
       

2019: voor de 50ste keer 

Jeugkarneval Sjènne!  

Word jij de nieuwe  

Jeugdprins, Jeugdprinses  

of lid van de Raad van Elf? 

Geef je op uiterlijk: 
 

13 december 20:00 uur 

 

 

Zondagmiddag 27 januari vindt de uitroeping plaats, 
tijdens een jeugdzitting in de Noeber Beemden. Iets voor jou? 

Ja, natuurlijk. Maar lees eerst nog even deze folder goed door. 

 

Wat moet je doen en wat zijn de voorwaarden om 

Jeugdprins of Jeugdprinses te worden? 
1. Je zit in groep 7 of 8 en je woont in de parochie Schinnen. 

2. Je ouders vinden het goed. 

3. Jeugkarneval Sjènne stelt een pak voor de prins en een cape voor de 

prinses beschikbaar. Overige kleding is voor eigen rekening. Prins en 

prinses zorgen ook zelf voor een steek en een kroontje.  

4. Is het lot je gunstig gezind, dan is het de prinselijke en prinsesselijke 

plicht te zwijgen als het graf. 

5. De prins en prinses leiden het feest in Noeber Beemden op  

2, 3, 4 en 5 maart 2019.  Ze gaan naar de mis op 

carnavalszondag. Ze doen mee aan de kinderoptocht en aan de grote 

optocht. Het prinsenpaar maakt een proclamatie en leest die na hun 

uitroeping duidelijk voor. 

6. Het prinsenpaar bezoekt samen met leden van Jeugkarneval Sjènne 

een aantal recepties van bevriende verenigingen. 

7. In overleg met Jeugkarneval Sjènne neemt het prinsenpaar deel aan 

activiteiten van de Schinöster, bijvoorbeeld de galazitting. 

8. Het prinsenpaar zoekt ‘n goede nar en legt deze extra zwijgplicht op. 

9. Het prinsenpaar volgt de aanwijzingen van de medewerkers van 

Jeugkarneval Sjènne op. 

 

Geef je op en beleef de leukste dagen van je leven! 
 

Hoe lang mag je nadenken? 
Prins of prinses worden, dat doe je niet zomaar. Daar moet je natuurlijk een 

paar nachten over kunnen slapen. Lever het formulier uiterlijk donderdag 13 

december om 20:00 uur in. Oud-burgemeester Beckers zal dan de namen van 

de nieuwe Jeugdprins en -prinses uit zijn hoge hoed toveren. 
 

Alles duidelijk?  

Mooi zo. Dan kun je nu hieronder je gegevens invullen. Doe het formulier in ’n 

envelop en stop hem in de bus bij Léon Cuypers, Veeweg 6 of bij kapelaan 

Gorissen, Deken Keulenplein 2a. E-mail? info@jeugdcarnavalschinnen.nl! Het 

formulier vind je ook op www.jeugdcarnavalschinnen.nl 
 

Vragen? Bel even met Léon Cuypers: 046–4431109 of GSM 0628267391 

 

Inschrijfformulier Jeugdprins en Jeugdprinses 2019 
 

Ik wil graag Jeugdprins/Jeugdprinses worden van de 50ste Jeugkarneval. 
 

Voor- en achternaam : 
 

Adres   : 
 

Geboortedatum : 
 

Telefoonnummer :                   Mobiel ouder(s): 
 

E-mailadres  : 
 

Ik zit in groep  : 
 

Ik ben met kerstvakantie van:                        t/m                      
 

Ik voldoe aan de voorwaarden. Ik ga ook akkoord met die voorwaarden.  
 

Handtekening van jezelf Handtekening vader en/of moeder 

 

 

        

Als ik geen prins of prinses word, wil ik wél bij de Raad van Elf. 
 
 

En nu? Niemand wat vertellen, duimen en afwachten! 
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