
Ben jij de prins of prinses van Kneutergat? 

Ben jij de nieuwe adjudant of nar? 

Zit jij in de jeugdraad? 

Carnaval 2021 - 2022 





GEFELICITEERD! 
 

Je bent nu lid van de Jeugdprinsengroep. 

Dan sta je samen met de rest van de Jeugdprinsengroep op 

het podium in je nieuwe pak. 

COOL…….maar wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren? 

 

Allereerst natuurlijk een hoop lol met elkaar hebben,  

in carnavalsstemming komen en je wordt verwacht bij  

verschillende activiteiten in Kneutergat.  

In dit boekje kun je alles lezen. 



Beste ouders/verzorgers, 

 

Van harte gefeliciteerd met de uitverkiezing van uw zoon/dochter tot Jeugdprins(es), 

Adjudant, Nar of lid van de Jeugdraad. Met zulke kanjers hebben wij er vertrouwen in 

dat we een fantastische carnaval tegemoet gaan! 

 

Vrijdagavond 12 november worden de kinderen geïnstalleerd. Ze zullen dan hun kos-

tuums aan hebben. Omdat de kostuums misschien nog op maat gemaakt moeten wor-

den, verwachten wij u samen met de kinderen, woensdag 10 november om 15.00 uur 

bij Alice van Broekhoven (Deutersestraat 10) om de kostuums te komen passen en de 

groepsfoto te maken.  

 

Verder hebben wij de kinderen gevraagd om een stukje te schrijven van minimaal 150 

woorden, waarin zij zichzelf presenteren. Dit stukje gebruiken wij vrijdagavond in de 

speech van de prins(es) en zullen wij tevens in de Kneuterkrant plaatsen, samen met 

een paar mooie foto’s van de installatie. Het stukje zou kunnen gaan over wie ze zijn, 

wat hun hobby’s zijn, waarom ze graag carnaval vieren, wat hen de leukste gebeurtenis 

lijkt met carnaval, etc. 

Dit stukje willen we woensdag, direct na het passen van de kleding, ontvangen. 

 

Vrijdagavond 12 november verwachten wij de kinderen om 18.45 uur in de Oude Her-

berg. We zullen dan even apart gaan zitten met de groep om de gang van zaken die 

avond door te nemen. De presentator van de avond is er dan ook bij, zodat iedereen el-

kaar al een beetje kent. 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent naar wat er met de carnaval gaat ge-

beuren. Van onze kant zijn wij ook nieuwsgierig naar uw verwachtingen. Daarom nodi-

gen wij u uit op donderdag 25 november  om het één en ander met elkaar te bespreken. 

De kinderen zijn hierbij ook van harte welkom. Dit vindt plaats om 19:00 uur, bij de 

Oude Herberg, St. Lambertusstraat 72, 5266 AG Cromvoirt  

 

Wij zien uit naar carnaval 2022. 



Programma Carnavalsseizoen 2021 - 2022 

 

Woensdag 13 november: 

15.00 uur  

Kleding passen en fotoshoot bij Alice van Broekhoven, Deutersestraat 10 

 

 

Vrijdag 15 november 

18.45 uur  

Verzamelen in kostuum, achter in de gang van de Oude Herberg.  

Installatie jeugdprinsengroep, jeugdtonpraten. 

 

 

Donderdag 25 november 

19.00 uur  

Voorbespreking met ouders en kinderen bij de Oude Herberg, St. Lambertusstraat 72, 

5266 AG Cromvoirt  

 

 

Zondag 30 januari 

11.00 uur  

Kneuterkrant rondbrengen, met de prinsenwagen. In eigen kleding, maar wel met 

fleece vest, muts, Kneuterdas en handschoenen. Ook met goed weer alles meenemen. 

Verzamelpunt wordt nog gecommuniceerd. 

 

 

 



Carnavalsvrijdag 25 februari  

8. 30 uur 

Schoolcarnaval, de kinderen gaan in eigen carnavalskleding naar school.  

Liefst zonder schmink of make-up.  

Prinsengroepkleding moet helemaal compleet mee.  

De Kneuters of prinsengroepbegeleiding komen jullie ophalen om bij de prins(es) om te 

gaan kleden.  

Daar worden jullie met de prinsenwagen opgehaald om daarna naar school te gaan 

voor het schoolcarnaval.  

Daarna gaan we op school de officiële installatie met de grote medailles houden waarna 

jullie je mogen omkleden in jullie eigen carnavalskleding om mee te doen met het open 

podium.  

 

 

15.00 uur 

Bezoek aan de senioren.  

+/- 16:30 uur Ophalen door je ouders. 

Battle Axe, St. Lambertusstraat 60, 5266 AG Cromvoirt 

 

 

20.00 uur  

Onthulling van de Kneuter. Verzamelen in het café van de Oude Herberg, St. Lamber-

tusstraat 72, 5266 AG Cromvoirt (Let op: warm aankleden onder je  

prinsengroepkleding i.v.m. de kou). Aansluitend is het losschieten van de bruid.  

Hierna mag je weer met je ouders mee naar huis. 

 



14.00 uur 

De prinsengroep verzamelt bij The Battle Axe, St. Lambertusstraat 60,  

5266 AG Cromvoirt in kostuum in de hal bij de trap. 

Neem je prinsengroeptas mee i.v.m. kleding opbergen. 

16.00 uur 

Einde van het jeugdcarnaval en ophalen door je ouders bij The Battle Axe,  

St. Lambertusstraat 60, 5266 AG Cromvoirt. 

