolger gevonden in  
President Ed. Samen hebben we veel doorgesproken en achter de schermen geregeld, zelfs de Raad van 11  
hebben we zonder dat ze het zelf wisten meegenomen in de voorbereidingen. Nu dit vraagstuk al vlot was  
opgelost, ben ik snel op pad gegaan om mijn team samen te stellen. De invulling hiervan was voor mij geen vraag, 
ik had er al vaak over nagedacht in de voorgaande jaren, het moesten deze drie worden. Op naar Adje, tijdens een 
feestje bij hem thuis speelde ik al de hele avond met de gedachte, zal ik hem vanavond vragen? Gelukkig ben ik 
niet snel naar huis te krijgen en in de vroege uurtjes waren we eindelijk nog alleen over. Ik stelde Antoin de vraag 
en hij zei meteen JA!!, fantastisch. 

Op naar de Pages, die zijn wat lastiger te vangen, maar na wat gesteggel had ik er eentje te pakken, thuis bij Sanne 
op de bank haar de vraag gesteld, zonder bedenktijd meteen JA!! Nu die andere nog. Geen probleem volgens 
Sanne, ik bel haar wel ff. Even later zat Judith ook op de bank, verbaasd te kijken wat ik daar moest. Ook haar de 
vraag gesteld en voordat ik was uitgesproken JA!!, hoppa BAM! Geregeld. Het lied met muziek en tekst had ik al 
een paar jaar in mijn hoofd, de proclamatie kreeg al vlot vorm, de foto’s, onderscheidingen, teksten, en nog veel 
meer snel in gang gezet. De kleding voor de heren in een nieuw wereldrecord gekocht (in Waalwijk hebben ze 
het er nog over en zijn nog niet bekomen van de turbo aanschaf ) de kleding van de dames duurde ietsje langer. 
En dan op richting de Pronkzitting. Het is een geweldige ervaring om aan je eigen onthulling te kunnen/mogen 
werken samen met iedereen die hieraan meewerkt zonder dat ze iets wisten (ze moesten eens weten). Gelukkig 
kon ik, tijdens de Pronkzitting, met mijn zoetgevooisde stemgeluid mezelf en mijn team onthullen. Wie o Wie? 
Nou wij dus. Het kroonjaar 2020 kan niet meer kapot, ik heb er ongelooflijk veel zin in om met mijn superteam en 
samen met alle Dijkvelders er een geweldig feest van te maken. Iedereen uit Euwick (da’s toch beste grond) en ver 
daarbuiten is van harte uitgenodigd om er samen met ons in het Zottenhuus een gouden carnaval van te maken. 

Alaaf, alaaf, alaaf Prins Scoop d’n Urste.

Met dank aan Kops Schoenen
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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

> Wij wensen iedereen een flitsend carnaval toe!

Liever geen
gokje wagen?

Ambrosius Elektro vragen!
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Kennismaking Prinsenteam 2020

Beste Zottendaelers,

De meeste van jullie kennen mij vast wel. Mijn naam is Antoin Ambrosius. Ik ben in 2014 Prins geweest van Zott endael. 

Woonach� g in het mooie Euwick. Trotse papa van 2 prach� ge dochters, Froukje, die in 2018 Jeugdpage is geweest en 

Y� e die dit jaar in de Jeugdraad van Elf zit. Mijn vriendin is Marieke Klaassen, ook zij is al 2 keer Page geweest. Haar 

dochters Fleur en Milou zijn beide ac� ef bij dansgarde Dreamdance, dus het carnavalsgebeuren zit bij ons echt wel in 

het bloed. Dus jullie zullen ook zeker een van deze meiden een keer voorop zien lopen in de polonaise.

Mijn bedrijf Ambrosius Elektro bestaat alweer 11 jaar. Met veel passie voer ik mijn werkzaamheden uit. En zoals jullie 

in mijn adverten� e kunnen lezen…. geen gokje wagen, maar Ambrosius Elektro vragen. 

Verder houd ik van Formule 1, motorrijden, skiën en leuke dingen doen met alle 5 de meiden!

De avond dat mijn dochter Y� e haar verjaardag vierde bleven Scoop en Miranda weer eens hangen. Maar nu met een 

goed excuus, de tuindeuren werden gesloten door Miran.

