
 
         
 
 
Beste Jongens en Meisjes van groep 8, 
 
Op zondag 24 november 2013 is het weer Verkiezing Jeugdprins(es). Wie wordt de opvolg(st)er van ZDH 
Prins Larske? Je hebt maar één kans om mee te doen, dus het is aan jullie...  
 
Alle kinderen uit Liempde van groep 8 zijn welkom om mee te doen. Dus ook kinderen die in Liempde wonen en 
ergens anders in groep 8 zitten, of ergens anders wonen maar wel in groep 8 van “de Oversteek” zitten. Je kunt 
dan het formulier invullen en tot 4 oktober 2013 inleveren op onderstaand adres. 
 
Zodra alle inschrijvingen binnen zijn wordt gekeken naar het aantal inschrijvingen en kan er gekozen worden 
om te loten voor deelname. Alle jongens en meisjes die aan de wedstrijd meedoen, maar niet winnen, worden 
automatisch lid van de Raad van Elf. Uit de deelnemers van de wedstrijd wordt ook de nieuwe 
Jeugdadjudant(e) gekozen. 
 
Natuurlijk zijn de belangrijkste taken van de Jeugdprins(es), Adjudant(e) en de Jeugdraad het aanwezig zijn 
tijdens de Verkiezing Jeugdprins(es), het Ploegerrangfestival, de Jeugdzittingsavonden en uiteraard Carnaval. 
 
Voor we beginnen met alle activiteiten, willen we jullie uitleggen hoe het carnavalsseizoen eruit ziet en wat we 
precies van jullie verwachten. Daarom nodigen wij je uit om samen met minimaal één van je ouders/verzorgers 
op maandag 7 oktober om 19:30 uur naar de Punder te komen.  
Op de achterkant van dit formulier staan al wel de spelregels van de verkiezingen, zodat je aan de slag kunt! 
 
Als je mee wil doen met de verkiezing Jeugdprins(es), willen we graag vóór 4 oktober een paar dingen via de 
mail van je ontvangen: 

1. Een leuke pasfoto van jezelf (s.v.p. mailen naar jolandaenwildie@home.nl) 
2. Een verhaaltje over wie je bent, wat je leuk vindt, wat je hobbys zijn en waarom je meedoet met de 

verkiezingen (100 à 150 woorden voor op de website) (s.v.p. mailen naar jolandaenwildie@home.nl) 
3. Welk liedje je wil playbacken. (s.v.p. mailen naar Robert@rvkemenade.nl)  

 
Heb je nog vragen, bel dan gerust. 
Succes met de voorbereidingen! 
 
Namens de Commissie Jeugdcarnaval                                                                                                                                    
Robert van Kemenade 
Nieuwstraat 40, Liempde 
Robert@RvKemenade.nl 
Tel.: 06-16302740 
 

(onderstaand gedeelte inleveren voor 4 oktober / bovenste gedeelte goed bewaren) 
================================================================================== 
        
Naam   ............................................................................................................... Jongen/Meisje 
 
Geboortedatum :.............................................................................................................. 
 
Adres    ............................................................................................................... 
 
Telefoon nr.  .......................................................GSM................................................ 
 
E-Mail ouders  …………………………………….……………………................................  
   
E-Mail Deelnemer …………………………………………………………………..................... 



 
 
 
 
 
 

UITLEG SPELREGELS JEUGDPRINS(ES) VERKIEZING 
 
 
Tijdens de verkiezing jeugdprins(es) komen 3 onderdelen aan bod; de blunder, het playbacknummer en het 
verhaal. Bij een groot aantal deelnemers kan het zijn dat alleen de vijf beste deelnemers zijn of haar verhaal 
moeten vertellen voor de zaal. Mocht dit het geval zijn, laten we dit weten tijdens de voorlichtingsavond op  
7 oktober. 
 
De blunder: 
Vertel uit je hoofd een grote blunder. Deze blunder mag van jezelf, je ouders, leraar of iemand anders zijn die je  
kent. Deze blunder dient uit het hoofd verteld te worden. Voor het vertellen van de blunder krijg je 3 minuten.  
De tijd die je er langer over doet, zal door de jury niet beoordeeld worden. 
 
Playbacknummer: 
Playback en imiteer een zanger of zangeres. Voor je playbacknummer krijg je 4 minuten.  
De rest van je optreden zal niet worden beoordeeld door de jury. 
 
Verhaal: 
Vertel in een klein verhaaltje waarom je graag Jeugdprins(es), Adjudant(e) of lid van de Jeugdraad wilt worden 
en waarom je graag Carnaval viert. Dit verhaaltje mag maximaal 3 minuten duren. De tijd dat het langer duurt  
wordt niet gejureerd. Het verhaaltje mag niet worden gezongen maar wel van papier worden afgelezen. 
 
 
 
 

OVERZICHT JEUGDACTIVITEITEN  SEIZOEN 2013-2014: 
 
Installatie Jeugdprins(es) 24 november 2013 
Ploegerrangfestival 15 december 2013 
Jeugdzittingsavonden 31 januari & 1 februari 2014 
Rondbrengen carnavalskrant 15 februari 2014 
Carnaval  28 februari t/m 4 maart 2014 
 
 
 

HOUD OOK ONZE WEBSITE IN DE GATEN… 
www.ploegers.nl 
 


