
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Houd jij van een feestje? 

 Vind je het leuk om te dansen? 

 Vind je het leuk om een liedje of toneelstukje in te studeren samen met 
andere kinderen? 

 Durf je samen met andere kids op een podium te staan? 

 Loop je graag voorop in de polonaise? 
Geef je dan nu op voor de dansmarietjes van het Jeugdcarnaval! 
Lees voordat jij je opgeeft onderstaande informatie goed door en laat dit ook aan je ouders lezen:  
Als jij je opgeeft om dansmarietje te worden bij het Jeugdcarnaval, dan start je in het ‘’wenjaar’’. Een jaar 
waarin je kennis maakt met het Jeugdcarnaval. Natuurlijk leer je ook een gardedans en treed je ook op.  
In tegenstelling tot de kinderen die al bij het jeugdcarnaval actief zijn, doe je nog niet mee aan de 
toneeltjes/act’s die tijdens de Jeugdprinsenmiddagen worden opgevoerd. Wel treed je deze middag op 
met de gardedans. 
Ook neem je deel aan de andere activiteiten die het jeugdcarnaval organiseert zoals; het Scholenbezoek, 
de optocht en de Rosenmontag. 
 

- Carnaval is dit jaar van 24 t/m 27 februari. Dan ben jij er in elk geval bij! 
- De Jeugdprinsenmiddag vindt plaats op: zaterdag 11 februari en op zondag 12 februari. Dan 

ben jij er in elk geval bij! 
- Wij oefenen elke zaterdag. En verwachten jou dan natuurlijk ook bij de oefenmomenten. 
- De kinderen bij het jeugdcarnaval worden tijdens alle activiteiten begeleid door de 

vrijwilligers van het Jeugdcarnaval.  
- Voor alle kinderen organiseert het jeugdcarnaval een Startdag als aftrap van het nieuwe 

seizoen. Aansluitend vindt de algemene informatiemiddag voor ouders plaats.  
- Voor de ouders van de Dansmarietjes wordt er ook een apart informatiemoment gehouden. 
- Nadat de aanmeldingsperiode is gesloten, ontvangen jullie een mail met daarin verdere 

informatie m.b.t. het oefenen,startdag en de informatiemomenten. 
Kijk op www.jeugdcarnavalsilvolde.nl of mail naar jeugdbegeleiding@jeugdcarnavalsilvolde.nl voor 
meer informatie. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanmeldstrookje Dansmarietje Jeugdcarnaval (vóór woensdag 14 September a.s. inleveren) 

(in te leveren bij Tessa Peters, Thorbeckestraat 10, Silvolde) 

Naam:……………………………………………………tel. nr:……………………………………………………… 

Adres :………………………………………………………………………………………….. 

E-mail:………………………………………………………………………..Groep:…………. 

School:…………………………………………………… 

 

Stichting Jeugdcarnaval Silvolde 

www.jeugdcarnavalsilvolde.nl 

jeugdbegeleiding@jeugdcarnavalsilvolde.nl 

 