Wij dachten…..wat gaat hier gebeuren. En toen kwam voorzich� g de vraag van Scoop…..of ik in 2020 aan de zijde van 

onze dorstlus� ge hoogheid, Prins Scoop wil staan. Hoewel we eerst nog twijfelden of Scoop wel serieus was…..want bij 

Scoop weet je het maar nooit, waren we er snel achter dat dit toch wel een serieuze vraag was. Ik heb gelijk volmondig 

ja gezegd. Ik vind het een hele eer om mijn maat bij te staan als Adje.

We kennen elkaar al vanaf de kleuterschool en basisschool Pius XII. Samen drinken we graag een biertje, kijken we 

graag samen naar de F1 en zitt en we vaak gezellig met onze dames. Scoop en ik zitt en al jaren samen in de Raad van 

elf en weten sowieso wel hoe we een feestje moet bouwen. Ik weet zeker dat wij een onwijs gaaf jaar tegemoet gaan, 

samen met onze P ages Judith en Sanne en de rest van onze aanhang gaan wij een feestje bouwen en zorgen dat   

Zott endael op zijn kop staat. Ik heb er ontzett end veel zin in en ga jullie allemaal zien in onze feestt ent bij de Ouwe 

Deeg.  

Alaaf Alaaf Alaaf

Adje…..voor de sfeer….. Antoin

Beste Zottendaelers & Zottendaelerinnen. 

Na 3 keer gebeld te worden of wij thuis waren was het dan eindelijk gelukt. Op een bloedhete zomerdag en in de planning 
om samen wat te gaan drinken, ging daar de deurbel. Met een smoes kwam Scoop binnen en na een � jdje kwam daar dan 
de vraag of wij namens de prinsencommissie en DE PRINS dit jaar page wilden worden. Het antwoord is denk ik wel  
duidelijk, maar dan de volgende vraag wie is onze Prins? Voor ons was het niet zo moeilijk, onze Prins kwam ons zelf vragen. 

Nu willen we ons zelf even voorstellen. 

Mijn naam is Judith Klaassen o� ewel gewoon Juud.  Ik ben 22 jaar oud en opgegroeid in Ewijk. Ik heb een rela� e met Joep. 
Carnaval is er bij mij met de paplepel ingegoten. Als dochter van ex Prins Johnny en ex Page Cilia ben ik er samen met mijn 
broertje Luke mee groot gebracht. Op 18 januari 2003 was daar dan eindelijk de onthulling van ons pap, nu precies 18 jaar 
later op 18 januari 2020 is daar dan mijn eigen onthulling. In het dagelijks leven werk ik zelfstandig in de zorg, en vind ik het 
leuk om met mijn vriendinnen wat te gaan doen. 

Mijn naam is Sanne van der Zandt, Ik ben 24 jaar oud. Ik kom oorspronkelijk uit Aff erden, maar ik woon nu ruim 3 jaar 
samen met mijn vriend Sebas� aan in Ewijk. In het dagelijks leven werk ik als bloemist en heb ik daarnaast mijn eigen web-
shop. Samen met mijn carnavalsgroep (’t Wurm nie) vieren wij al een lange � jd carnaval in Ewijk. Ook ben ik al een aantal 
jaren betrokken bij de jeugdcommissie van de Dijkvelders. En hou ik wel van een feestje!

Wij hebben er dan ook ontzett end veel zin in en gaan er een mooi jaar van maken samen met Prins Scoop d’n urste en Adje 
Antoin, wij hopen jullie allemaal te zien in ons mooie Zott enhuus.

3 maal Alaaf de P ages Judith & Sanne  
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Ontwerp  |  Aanleg  |  Renovatie  |  Onderhoud
Beregening  |  Containerservice  |  Grondwerken  |  Verhardingen
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Proclamatie Prins Scoop d’n Urste
Ik, Prins Scoop d’n Urste, geboren en getogen in Euwick, 45 jaren oud, zoon van ex senioren-Prins Geert van den 

Brant en ex senioren-Page Tiny van den Brant-Roelofs, broer van ex Prins Erik d’n urste, gehuwd met ex Page Miranda 
van den Brant-Nikkelen, vader van ex jeugd-Presidente Fenna, ex Jeugd-Page Floor en Dansmarieke Fieke, ben door de               
Dijkvelders benoemd tot de 53ste Prins van het 59 jarige Dijkvelderrijk, dat zich uitstrekt van Juff rouw Engelen van de   
Engelenburcht tot Pietje Lamers van het Meulenkempke, benoemd tot Burggraaf van de Witte Poort en Ouwe Wal, Graaf van 
Pape Veluwe, Hertog van Wolvenstraat en Morenbuske, Groothertog van de Strang tot aan den Alst, van de nije Wetering 
tot het midden van de Waol, Jonkheer van het witte Brugske, vanaf de Kweldam tot aan de Hoeve, Ridder in de orde van 
Doddendael, Kroonprins van de Veldhazen van de Steeg tot aan het achtereind en het veld, Beschermheer van de Vording, 
Wijsgeer der raad van 11. Opperheerser van heel Zottendael. Dit jaar is alle Carnavalsmacht aan mij gegeven, luister daarom 
allemaal naar mijn proclamatie:

Ten Urste: De Prins  Veur jullie stit Prins Scoop d’n Urste, een echte van den Brant
     Geboren en getogen in Euwick, en van Carnaval veul verstand!

