
Hallo jeugdleden Raad van Elf; 

Fijn dat je dit jaar (2022-2023) lid zijn van de Raad van Elf.
Wat wij van je vragen is een zwarte (of donkere) broek en een witte blouse of shirt.
Je krijgt een cape en een steek van de Heiknuuters te leen.

Waar en wanneer wordt je verwacht op een activiteit:
Zaterdag 19 November om 15.30 uur in de Schakel voor het jeugdprinsenbal (einde zal zijn 
om 19.00 uur) . Hier verzamelen we ons met zijn alle bij Chantal en Nico. Hier krijg info 
over de dag en wanneer je dan je steek en cape overhandigd krijgt waarna we ons allemaal 
terug trekken in een aparte ruimte. Dan volgt het spannende moment wie  o wie zou het 
nieuwe jeugdprinsenpaar van de Heiknuuters worden, deze bekent making zal geheel met 
jeugdraad van 11 en het nieuwe jeugdrpinsenpaar plaats vinden. Breng dus al je vrienden, 
kennissen, opa’s en oma’s , broertjes en zusjes mee om er een geweldig jeugd prinsenbal 
van te maken. 

Zaterdag 11 februari om 13.30 uur in de tent voor de Kinderbonte middag, je mag dan 
voor in de Raad van Elf-bak zitten op het podium naast de Jeugdprins en prinses.                   
Mocht  je tevens een optreden verzorgen aub dit even melden. (De cape en steek neem je 
na deze dag mee naar huis, bij de volgende activiteiten zorg je dat je in volledig Raad van 
Elf tenue aanwezig bent).

Vrijdag 17 Februari Schoolcarnaval. Zorg dat je je Raad van Elf tenue meeneemt naar 
school zodat je je daar kunt omkleden en het feestje kunt vieren samen met het 
Jeugdprinsenpaar andere leden van de Jeugdraad van Elf en kinderen. 
Zondag 19 Februari om 13.00 uur, verzameld de Jeugd raad van Elf bij Prinses Vanessa,  je 
wordt daar opgehaald met de Prinsenwagen, je kijkt dan vanaf de prinsenwagen naar de 
optocht (bij de kerk), daarna rijd je mee op de Prinsenwagen achter in de optocht. 
Na de optocht mag je mee de tent in! Je mag naar huis gaan.
 Tip: Kleedt je goed aan!!!!(jas onder de cape, handschoenen, evt. snowboots en/of 
thermo-ondergoed)

Maandag 20 Februari wordt je om 15.00 uur in de tent verwacht, je kunt dan gewoon 
meedoen met de spelletjesmiddag. Om 18.11 uur begint de Receptie van de jeugdprins en 
prinses, je staat naast het prinsenpaar en iedereen komt je een hand geven (je kunt dan 
“een fijne carnaval” zeggen). Na de receptie is er kinderdisco in de tent tot 20.00uur
Heel gezellig als je daar ook bent, je mag naar huis  gaan wanneer je wilt.                                 
Als je gaat vertrekken je afmelden  bij Chantal Smits en je cape en steek bij haar inleveren.  
Vermeld duidelijk je naam!

Veel plezier en lol en alvast bedankt Ks de Heiknuuters!

Mochten er nog vragen zijn bel gerust naar; 06-51684274 (Chantal Smits)


