
 

        
                                                                                                                                                                                                                                              

Aan alle carnavalsvierders van groep 7/8 

uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek. 
 

De voorbereidingen voor carnaval 2022 zijn in volle gang. En daarbij hoort natuurlijk ook een 

jeugdraad. De leden van de jeugdraad beleven op een bijzondere wijze het carnavalsfeest. Zou 

jij het leuk vinden om Prins, Prinses, adjudant, raadslid of nar te zijn? Dan zijn we op zoek naar jou! 

We zoeken 15 tot 17 enthousiaste jongens en meisjes die deel willen uitmaken van de nieuwe 

jeugdraad voor 2022. 
  

Wat houdt het in om lid te zijn van de jeugdraad: 

- We gaan v.a. vrijdag 12 November 2021 oefenen voor een act die we tijdens de onthulling 

middag in januari gaan laten zien. Op deze middag wordt onthuld wie jeugdprins, prinses, 

adjudanten, raadsleden en narren zullen zijn. Iedereen mag tijdens deze onthulling middag 

komen kijken naar onze geweldige act. 

- Samen 5 dagen lang carnaval vieren. Enkele vaste activiteiten zijn b.v.: De onthulling, de 

carnaval mis, de sleuteloverdracht, op de carnavalswagen tijdens de optochten, de 

ontbijtshow en nog veel meer. 

- Kleding: Je krijgt een poloshirt, cape en steek in bruikleen. We vragen alleen zelf te zorgen 

voor zwarte schoenen en een zwarte broek (geen sportbroek). 

- Na de carnaval is er ook nog een bijeenkomst voor de jeugdraad om gezellig met zijn 

allen het carnavalsseizoen weer af te sluiten. 

- Om dit alles te kunnen organiseren vragen we een eigen bijdrage van € 15,00 p.p.  

- Ouders/verzorgers: Jeugdraad: Bij diverse activiteiten van de jeugdraad hebben we de 

hulp van ouders nodig.(v.b. helpen bij een lunch, rijden naar lichtjesoptocht, knutselen, 

etc.) Het schema wordt tijdens een informatieavond met de ouder(s)/verzorger(s) ingevuld. 

Zaert: Vanuit de jeugdcarnaval krijgt u ook een mail waarbij we vragen om te helpen 

tijdens de carnaval activiteiten in de Zaert. Kindermatinee, BovenBouwBal, of Partynight. 

Denk bijvoorbeeld aan de snoepkraam, bardienst, garderobe, surveilleren in de zaal etc…  
 

Hoe kun je lid worden van de jeugdraad? 

Van woensdag  20 oktober 2021 t/m maandag 1 november 2021 kun jij je aanmelden door een 

email te sturen naar:  jeugdraadhdl@gmail.com  

Bij het aanmelden geeft u als ouder(s)/verzorger(s) toestemming aan de stichting om foto’s en 

filmpjes te mogen publiceren voor b.v. carnavalskrant, onze website, Sociale media etc… 
 

Wat zet je in de mail: dat jij je wilt aanmelden voor de jeugdraad, je naam, adres, 

telefoonnummer ouder, een emailadres van een ouder/ verzorger om informatie te sturen, op 

welke school en in welke groep je zit. Als de aanmelding binnen is krijg je een mail als bevestiging 

terug. In deze mail krijg je ook informatie waar de samenstelling van de jeugdraad plaats vindt. 
 

Samenstelling jeugdraad: Alle kinderen die zich hebben aangemeld komen, met een 

ouder(s)/verzorger(s), op vrijdagavond 05 november 2021 om 18.30 bij elkaar. 

(locatie wordt bij aanmelding bekend gemaakt) Als iedereen aanwezig is zal d.m.v. loting de 

jeugdraad samengesteld worden. Als je niet aanwezig bent kun je ook niet mee loten! 
 

Mocht je nu al vragen hebben dan kun je een mail sturen naar bovenstaand emailadres. 
 

Wij hebben er weer zin in en jij? 

Groetjes Josine, Nathalie en Olga. 
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