Ten Twidde: De Adjudant Carnaval da vier je samen, samen mooie tijden beleven,
   En samen mit mijn Adjudant Antoin, gaon wij het goeie veurbeeld geven!

Ten Derde: De Pages  Gin team is echt compleet, zonder wonderschone Pages die ons bij zullen staon,
   Mit Judith en Sanne is een ding zeker, naor sluitingsted zullen wij als laotste gaon!

Ten Vierde: van den Brant Al veule goeie Prinsen gingen mij veur, veulal deden zij dit mit veul bravoure,
     Maor ins in de zoveul jaore, stit er un van den Brant aon ut roer!

Ten Vijfde: Viva Las Vegas Mit ut thema ‘Viva Las Vegas’ maken we Euwicks carnaval extra leuk,
     Maor “ge kunt nie alted zes gooien” bleft un wijze levensspreuk!

Ten Zesde: Prinsenlied Wij sin trots op ons Euwick, da kunde heure in ons Prinsenlied,
     Want der is toch gin moier plekske, waor men mit carnaval zo geniet!

Ten Zevende: Werk  Waor ik werk, bij HTR, stit zwart op wit in ut contract opgenomen,
     Da ik mit Carnaval vrij bin, dus da zal wel goed motte komen!

Ten Achtste: Samen  Ut Carnaval da is voor un ieder, jong, oud, rijk of arm, iedereen doet mee, 
   Samen vier de ut moiste feest, houd rekening mit mekaor, dan is iedereen tevree!

Ten Negende: Eer  Bij de Dijkvelders bin ik 23 jaor lid, en dun laotste 7 jaor uw trotse President,
     Mar dun grote eer da ik nu Prins meug zijn da is veur mij toch ongekend,

Ten Tiende: Raad van 11 De Raod van 11 zal me efkes motte missen mar ik heb goeie raod,
   Steun zoals elk joar dun prins en zijn gevolg, dan bin ik volgend jaor wir paraot!

Ten Elfde: Dorst  Aon ut barpersoneel in alle zalen, laot dun drank vloeien vol goeie zin,
     Mar vergit veural ok dit team nie, want ok wij spugen der nie in!

Lijfspreuk:  

Euwicks Carnaval is Goud
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* Huidverbetering

* Hormonale klachten

* Couperose verwijderen

* Microdermabrasie 

* Voedingssupplementen

* Mannen, vrouwen & jongeren


www.skinenzo.nl | 0617723201 | Koningstraat 18 | Ewijk


 

 

CleanForum Allround Schoonmaakbedrijf 
wenst u een knotsgekke gezellige carnaval!
       
  

info@cleanforum.nl 
06 234 69 993  
Ewijk 

 Beste Grond

 

Der is gin moier plekske in heel Maos en Waol,

Dan waor mun wiegske het gestaon.

Waor ik als jungske buiten hebt gespeuld,

En naor de carnaval bin gegaon.

Maor al zijn die dagen al lang gewist,

En is die tijd al lang veurbij.

Toch hou ik heel diep, ja heel diep in mijn hart

Een plekske veur ons Euwick vrij.

Witte nog de plek waor ge bint geboren,

In ons mooie Euwick, mit zun hele ouwe toren.

Streupe bij ut slot en onder onzen brug,

Al goi ik ooit hier weg, ik kom alted wir terug.

Want het is hier beste grond,

Waor ooit mun wiegske stond.

“Refrein”
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Prinsenlied Prins Scoop d’n Urste
 Beste Grond

 

Der is gin moier plekske in heel Maos en Waol,

Dan waor mun wiegske het gestaon.

Waor ik als jungske buiten hebt gespeuld,

En naor de carnaval bin gegaon.

Maor al zijn die dagen al lang gewist,

En is die tijd al lang veurbij.

Toch hou ik heel diep, ja heel diep in mijn hart

Een plekske veur ons Euwick vrij.

