Stichting “De Peeënstekers”
Centrale organisatie voor carnavalsbelangen in Dongen

Beste jongens en meiden,

oktober 2019

Jullie gaan je inschrijven voor de Jeugdprins- en Prinsesverkiezing van zondag 10 november 2019 die begint om
14.00 uur in De Cammeleur. Carnaval 2020 zal weer een leuk feest worden.
Je kunt je inschrijven als je in Dongen in groep 7 of 8 zit, of in Dongen woont en 11 of 12 jaar bent.
Het volgende is belangrijk:
► Je hebt het inschrijfformulier ingevuld en ingeleverd, en wordt zondagmiddag 10 november a.s. in De Cammeleur
verwacht om 13.30 uur.
Meld je daar bij de ingang bij de mensen van de KinderKommissie.
► Ook dit jaar mogen alle kinderen die zich hebben ingeschreven meestrijden voor een plaatsje in de jeugdraad.
De jongens en meiden die na alle spellen de meeste punten hebben verzameld zullen uiteindelijk in de jeugdraad
zitten.
► Trek een zwarte broek, zwarte trui en zwarte schoenen aan.
Heb je verder nog vragen, stel ze aan de KinderKommissie (kindercommissie@peeenstekers.nl)
► Ouders van kinderen die uiteindelijk in de jeugdraad terecht komen mogen vrijblijvend deelnemen aan het
programma van de kinderen tijdens carnaval.
► Tijdens Carnaval vragen wij de ouders van de jeugdraad bij bv. slecht weer om de kinderen met auto’s naar de
volgende locatie te brengen. Verdere info volgt bij de kennismakingsochtend op zondag 8 december.
► Carnaval is komend jaar van vrijdag 21 februari t/m 25 februari 2020
Tot ziens op a.s. zondag 10 november. We verwachten je om 13.30 uur in De Cammeleur.
Breng al je fans mee, de toegang is gratis. Adres: De Cammeleur – Hoge Ham 126 – Dongen.
Je kunt het inschrijfformulier t/m 3 november 2019 inleveren.
Let op!: Je krijgt een bevestiging van je inschrijving.
De KinderKommissie,
kindercommissie@peeenstekers.nl

✁---------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfformulier Jeugdprins en -prinsesverkiezing 2019

Graag omcirkelen wat van toepassing is

Naam:

J/M
Groep
groep
7/8
Jongen/Meisje

School:

11 / 12 jaar

Leeftijd

Emailadres:

ouder/verzorger

Handtekening:

ouder/verzorger

(gaat hiermee akkoord dat:
-zijn/haar dochter of zoon beschikbaar is tijdens de gehele carnaval 2020, indien hij/zij in de jeugdraad komt.
-naam van zijn/haar dochter of zoon wordt gepubliceerd in lokale media en op peeenstekers.nl)
Bovenstaand formulier zal alleen gebruikt worden voor de organisatie van de JPV 2019 en wanneer uw kind een plekje in de jeugdraad
bemachtigt voor de uitnodiging van de kennismakingsochtend 2019.

Inleveradres:

Natasja Cammans, Berkenstraat 12, Dongen
Wilbert Cappetijn, Roerdomphof 18, Dongen
Mail: kindercommissie@peeenstekers.nl

