
 

 

 

 

 
Draaiboek dansmarietjes 2023 

 
 
 
 

NAAM ADRES TEL.NR. Functie 

Kim Korsten Tiber 9, Nuth 06-50837679 Trainster 

Natascha Krottjé Tiber 8, Nuth 06-43853553 Begeleidster 

Joëlle Bussmann   Dansmarietje 

Viënna de Haas   Dansmarietje 

Lieke Krottjé   Dansmarietje 

Myrthe Pisters   Dansmarietje 

 

 

 

C a r n a v a l s v e r e n i g i n g 

”DE NACHUULE” Nuth 

 
www.nachuule.nl                     info@nachuule.nl 

 

 

 

 

http://www.nachuule.nl/


Algemene afspraken. 
 

• Iedereen dient zich op een nette en correcte manier te gedragen. 

• Iedereen geeft gehoor aan wat door de leiding wordt gezegd. 

• Iedereen draagt zorg voor een tijdige afmelding bij de verantwoordelijke 
persoon (Natascha en Kim). 

• Mocht een Dansmarietje vanwege medische redenen niet lang op de laarsjes 
kunnen/mogen lopen  dient zij dit door te geven aan een van de 
contactpersonen. Tijdens het dansen worden de laarsjes weer aangetrokken. 

• Tijdens dansen geen kauwgum in de mond 

• De Dansmarietjes, die meegaan naar recepties van andere verenigingen, 
krijgen daar op kosten van de vereniging iets te drinken. De overige 
consumpties zijn voor eigen rekening. 

• Na het optreden op de Galazitting moet het dansmarietje die geen kaartje 
heeft de zaal verlaten. Dansmarietjes met een kaartje mogen niet in tenue 
plaats nemen in de zaal. Zij dienen zich dus om te kleden. 

• Vragen of onduidelijkheden neem contact op met een van de 3 
contactpersonen 

• Bij activiteiten, waarbij vervoer noodzakelijk is, worden de Dansmarietjes thuis 
afgezet. In alle andere gevallen worden de ouders/verzorgers verzocht de 
kinderen op een afgesproken plaats op te komen halen. 

• Binnen onze vereniging geldt de vaste regel: 
 

SAMEN UIT, SAMEN THUIS !!! 
 
Mocht je om bepaalde redenen eerder naar huis moeten dien je, je af te melden bij 
een van de contactpersonen. 
 
 

Kleding afspraken. 
 
De Dansmarietjes zullen optreden in de volgende kleding: 
 

• Bassispakje (rekening ouders) 

• Rokje, petticoat, jack en tasje van de vereniging 

• Eventuele versierselen in het haar (in overleg met de trainsters!) 

• Panty, per seizoen eerste paar betaald door vereniging. (Elk volgende paar 
voor rekening van de ouders). 

• Zwarte laarsjes, zelf te verzorgen. 

• (zwarte) legging  (voor rekening van de ouders)  
 
De door de vereniging verstrekte spullen blijven eigendom van de vereniging.  
Bij uitreiking en ontvangst wordt dit door iemand van de kledingverzorging 
afgetekend. 
Mocht een kledingstuk stuk, vies of kwijt zijn, dan verzoeken wij u contact op te 
nemen met een van de contactpersonen. 
Het basispakje van de dansmarietjes met de hand wassen. De andere kleding van 
de Dansmarietjes niet zelf wassen. 
 
De kleding van de Dansmarietjes wordt voor de Prinsenproclamatie uitgereikt en  
op de zaterdag na carnaval dienen de kleren ingeleverd te worden (plaats en tijd 
worden nog afgesproken). 



Data activiteiten 
 
De data die op dit moment bekend zijn staan al ingevuld, 
eventuele aanvulling of verandering zullen tijdig bekend worden gemaakt. 
 

DATUM  SOORT 
ACTIVITEIT 

VERZAMEL- 
PLAATS 

VERZ.  
TIJD 

LOKATIE 
ACTIVITEIT 

EINDE/ 
THUIS 

Vrijdag 
06-01-2023 

Receptie CV de 
Bokkeriejers 

Markt 19.45 uur Corneliushuis Na optreden 

Zondag 
08-01-2023 

Prinsenproclamatie 
CV de Nachuule 

Trefcentrum 12.15 uur Trefcentrum +/-19.00 uur* 

Zaterdag 
21-01-2023 

Jubileumreceptie 
mirlitophile / Receptie 

Blauw wit 

Markt 17.00 uur Polfermolen / 
Gemeenschap

shuis 
Mariarade 

Na optreden 

Zondag 
22-01-2023 

Jeugdgalazitting  
CV de Nachuule 

Trefcentrum 13.00 uur Trefcentrum +/-17.15 uur* 

Zondag 
22-01-2023 

Receptie  
CV de Droepnaze 

Trefcentrum Aan-
sluitend 

Dorpshuis 
Vaesrade 

Na optreden 

Zaterdag 
28-01-2023 

Receptie CV de 
Bistrojanen/Receptie 

CV de Beumerwalders 

Markt 19.15 uur Trefcentrum 
Hoensbroek/ 

Trepkes 
Hulsberg  

Na optreden 

Zaterdag 
04-02-2023 

Jubileumreceptie CV 
de Taarbreuk  

Markt 19.45 uur Gemeinsjapsh
oes Sjömmert 

Na optreden 

Zondag  
05-02-2023 

Prinsenreceptie CV de 
Nachuule 

Trefcentrum 11.45 uur Trefcentrum +/- 18.00 uur 

Zondag 
12-02-2023 

Carnavalsmis 
CV de Nachuule 

Voor de kerk 09.00 uur St. Bavokerk +/-10.30 uur* 

Zondag 
12-02-2023 

Galazitting 
CV de Nachuule 

Trefcentrum 19.15 uur Trefcentrum +/-20.30 uur* 

Zaterdag 
18-02-2023 

Receptie  
CV de Veldkretsers 

Markt 20.00 uur Wijnandsrade Na optreden 

Zondag 
19-02-2023 

Optocht  
CV de Nachuule 

Mauritsstraat 13.00 uur straten van 
Nuth 

na de 
optocht 

+/-17.30 uur* 

Maandag 
20-02-2023 

Kinderoptocht 
CV de Nachuule 

Gitek 
Sportcentrum 

14.00 uur straten van 
Nuth 

uiterlijk 
20.00 uur* 

 

 
*Bij deze activiteiten dient het dansmarietje zich na de afgesproken eindtijd om te 
kleden. Vanaf dat moment ligt de verantwoordelijk bij de ouders. 

  

  