Witte nog de plek waor ge bint geboren,

In ons mooie Euwick, mit zun hele ouwe toren.

Streupe bij ut slot en onder onzen brug,

Al goi ik ooit hier weg, ik kom alted wir terug.

Want het is hier beste grond,

Waor ooit mun wiegske stond.

“Refrein”

We gingen naor de school mit die moeilijke naom en,

Da waor de Pius XII mit die hele grote raomen.

Speulen in de speultuin maor dat git nou niet mer,

Dat waor un moie tijd, dat denk ik keer op keer.

Ja dat was toen beste grond,

Waor ooit mun wiegske stond.

“Refrein”

Der zijn zo van die plaotsen die ge niet kunt vergeten,

Hedde bij ut Trefpunt wel eens frietjes gegeten.

We gaon naor den Deeg toe, veur een glaske bier,

Daor hedde gin gezeik, mar allenig plezier.

Ja da is toch beste grond,

Waor ooit mijn wiegske stond.

La la la la la la la la lalalala, La la la la la la lala (2x).

Maor al zijn die dagen al lang gewist,

En is die � jd al lang veurbij.

Toch hou ik heel diep, ja heel diep in mijn hart

Een plekske veur ons Euwick vrij (2x)

Steekpassen
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Twan Jacobs leefstijlcoaching wenst alle 
Zottendaelers fijne carnavalsdagen toe.  
 
Mijn lijfspreuk luidt als volgt; 
”Met de carnaval vatten we er inne, maar vanaf 
maart gaan we met z’n alle bij Twan beginnen”.  
 
3 maal Alaaf.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Prijswinnaars Jeugdlotto 2020

     1ste prijs Niels Derksen

     2de prijs J. Ebbers

     3de prijs v.d. Linden
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Jeugdpronkzitting 2020

     Prijswinnaars Jeugdlotto 2020

     1ste prijs Niels Derksen

     2de prijs J. Ebbers

     3de prijs v.d. Linden
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De Klef 32a in Ewijk
Voor contact, bel of mail met: Luciën Roelofs

Telefoon 0487-524040
E-Mail info@mobilecare.nl

www.sourcecare.nl/mobile

Binnenkort ook particuliere dienstverlening!
Vanaf 1 maart 2020 ben je in onze nieuwe winkel aan het juiste adres voor 
reparaties, upgrades én aankoop van nieuwe of refurbished (gereviseerde) 
mobiele apparaten zoals laptops, tablets en smartphones. Naast particu-
liere service bieden wij ook zakelijke dienstverlening. Benieuwd naar onze 
bedrijfsoplossingen op maat? Vraag gerust naar alle mogelijkheden.

Wij repareren het.
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Kennismaking Jeugdprinsenteam 2020

Beste Zottendaelers,

Graag wil ik mij even voorstellen aan jullie.

Mijn naam is Noor Verwaaijen oftewel prinses Noor d’n Urste.

Ik ben de dochter van Kees Verwaaijen (ooit jeugdprins in bergharen geweest) en 
Carola vd meulen. En om niet te vergeten zus van Lucy Verwaaijen. Ik woon al 11 jaar op de Hoorn in Ewijk, naast de 
oud-prins Toon Klaasen, hier woon ik met veel plezier.

Ik zit op de Reuzenpas op school dit is mijn laatste jaar dan ga ik naar het voortgezet onderwijs, Het is geweldig om 
als jeugdprinses dit schooljaar te mogen afsluiten en ik weet zeker dat het een groot feest wordt met mijn  
klasgenoten in de raad!! En met de adjudanten Liam en Tijn en pages Aivy en Benthe.

Mijn hobby’s zijn voetbal en dansen bij Dreamdance. Ik voetbal bij VV Ewijk in een meiden elftal, meisjes onder de 13 
dit is super leuk!! 

Ook dans ik al 4 jaar bij Dreamdance van CV de Dijkvelders, en ben dan ook al menige keren bij de pronkzittingen 
en prinsenreceptie’s geweest, hier kijk ik dan ook een heel jaar naar uit! Het is ook altijd een hele eer om met de  
dansgarde te mogen optreden bij de pronkzitting, de ouderenbond, jeugdcarnaval en de vele toernooien. 

Zo zijn we al een heel jaar met carnaval bezig!!!

Ik vind het een hele eer om jeugdprinses van Zottendael te zijn!