19.15 uur 

Verzamelen voor de kerk in Cromvoirt,  in kostuum.  

Bijwonen boerenbruiloftsmis en trouwen onder de Kneuter. 

Ongeveer 20.30 uur 

Ophalen door je ouders buiten bij de Kneuter  

St. Lambertusstraat 72, 5266 AG Cromvoirt . 

 

 

Carnavalszaterdag 26 februari  

Carnavalszondag 27 februari  
10.00 uur 

Dorpsontbijt bij de Oude Herberg,  

St. Lambertusstraat 72, 5266 AG Cromvoirt. Dit is geen officieel programma.  

Eigen carnavalskleding aan. 

12.15 uur 

Verzamelen voor de Oude Herberg St. Lambertusstraat 72, 5266 AG Cromvoirt  

in kostuum. Voor bijwonen optocht Helvoirt en Vught. 

Warm aankleden onder je kostuum.  Tas hoeft niet mee! 

 



Carnavalsmaandag 28 februari  
12.15 uur 

Verzamelen in kostuum bij van Kuijk, Nieuwkuijkseweg 5, 5268 LE Helvoirt.  

Let op: Warm aankleden onder je kostuum i.v.m. de kou. 

 

Ongeveer 14.45 uur 

Einde van de optocht.  

Ophalen door je ouders ter hoogte van St. Lambertusstraat 1, 5266 AC Cromvoirt. 

 

17.00 uur 

Verzamelen achter in de gang van de Oude Herberg, St. Lambertusstraat 72,  

5266 AG Cromvoirt in kostuum. Tas meenemen. Trek weinig aan onder je kostuum 

i.v.m. warmte op het podium tijdens de prijsuitreiking. 

 

Ongeveer 18.30 uur 

Ophalen door je ouders  in de gang van de Oude Herberg,  

St. Lambertusstraat 72, 5266 AG Cromvoirt    

Carnavalsdinsdag 1 maart  

Vanaf 14.00 uur 

Krommert Got Talent in de Oude Herberg, St. Lambertusstraat 72, 5266 AG Crom-

voirt. In eigen kleding kun je hier naartoe. Neem je kostuum en kleding voor het optre-

den mee in je prinsengroeptas . Op aangeven van een Kneuter of de prinsengroepbege-

leiding gaan we omkleden voor de prijsuitreiking.  

Aansluitend Kneuter begraven.                                                                                                

 

Hierna nemen we gezamenlijk afscheid van elkaar en kunnen jullie daarna opgehaald 

worden door jullie ouders. 

 



 

Helaas is Carnaval nu voorbij…….. 

Maar graag zien we jullie nog op de  

evaluatie op:  

9 maart om 19.00 uur bij Alice 
Deutersestraat 10, 5266 AX Cromvoirt 

Graag alle kleding niet wassen en compleet meenemen naar de evaluatie 

 

Contactgegevens Begeleiders Jeugdprinsengroep 

Maartje Engbersen    06 83 56 18 54 

Ramona van den Bogaert   06 53 26 39 23 

Alice van Broekhoven    06 15 37 98 24 

De Kneuters      kneuters@gmail.com 

De Oude Herberg     0411 74 50 93 

 



Afspraken en Regels 
 

• Wij verwachten aanwezigheid van de prins(es) en complete gevolg bij alle gele-

genheden (uitgezonderd Dorpsontbijt) 

• De prins(es) krijgt de teksten voor de verschillende speeches voor carnaval              

toegestuurd. 

• De prinselijke residentie wordt door de Kneuters versierd. 

• De nar dient te allen tijde 1 a 2 moppen paraat te hebben (dat mag op papier) 

• De Kneuters betalen de consumpties van de kinderen tijdens het carnaval. Als de 

kinderen dorst of trek hebben, kunnen ze altijd een muntje vragen. 

• De ouders zijn verantwoordelijk voor brengen en halen van de kinderen. De kin-

deren gaan ’s avonds niet alleen over straat. 

• Na afloop van het officiële programma dragen wij de kinderen over aan de ouders/

verzorgers 

• Kinderen die naar huis gaan melden zich af bij Maartje, Ramona of Alice. 

• De Kneuters kopen de kaarten voor de kinderen voor het dorpsontbijt.   

• De ouders kopen zelf kaarten voor het dorpsontbijt. 

• Zorg altijd dat er een set eigen (carnavals)kleding in de prinsengroeptas aanwezig 

is zodat de kinderen om kunnen kleden. 

 

Alle kostuums voor de kinderen worden verzorgd,  

echter vragen wij u zelf te regelen: 

• Prins(es): Zwarte schoenen voor onder de kleding 

• Adjudant: Zwarte broek (geen vale zwarte spijkerbroek) 

• Raadsleden: donkerblauwe spijkerbroek zonder gaten 

• Allemaal: Zwarte schoenen 

 

• Indien het programma door onvoorziene omstandigheden, mocht wijzigen, dan 

stellen we u daar tijdig van op de hoogte 

 

Kijk voor meer info en onze privacy-verklaring 

op www.kneuters.nl/privacy 



De Kneuters wensen jullie een mooi  

caranavalsseizoen toe met veel leut en gein. 

We hopen dat jullie nog lang terug kijken 

op een mooi carnavalsavontuur 

 

Annemiek - Alice - Bert - Ed - Frans - Koen 

- Maarten - Marion - Ronnie 




