Jeugdraad
Onder aanvoering van de jeugdprins brengt de
j e u g d ra a d v a n V V d e S j o u t v o 4 e d e
vasteloavend voor de jeugd van de Kluis en
Geleen Zuid. Op de basisscholen in de wijk en
op de jeugdak>viteiten van collega
vasteloavesverenigingen zijn de jongens graag
geziene gasten.
In het vasteloavesseizoen bezoeken we zeker
de jeugdziAngen van twee andere
vastaloavesverenigingen in Geleen, het jeugd
BCL treﬀen en aGankelijk van de lengte van het
seizoen ook nog andere ac>viteiten.
Op de jeugdprinsenwagen staan >jdens de
Waereldsjtads Kènjeroptoch is het hoogtepunt
van de vasteloavend.
Op het programma ontbreken uiteraard de
eigen jeugdac>viteiten van VV de Sjoutvo4e
niet, de uitroeping van de nieuwe jeugdprins
op de jeugdziAng. Volgens de Sjoutvo4e
tradi>e wordt de jeugdprins gekozen uit de
leden van de jeugdraad. Doordat de aanstaande prins dit geheim zal moeten bewaren
tot de ziAng, is dit voor de jongens een
spannende gebeuren.
Buiten het seizoen staat er voor de jeugd, waar
ook de dansmariekes bij horen nog een
uitstapje op het programma.
Ben je een jongen en zit je in groep 6, 7, of 8 op
één van de basisscholen in de wijk en/of woon
je in de wijken Geleen Zuid of de Kluis, wil je
graag de steek, het groene gillet en de
Sjoutvo4emedaille dragen, meld je dan aan
voor de jeugdraad door een mailtje te sturen
naar info@sjoutvotte.nl of door even te bellen
n a a r L ex Ve rg o u w e o p h e t n u m m e r
06-24411418. Uiteraard kan je ook één van de
andere leden van de Sjoutvo4e aanspreken.

Dansmariekes
De dansmariekes van de Sjoutvo4e bestaat uit
e e n l e u ke g ro e p m e i d e n d i e i n h e t
carnavalsseizoen een aantal keren optreden op
voornamelijk carnavalsziAngen en ak>viteiten
van de Sjoutvo4e zelf. Tijdens deze optredens
laten zij gardedansen, solodans en showdansen
zien.
Om deze dansen goed uit te kunnen voeren
trainen de dansmariekes eens per week op
dinsdag. Ben je 6 jaar of ouder, kom eens een
keer op dinsdag langs >jdens de training in het
scou>nggebouw in de Lijsterstraat. De training
begint om 18.00 uur.
Laat dit wel even weten, zodat de trainsters
hier rekening mee kunnen houden, door het
sturen van een mailtje naar
dansmariekes@sjoutvo4e.nl
Samen met de jeugdraad van de Sjoutvo4e
vormen de dansmariekes de jeugd van de
Sjoutvo4e. Samen met de jeugdraad worden
een aantal ac>viteiten bezocht, en eens per
jaar is er een gezamenlijk uitstapje.
Heb je interesse in de dansmariekes van de
Sjoutvo4e en wil je meer informa>e of wil je je
aanmelden, stuur dan een mail naar
dansmariekes@sjoutvo4e.nl of neem contact
o p m e t M a r j o l e i n Te l u s s a , te l efo o n :
06-42822070.
Wil je ons zien optreden, kijk dan even in het
programma van VV de Sjoutvo4e op
www.sjoutvo4e.nl of in de huis aan huisgids
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