Ik zeg dan ook : CARNAVAL VIER JE NIET ALLEEN, WE MAKEN SCHIK MET IEDEREEN. ALAAAAAAFFF 

Groetjes Prinses Noor d’n Urste
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MALDEN | 024 357 33 20
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Kennismaking Jeugdprinsenteam 2020

Hallo Zottendaelers,

Wij zijn Tijn van Ingen en Liam Dunlop en dit jaar zijn we samen de Adjes van Prinses Noor.

Samen met Prinses Noor en de pages Benthe en Aivy zijn wij het knotsgekke jeugdteam van Zottendael.

Wij zijn al jaren beste maatjes en hebben ook nog dezelfde hobby’s namelijk voetbal en gamen.

Super gaaf dat we al in de raad van 11 zaten, maar het is helemaal geweldig dat we samen adjudant zijn.

We zijn beide gangmakers en houden wel van een goed (carnavals)feestje.

Carnaval vieren we gezellig in Ewijk en daarom zijn we die dagen in het Zottenhuus te vinden.

Wij hebben er ontzettend veel zin in.

Alaaf Alaaf Alaaf

Adjes Tijn en Liam

Hey Zottendaelers,

Mijn naam is Benthe Romviel ben 11 jaar, en woon in de Vordingstraat in Ewijk. Mijn hobby’s zijn voetbal, paardrijden en 
tiktok. Mijn pony heet Macho.

Ik ben Aivy Peters, ook 11 jaar en woon  in de Koningstraat te Ewijk. Voetbal is mijn passie (momenteel bewaak ik het 
goal, als keepster), daarnaast hou ik van dansen en zingen, vind ik tiktok ook leuk en speel graag toneel.

Geweldig dat wij dit jaar de Pages mogen zijn! Wij gaan lekker feesten en maken er spetterende carnaval van…..!

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

• Advies • Onderhoud
• Ontwerp • Vijveronderhoud
• Aanleg • Correctiesnoei
• Renovatie • Totaalonderhoud
 

Molenstraat 43
6645 BS  Winssen
Tel.: 06 300 260 83

www.duitmanhoveniers.nl

Untitled-1   1 19-01-15   23:02

Mijn naam is Noor Verwaaijen jeugdprinses van  de dijkvelders in Zottendael

Dochter van Kees Verwaaijen  en Carola vd Meulen en zus van Lucy Verwaaijen.

Hierbij presteer ik jullie mijn proclamatie

 

Ten eerste:   Wat een feest om jeugdprinses in Zottendael te zijn, dat maakt carnaval tot een groot festijn.

 

Ten tweede: Met familie, klasgenoten en de hele raad wordt carnaval kei vet, 4 dagen feesten en laat naar bed.

 

Ten derde:     Met Lyam, Tijn  Benthe en Aivy aan mijn zijde, gaan wij heel Zotendael verblijde.

 

Ten vierde:     Aan school en huiswerk wordt niet gedacht, wij gaan feesten op volle kracht.

 

Ten vijfde:      Wij staan met de polonaise vooraan en alle kinderen uit Ewijk sluiten er gezellig bij aan.

 

Ten zesde:      Het is geen feest als prinses Noor en haar gevolg niet zijn geweest.

 

Ten zevende: Wij gaan lachen en springen en laten met het thema las vegas heel Zottendael swingen.

 

Ten achtste:    Als je met carnaval weinig thuis bent geweest, dan zijn wij tevreden want dan is er goed gefeest.

 

Ten negende: Dat jullie hier naartoe zijn gekomen vinden wij fijn, ben zeer vereerd om jullie jeugdprinses te zijn.

 

Ten tiende:      Carnavallen doe je met zijn allen, we gaan dan ook 4 dagen knallen.

 

Ten elfde:     Jeugdprinses ben je maar één keer dus maken we er een mooi feestje van alle dagen weer.

 

Lijf spreuk: CARNAVAL VIER JE NIET ALLEEN, WIJ MAKEN SCHIK MET IEDEREEN   
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Proclamatie Jeugdprinses Noor d’n Urste
 Mijn naam is Noor Verwaaijen jeugdprinses van  de dijkvelders in Zottendael

Dochter van Kees Verwaaijen  en Carola vd Meulen en zus van Lucy Verwaaijen.

Hierbij presteer ik jullie mijn proclamatie

 

Ten eerste:   Wat een feest om jeugdprinses in Zottendael te zijn, dat maakt carnaval tot een groot festijn.

 

Ten tweede: Met familie, klasgenoten en de hele raad wordt carnaval kei vet, 4 dagen feesten en laat naar bed.

 

Ten derde:     Met Lyam, Tijn  Benthe en Aivy aan mijn zijde, gaan wij heel Zotendael verblijde.

