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Beste jongens en meisjes van groep 6, 7 en 8.  

Omdat we door Corona vorig jaar geen nieuw prins(ess)enpaar en Jeugdraad 
hebben kunnen kiezen en de eerste recepties al in november worden verwacht, 
zijn we al eerder dan normaal op zoek naar enthousiaste kinderen die samen 
met ons Carnaval willen vieren !!! 
 
We gaan ervan uit dat we Carnval kunnen vieren zoals vanouds, dus alsof we 
geen rekening hoeven te houden met Corona-maatregelen. Of dat ook gaat 
lukken, weten we nu nog niet maar dat horen jullie gaandeweg wel van ons. 
Hou er in ieder geval alvast rekening mee dat jullie eerder worden onthuld/
voorgesteld. Normaal is dat pas in januari, maar nu al in oktober. Jullie zijn wat 
langer aan de beurt, want daarna zal het volgende nieuwe paar en de nieuwe 
Jeugdraad pas weer in januari 2023 aan de beurt zijn. 
 
Wat vragen we van jullie?? 
 
- De Jeugdprins(es) zit in groep 8: 

· van de Maria ter Heide school OF 

· woont wel in Mariaheide, maar zit op een andere school. 

- Voor de adjudant(e) gelden eigenlijk dezelfde regels, alleen mag die ook uit 
groep 7 komen. 

- De Jeugdraad bestaat uit enthousiaste jongens en meisjes uit groep 6 en 7. 
 
Zit je op een andere school, maar woon je wel in Mariaheide? Dan kun je de 
aanmeldbrieven downloaden op onze website (www.heikrikkels.nl). 
 
De onthulling van het nieuwe prins(ess)enpaar is in den Brak op vrijdagavond 15 
oktober van 20.00-21.30u. Alle kinderen van groep 8 en hun ouders zijn dan 
welkom. Meld je alleen wel even per email aan vóór 8 oktober op: 
jeugdheikrikkels@hotmail.com 
 
De Jeugdraad wordt een week later op school bekend gemaakt op 22 oktober. 
 

 
Alle aanmeldingsformulieren kunnen uiterlijk vrijdag 8 oktober schriftelijk 
worden ingeleverd in de brievenbus op Ringoven 38a bij Familie van de 
Tillaart. 
 
 
Groetjes,  
De Jeugdcommissie van de Heikrikkels. 
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Aan alle jongens en meisjes van groep 7 en 8.  

Zoals in de aankondigingsbrief al is genoemd, zijn we eerder dan normaal op zoek naar 
enthousiaste kinderen die samen met ons Carnaval willen vieren !!! 
Als Carnval kan worden gevierd zoals we dat gewend zijn, dan zijn de eerste recepties al 
in november. Dat betekent dat we al in september starten met de aanmeldingen. 
 
De nieuwe prins(es) en adjudant(e) worden geloot op vrijdag 15 oktober in den Brak. 
Daarbij zijn alle kinderen uit groep 8 welkom met hun ouders van 20.00 tot 21.30u. Ook als 
je je niet hebt opgegeven als prins(es) en/of adjudant(e). Tijdens deze avond zullen de 
kinderen in door ons samengestelde koppels verschillende korte spelletjes spelen. Het 
winnende koppel mag het lootje trekken van het prins(ess)enpaar. 
Voor de ouders is er gelegenheid om met een hapje en een drankje gezellig bij te kletsen 
en toe te juichen. Iedere ouder krijgt van ons 2 consumpties. Voor de kinderen is er ranja 
en chips. Overige drankjes zijn voor eigen rekening. Op de aankondigingsbrief kun je zien 
waar je je kunt aanmelden voor die avond. 
 
Het nieuwe paar mag vrijdag 22 oktober op school de lootjes trekken voor de nieuwe 
Jeugdraad. Hoe en wanneer daarna de nieuwe Jeugdraad wordt voorgesteld, moeten 
we nog even bekijken, maar natuurlijk heeft het nieuwe paar daar ook een rol in. 
 
Waar moet je rekening mee houden: 

· De Jeugdprins(es) zit in groep 8 van de Maria ter Heide school OF woont wel in 

Mariaheide, maar zit op een andere school. De Adjudant mag uit groep 7 of 8 komen. 

·  je mag je maar één keer aanmelden als Jeugdprins(es). Wel vaker als Adjudant, 

maar dan wel bij steeds een andere jeugdprins(es). 

· We gaan er voorlopig van uit dat alle activiteiten  van 11-11 tot en met en Carnaval 

door kunnen gaan. We vinden het  in ieder geval belangrijk dat je aanwezig bent bij 
jeugdrecepties, tijdens carnaval enzovoorts en dat je op die momenten niet op 
vakantie bent of afwezig in verband met bv. sporten. Hou daar dus rekening mee als 
je je aanmeldt. Zodra datums bekend zijn, zullen we ze doorgeven. 

· Als je eenmaal bent gekozen tot Jeugdprins(es) of adjudante), zorg dan dat je als: 

- jeugdprinses zorgt voor een witte broek en witte schoenen of laarzen. 

- jeugdprins zorgt voor een zwarte broek en zwarte schoenen. 

