Carnavalsvereniging " De Pierewaaiers" Bakel
In baokel in de straot hange zeuve piere an de draod

Werkgroep Jeugdcarnaval :
Bianca Jansen
Tel: 06-51095300
Aaron Willems
Tel: 06-43185993
Anke Sleegers
Tel: 06-53197165
Yvet Schellekens
Tel: 06-13310284
Bakel, November 2022
Geachte ouders,
C.V. “De Pierewaaiers” gaan het Jeugdcarnaval weer organiseren. Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst. Jongens en meisjes van de groepen 8 komen in aanmerking voor Jeugdprins,
Jeugdprinses en Raad van Elf.
Het voorstellen van de nieuwe Jeugdprins, Jeugdprinses en de Raad van Elf zal plaatsvinden
op het Prinsenbal op zaterdag 07 Januari 2023.
De jongens en meisjes die hiervoor in aanmerking willen komen vullen bijgevoegde lijst in.
Bij meerdere opgave worden er twee raden gemaakt, zodat je niet bij alle activiteiten
aanwezig hoeft te zijn.
PROGRAMMA:
Zaterdag
Zondag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
maandag

07 januari 2023
15 januari 2023
17 februari 2023
18 februari 2023
19 februari 2023
20 februari 2023

Prinsenbal
Foto’s maken, prinsenreceptie
Schoolcarnaval

Heilige mis
Familiedag
Optocht

Enkele belangrijke punten zijn:
• Iedere jongen of meisje uit groep 8 kan zich opgeven voor een of meerdere
onderdelen;
• Ze moeten wel toestemming hebben van hun ouders;
• De opgaven komen binnen bij de scholen;
• De commissie van 4 leden C.V. “De Pierewaaiers” gaan deze biljetten bekijken
(gebeurt ook zo bij de “grote prins-keuze”). Door loting worden de jeugdprins
en prinses gekozen.
• De ouders van de gekozen jeugdprins en prinses worden zeker 2 weken voor
het prinsenbal op de hoogte gesteld .
• Voor de kleding zoals steek en cape zorgt C.V. “De Pierewaaiers”;
• De Jeugdprins, -prinses en de Raad van Elf moeten er zelf voor zorg dragen dat ze
een zwarte broek en witte blouse met kraag hebben (ook met het Prinsenbal);
• Het uitkomen van de Prins, Prinses en de Raad van Elf gebeurt met een
pierkesjacht op zaterdag 07 januari 2023, aanvang 14.00 uur. S’avonds openen van
Prinsenbal.

•

Mobiele telefoonnummer wordt gebruikt in een WhatsApp groep dat alleen
gebruikt wordt voor informatie over te dragen vanuit de verening.

•

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is en dit formulier inleveren in een gesloten
envelop. Het formulier uiterlijk 18 november 2024 bij jou op school inleveren.

Jeugdcarnaval
O P G A V E F O R M U L I E R

Naam:

………………………………………………………... Jongen O / Meisje O

Adres en postcode:

…………………………………………………………………

Mob. telefoon:

………………………………………………………………….

Telefoonnummer voor noodgevallen: ……………………………………………….
Mob. Telefoon kind: ………………………………………………………………….
Email adres:
School:

………………………………………………………………….
Kindcentrum De Bakelaar
De Kleine Kapitein

groep 8 a O groep 8 b O

O

School buiten Bakel:

Ja

O

/

Nee

O

Naam school buiten Bakel: …………………………………………………………
Ik wil in de Raad van Elf;

Ja

O

/

Nee

O

Ik wil Jeugdprins worden;
Ik wil Jeugdprinses worden;

Ja
Ja

O
O

/
/

Nee
Nee

O
O

De Prins en de Prinses die zich beschikbaar stellen en niet worden gekozen hebben de
verplichting dan deel te nemen aan de Raad van Elf.
Handtekening ouders:

………………………………………………………….

Handtekening kandidaat:

………………………………………………………….

Tijdens de carnavals activiteiten worden er regelmatig foto’s en/ of video-opnames gemaakt
van kinderen.
− Ik geef toestemming voor het publiceren van fotomateriaal van mijn kind via de
whatsapp-groep van de jeugdraad 2019.
− Ik geeft toestemming voor het publiceren van fotomateriaal van mijn kind via
facebookpagina van C.V. “De Pierewaaiers”.
− Ik geeft toestemming voor het publiceren van fotomateriaal van mijn kind voor de
website, lokale kranten en carnavalskrant van C.V. “De Pierewaaiers”.
Persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en zijn alleen toegankelijk voor
commissieleden. Na het carnaval seizoen worden deze vernietigd.
Plaats en datum van ondertekening:…………………………………………………
Handtekening ouders:

………………………………………………………….