 

Ten vierde:     Aan school en huiswerk wordt niet gedacht, wij gaan feesten op volle kracht.

 

Ten vijfde:      Wij staan met de polonaise vooraan en alle kinderen uit Ewijk sluiten er gezellig bij aan.

 

Ten zesde:      Het is geen feest als prinses Noor en haar gevolg niet zijn geweest.

 

Ten zevende: Wij gaan lachen en springen en laten met het thema las vegas heel Zottendael swingen.

 

Ten achtste:    Als je met carnaval weinig thuis bent geweest, dan zijn wij tevreden want dan is er goed gefeest.

 

Ten negende: Dat jullie hier naartoe zijn gekomen vinden wij fi jn, ben zeer vereerd om jullie jeugdprinses te zijn.

 

Ten tiende:      Carnavallen doe je met zijn allen, we gaan dan ook 4 dagen knallen.

 

Ten elfde:     Jeugdprinses ben je maar één keer dus maken we er een mooi feestje van alle dagen weer.

 

Lijf spreuk: CARNAVAL VIER JE NIET ALLEEN, WIJ MAKEN SCHIK MET IEDEREEN   
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•	 Bomen	rooien
•	 Bomen	snoeien
•	 Bomen	verzorging
•	 Boomstronken	wegfreezen
•	 Houtversnipperen	
•	 Bestrijding	eikenprocessierups

Pim Reuvers 
Reuvers Bos- & Natuurbeheer 
Notaris Stephanus Roesstraat 36 
6645 AJ Winssen 
 Tel. +31 (0)6 239 76 160 
E-mail. info@reuversbosennatuur.nl

Reuvers Bos- en Natuurbeheer: goed in ‘t groen

Werken in het groen is onze professionele passie. Met onze ruime kennis en ervaring pakken 
wij elke klus kordaat aan. Hiermee is Reuvers Bos- en Natuurbeheer uw prettige en 
professionele partner voor het onderhoud van boom, tuin en gazon. Specifiek bij uw opdracht 
selecteren wij de bestpassende techniek.

Uw opdracht is altijd welkom
Reuvers Bos- en Natuurbeheer werkt zowel voor de zakelijke markt en particulieren als 
overheid.

Rooien van bomen 
Door vooraf uw situatie goed in te schatten, voeren wij uw opdracht passend én betaalbaar 
uit. Elke boom, hoe groot ook, verwijderen wij snel en veilig. Klimmend of met behulp van 
een telescoopkraan of hoogwerker. Takafval en eventueel het hout voeren wij netjes af. De 
achterblijvende stobbe kunnen wij frezen of rooien, wat u maar wenst. 
 
Onderhoud aan bomen 
Dood hout of laaghangende takken van de bomen in uw tuin zijn uw verantwoordelijkheid. 
Door onze jaarlijkse controle snoeien wij uw bomen precies op tijd, netjes en deskundig.  
 
Sterk met de stobbefrees                                                                                                                 
Boomstronken halen wij vakkundig voor u uit de grond. Met onze speciale stobbefrees  
machine doen we dat snel en secuur. Door de breedte van 87 cm past deze machine bijna in 
alle achtertuinen. In overleg met u kunnen wij alle snippers, vezels of ander tuinafval voor u 
afvoeren. En de ruimte die vrijkomt? Die hoort weer helemaal bij uw tuin!

Vrijblijvend advies
Wilt u meer weten over onze diensten? Wij komen graag bij u langs voor een vakkundig 
advies. Ook vertellen wij u daarbij meer over de gunstige prijzen hiervoor.  
 
Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op, u bent nergens toe verplicht.

www.reuversbosennatuur.nl • +31 (0)6 23 97 61 60

Carnaval in Zottendael

Daor hedde weer het fenomeen
Het prinsenteam is nu bij een
(Prinses Noor, Prinses Noor)

Als Noor er is dan witte ut wel
Een heel groot feest met Carnaval
Van Zottendael naar overal

Refrein:
Liam, Tijn die doen nu mee
Adje hé, Adje ho
Aivy, Benthe zijn er bij
Page hé, Page ho
Van dit team wordt je wel blij
Page hé, Page ho
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Jeugdprinsenlied 2020

Jeugdbende

Hoi Zott endael!

Wij zijn de jeugdbende van C.V. de Dijkvelders. Wij helpen de carnavalsvereniging bij diverse ac� viteiten. Wij zijn onder 

andere ac� ef bij de pronkzi�  ng en jeugdpronkzi�  ng. Maar ook bij de prinsenrecep� e en bij het jeugdcarnaval helpen 

wij graag mee. Je herkent ons aan onze rode shirts.

