WELKOM BIJ DE PARIA’S
Wat leuk dat je lid wil worden van de Paria’s!
Iedereen vanaf het voortgezet onderwijs is van
harte welkom bij deze gezellige groep. In dit
informatieboekje, vind je meer informatie over
een lidmaatschap bij de Paria’s. Lees dit boekje
goed door of geef het aan jouw ouders/verzorgers.
De Paria’s bestaan sinds 2002 en zijn sindsdien
een bekende carnavalsgroep in Lemelerveld.
Elk jaar blijft de groep groeien en groeien. Na
al die jaren is er natuurlijk veel veranderd, maar
het plezier staat nog steeds voorop!

Contactgegevens:
Loopgroepcommissie
loopgroepparias@hotmail.com
Penningmeester
Ruben Kemerink
06-52165117

BOUWEN EN PLAKKEN
Het in elkaar zetten van carnavalswagens is een hele klus! We hebben jouw hulp dus
hard nodig. De Paria’s organiseren voor de leden ieder carnavalsseizoen een aantal
bouw- en plakdagen. Tijdens deze dagen gaan we er vanuit dat er zoveel mogelijk
leden komen helpen. Voor iedereen is er wel iets te doen en alle hulp is welkom!
Kom gerust eens een kijkje nemen in onze schuur.
Adres:
Handelsweg 9a
8152 BN
Lemelerveld

CARNAVALSOPTOCHTEN
De Paria’s doen elk jaar mee aan drie optochten: de Lemelerveldse optocht (zaterdag),
de Grote Sallandse optocht (zondag) en de Multilight Verlichte optocht (dinsdag). Wij
gaan ervan uit dat ieder lid aan alle drie de optochten deelneemt. Mocht je één van de
optochten niet kunnen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Dan kunnen wij
hier ons schema op aanpassen.
In onze optochten hebben we twee soorten groepen: een dansgroep en een entertainmentgroep. Je mag zelf kiezen bij welke groep jij je graag wil aansluiten. De dansgroep
danst de hele optocht achter de geluidswagen aan. De entertainmentgroep voert vaak
een toneelstukje op, haalt grapjes uit of loopt bij een object/wagen.
Voor de carnavalsoptochten maken wij sinds enkele jaren onze pakken zelf. Elk lid
krijgt van ons daarvoor de uitgeknipte stof en een handleiding om het pak in elkaar
te zetten. Vraag hiervoor iemand die overweg kan met een naaimachine: de meeste
leden laten hun pak in elkaar zetten door hun moeder, oma of andere bekende.
Een paar weken voor carnaval, ontvangt ieder lid een nieuwsbrief met alle informatie
over de optochten. In deze nieuwsbrief vind je data’s, tijden, tips, voorschriften en overige informatie. Houd je mailbox dus goed in de gaten voor het laatste Paria nieuws!
De loopgroep oefent vlak voor carnaval, drie avonden de dansjes voor in de optochten. Deze dansavonden zijn altijd in de spelzaal van Lemelerveld. Zorg ervoor dat je in
ieder geval één avond bent geweest, zodat je de dansjes kent. Het leukste is natuurlijk
om alle drie de avonden te komen dansen!
Tijdens de optochten dragen alle leden standaard altijd een zwarte coltrui, een zwarte
broek/legging en zwarte schoenen. Daarover heen draagt ieder lid zijn/haar carnavalspak. Zo stralen we als de Paria’s, één geheel uit. Daarnaast is het voor de dames
handig om haarschuifjes mee te nemen naar de optochten, omdat je vaak je haar
moet vastzetten of iets op je hoofd moet bevestigen.

CONTRIBUTIE
Wij sturen elk jaar rond november een mailtje naar ieder lid, wanneer de contributie
weer betaald kan worden. Zonder contributie kunnen wij je helaas niet voorzien van
een kostuum voor onze optochten, dus zorg ervoor dat je de contributie voor de uiterlijke datum betaald.
De contributie voor 2019 was als volgt (let op: contributie van 2020 kan afwijken)
Tot en met 15 jaar = €65,Vanaf 16 jaar = €85,Bouwgroep = €100,-

WHATSAPP GROEP
De Paria’s hebben ook een WhatsAppgroep waar belangrijke mededelingen in worden
gedaan. Wil jij ook in deze WhatsAppgroep? Dat kan! Vermeld dit in je aanmelding en
wij zorgen dat je aan de groep wordt toegevoegd.

ACTIVITEITEN
Helpen bij activiteiten en tappen
Een aantal keren per jaar, helpen wij als vereniging bij activiteiten als Koningsdag en
de Ten Broeke Crossloop of het tappen (18+) op evenementen. Voor deze inspanning ontvangen wij een mooi bedrag, waarmee we volgend carnavalsseizoen weer iets
moois kunnen neerzetten. Wij verwachten van onze leden dat ze minimaal één keertje
helpen bij één van deze activiteiten.

Pariadag
Eén keer per jaar organiseren wij een Pariadag waarop we gezellig met elkaar samen
komen met wat hapjes en drankjes. Ieder lid is van harte welkom op deze dag!

Feest in dijk
Op zondagavond na de optocht in Raalte, hebben wij ons eigen Paria feestje in Zaal
Dijk. Ieder lid is van harte welkom om bij dit feest aanwezig te zijn. Het thema, de tijd
en het vervoer communiceren wij altijd per mail of WhatsApp.

AANMELDEN
Lijkt het jou ontzettend gaaf om je aan te sluiten bij de Paria’s? Meld je dan aan via
onze website of stuur een mailtje naar loopgroepparias@hotmail.com met de volgende gegevens:
- Naam
- Geboortedatum
- 06-nummer
- Kledingmaat bovenlichaam
- Kledingmaat onderlichaam
- Voorkeur dans/entertainment/bouwgroep

AFMELDEN
Wil je niet meer hossen, stampen en springen met de Paria’s? Meld je dan af vóór
1 november 2019. Wanneer je je afmeldt na deze datum, moeten wij helaas de contributie voor aankomend carnavalsseizoen in rekening brengen.