- adjudant zorgt voor een zwarte broek en zwarte/donkere schoenen. 

 Let op: voor de onthulling zelf op 15 oktober heb je deze kleding nog niet nodig. Voor 
de overige kleding wordt gezorgd. Meer informatie daarover krijg je na de onthulling. 

 
In verband met de AVG moeten wij toestemming krijgen het publiceren van beeld-
materiaal van jou op onze website, in de Krikkelkrant en op sociale media. Met het 
tekenen van het aanmeldformulier gaan je ouders hier automatisch mee akkoord. 

Je aanmelding kan uiterlijk vrijdag 8 oktober schriftelijk worden ingeleverd in de 
brievenbus op Ringoven 38a bij Familie van de Tillaart. 
 
Groetjes,  
De Jeugdcommissie van de Heikrikkels. 
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Aan alle jongens en meisjes van groep 6 en 7.  

 Op 15 oktober  worden de nieuwe jeugdprin(es) en adjudant(e) gekozen. De nieuwe 
Jeugprins(es) van 2021 heeft ook dit jaar weer een nieuwe Raad van Elf nodig !!! 
Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste jongens en meisjes uit groep 6 en 7.  
 

Loting  
Op vrijdag 22 oktober zal er in de klas door  het nieuwe prins(ess)enpaar worden geloot 
en meteen bekend worden gemaakt wie er in de nieuwe Jeugdraad van Elf zitten. Met 
de ouders van de kinderen die niet in Mariaheide op school zitten nemen we zo snel 
mogelijk contact op.  

Situatie 1:  Zit je dit jaar in groep 6 en je meld je aan voor de Jeugdraad van Elf, dan is de 
kans vaak groot dat je in de Jeugdraad van Elf komt.  Maar als we teveel aanmeldingen 
hebben, dan wordt er geloot. Wordt je uitgeloot, dan mag je je volgend jaar weer 
opgeven en dan zit je sowieso in de Jeugdraad. 
 Situatie 2:  Zit je nu in groep 7 en is dit de eerste keer dat je je aanmeldt bij de JeugdRaad 
van Elf, dan heb je geen voorrang en maak je evenveel kans als de kinderen uit groep 6 
als er moet worden geloot. 
Situatie 3: Voor volgend jaar geldt: als je dit jaar in de Jeugdraad van Elf zit, dan mag je je 
volgend jaar ook weer opgeven en dan maak je bij te weinig nieuwe aanmeldingen 
hebben opnieuw kans om bij de jeugdraad te komen. 
Zit je nu in groep 7, let dan goed op: als je je dit jaar opgeeft voor de Jeugdraad maar 
wordt uitgeloot, dan kom je bij de Raad van Commissarissen. Je zit dan niet in de 
Jeugdraad, maar je mag wel met bijna alle activiteiten meedoen. 
 

Waar moet je verder rekening mee houden: 

· We gaan er voorlopig van uit dat alle activiteiten  van 11-11 tot en met en Carnaval 

door kunnen gaan. We vinden het in ieder geval belangrijk dat je aanwezig bent bij 
jeugdrecepties, tijdens carnaval enzovoorts en dat je op die momenten niet op 
vakantie bent of afwezig in verband met bv. sporten. Hou daar dus rekening mee als 
je je aanmeldt. Zodra datums bekend zijn, zullen we ze doorgeven. 

· Voor een groot deel van de kleding wordt gezorgd, maar het dragen van een zwarte 

broek en zwarte/donkere schoenen is verplicht en daar moet je zelf voor zorgen. Meer 
informatie over wanneer je deze kleding uiterlijk nodig hebt, volgt nog. 

 

In verband met de AVG moeten je ouders toestemming te geven voor het publiceren van  
beeldmateriaal van jou op de website van de Heikrikkels en Social media. Wanneer je 
ouders het aanmeldformulier ondertekenen, dan gaan ze hier automatisch mee akkoord. 
 

Je aanmelding kan uiterlijk vrijdag 8 oktober schriftelijk worden ingeleverd in de 
brievenbus op Ringoven 38a bij Familie van de Tillaart. 
 
 
 
Groetjes, 
De Jeugdcommissie van de Heikrikkels. 
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Naam :  

Adres:   

Mobiel ouder/verzorger 1:  

Mobiel ouder/verzorger 2:  

E-mailadres ouders:   

Kandidaat Jeugdprins(es) 

Hobby’s   

Naam :  

Adres:   

Mobiel ouder/verzorger 1:  

Mobiel ouder/verzorger 2:  

E-mailadres ouders:   

Kandidaat Adjudant(e) 

Hobby’s   

Handtekening ouders/verzorgers 
Ouders/verzorgers kandidaat 

Jeugdprins(es) 
Ouders/verzorgers kandidaat 

Adjudant(e) 

  

  

Jullie carnavalsmotto 
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Naam :  

Adres:   

Mobiel ouder/verzorger 1:  

Mobiel ouder/verzorger 2:  

E-mailadres ouders:   

Kandidaat Jeugdraad 

Hobby’s   

Handtekening ouders/verzorgers 
  

  

  