Wij zijn een leuke gezellige groep en wij hebben er weer zin in.

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

Veel groetjes, 

Floor, Froukje, Hieke, Jasper, Luuk, Demi, Thomas, Wout, Fenna, Noor, Olivier, Thomas, Nina, Florence, Lars en Sam.

Carnaval in Zott endael 

Daor hedde weer het fenomeen
Het prinsenteam is nu bij een
(Prinses Noor, Prinses Noor)

Als Noor er is dan witt e ut wel
Een heel groot feest met Carnaval
Van Zott endael naar overal

Refrein:
Liam, Tijn die doen nu mee
Adje hé, Adje ho
Aivy, Benthe zijn er bij
Page hé, Page ho
Van dit team wordt je wel blij
Page hé, Page ho

(na s� lte)
Zott endael gaat op en neer (2 keer)
Carnaval in Zott endael (tududu) (2 keer)

En we gaan door, met onze prinses Noor
Een verrektes lekker feest, heel Zott endael die bee� .
Want iedereen die zingt, en lacht en springt
Polonaise met elkaar dit is het feestje van het jaar

Refrein:
Liam, Tijn die doen nu mee
Adje hé, Adje ho
Ze zwaaien allemaal naar Noor
Adje hé, Adje ho
Aivy Benthe zijn er bij
Page hé, Page ho
Van dit team wordt je wel blij
Page hé, Page ho
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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 Draadloos muziek door het hele 
huis in een handomdraai.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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App (Control4 en MyURemote)”. 

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

Dames en Heren, Jongens en Meisjes, Narren en Narrinnen, Zottendaelers en 

Zottendaelerinnen, Dijkvelders en Dijkvelderinnen….

Zo heb ik vanaf 2013 toen ik benoemd werd, tot aan 2020 waarin ik het stokje doorgeef, het woord tot u en de vele 

gasten die we mogen ontvangen tijdens de Carnavalsdagen mogen richten. Ik heb het voorrecht en de grote eer mogen 

ervaren om President te mogen zijn van de Raad van 11, de Dijkvelders en alle Carnavalsvierders in Ewijk. Ook al kan ik 

bogen op 23 jaar lidmaatschap van de Dijkvelders, de afgelopen jaren vervullen mij met trots. Voorheen dacht ik wel het 

een en ander te weten over de carnaval, maar nu na mijn Presidentschap besef ik dat ik eigenlijk nog maar net begonnen 

was. Als President weet je alles wat er in de vereniging speelt, je bent nauw betrokken bij de verschillende facetten van 

het carnaval. Je weet geheimen die bijna niemand binnen de vereniging weet, en vervult een kartrekkers rol om alles 

goed te laten verlopen. Bijzonder trots ben ik op het neerzetten van een geweldige Raad van 11 die bereid is om de Prins 

en zijn gevolg te begeleiden naar welk feest dan ook, en eenmaal aangekomen, er  samen telkens weer een geweldig 

feest van weet te maken. In de ons omringende dorpen en ver daarbuiten zullen ze nu wel weten in welk dorp Ewijk ligt. 

Na het onthullen en begeleiden van Prins Antoin d’n Urste, Prins Fer d’n Urste, Prins Marcel d’n Urste, Prins Patrick d’n 

Urste, Prins Fred d’n Twidde, Prins Marco d’n Urste en uiteraard mezelf als Prins Scoop d’n Urste is het moment gekomen 

om het Presidentschap over te dragen. Ik heb het de afgelopen periode met veel plezier gedaan en wens mijn opvolger 

President Ed veel plezier, succes en wijsheid toe.

     Afscheidswoordje ex-President Scoop
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Jeugdraad van 11
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Na het onthullen en begeleiden van Prins Antoin d’n Urste, Prins Fer d’n Urste, Prins Marcel d’n Urste, Prins Patrick d’n 

Urste, Prins Fred d’n Twidde, Prins Marco d’n Urste en uiteraard mezelf als Prins Scoop d’n Urste is het moment gekomen 

om het Presidentschap over te dragen. Ik heb het de afgelopen periode met veel plezier gedaan en wens mijn opvolger 

President Ed veel plezier, succes en wijsheid toe.

     Afscheidswoordje ex-President Scoop
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Naam: Francien Tromp Leeftijd: 68 jaarCarnaval is een ongedwongen gezellige sfeer met bijna allemaal bekenden mensen, jong en oud. Toen ik 12 was, ging ik 
met vriendinnen voor de eerste keer naar het jeugdcarnaval  in Heumeshof. Henk Groenen was, volgens mij, Prins dus ik 
vier al 56 jaar carnaval. Ik loop al 47 jaar onafgebroken de optocht mee.Favoriete outfi t: Het waren er zo veel dat ik het niet weet, een mooi pak dus sjiek of juist super slonzig.
Leukste dag: De zondag, eerst naar de carnavalsmis en dan verzamelen met de club; zenuwachtig worden; indrinken 
en go... optocht lopen. Daarna bij de Ouwe Deeg  ontladen en ‘s avonds weer opladen en naar de Ouwe Deeg, zooo 
gezellig! Ook maandag ‘t Bierfest is gezellig, dinsdag weer mee afsluiten en natuurlijk woensdag het askruisje  halen en 
haringhappen, dus eigenlijk alle dagen leuk!Mooiste herinnering: Kan het niet zo benoemen, weet wel nog toen Toon Klaassen Prins was moesten we over de van 
Heemstraweg naar de Veluwstraat, dat was de koudste carnaval ooit! De wijn was bevroren in het glas, maar ook toen zo 
gezellig.
Mooiste aan carnaval in Zottendael: Dat jong en oud er samen een prachtig feest van kunnen maken!

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



Bedankt!

C.V. de Dijkvelders bedankt 
hierbij al haar sponsoren en 
adverteerders hartelijk voor 

hun bijdrage!
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Onze Grootste Carnavalsfans!

Naam: Francien Tromp Leeftijd: 68 jaarCarnaval is een ongedwongen gezellige sfeer met bijna allemaal bekenden mensen, jong en oud. Toen ik 12 was, ging ik 
met vriendinnen voor de eerste keer naar het jeugdcarnaval  in Heumeshof. Henk Groenen was, volgens mij, Prins dus ik 
vier al 56 jaar carnaval. Ik loop al 47 jaar onafgebroken de optocht mee.Favoriete outfi t: Het waren er zo veel dat ik het niet weet, een mooi pak dus sjiek of juist super slonzig.
Leukste dag: De zondag, eerst naar de carnavalsmis en dan verzamelen met de club; zenuwachtig worden; indrinken 
en go... optocht lopen. Daarna bij de Ouwe Deeg  ontladen en ‘s avonds weer opladen en naar de Ouwe Deeg, zooo 
gezellig! Ook maandag ‘t Bierfest is gezellig, dinsdag weer mee afsluiten en natuurlijk woensdag het askruisje  halen en 
haringhappen, dus eigenlijk alle dagen leuk!Mooiste herinnering: Kan het niet zo benoemen, weet wel nog toen Toon Klaassen Prins was moesten we over de van 
Heemstraweg naar de Veluwstraat, dat was de koudste carnaval ooit! De wijn was bevroren in het glas, maar ook toen zo 
gezellig.
Mooiste aan carnaval in Zottendael: Dat jong en oud er samen een prachtig feest van kunnen maken!

  Naam: Mike Vogel Leeftijd: 30 jaren jong

Ik vier eigenlijk al carnaval sinds ik het me kan herinneren. Ik heb geen enkel jaar gemist en dat wil ik graag zo 

houden. Carnaval in Zottendael is echt altijd één groot feest. De sfeer is super, waarbij iedereen welkom is!

Favoriete outfi t: Mijn beste outfi t ooit, dat is een lastige vraag. De vele kisten met carnavalsspullen verraden dat ik 

eigenlijk elk jaar wel iets nieuws heb. De afgelopen jaren vond ik onze biker outfi ts wel heel erg leuk. Vooral omdat 

we zelf alles bij elkaar gezocht hebben en het toch een mooi geheel was als groep.

Leukste dag: Deze vraag is weer heel simpel: het Bierfest! Die middag kan voor mij niet lang genoeg duren. (Al vind ik 

de zondag als groep ook wel heel gezellig!).

Mooiste herinnering: Uiteraard het afgelopen jaar, met Promillekes Marco en Ruud als prins en adje! Wat een jaar!

Mooiste aan carnaval in Zottendael: Het mooiste aan carnaval in Zottendael is de sfeer, 4 dagen een volle tent en 

een groot feest. Geweldig!

Colofon
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Namens de PR: Caroline Hendriks, Marieke Klaassen, Miranda van den Brant
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Voor eventueel een extra exemplaar van de Zottendaeler, neem contact op met info@dijkvelders.nl
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