
Zaterdagochtend en middag 25 februari 2017 

 Snotpinnekesbal, lunch, opzetten boer Klaos, kinderoptocht en prijsuitreiking 

Op zaterdag hebben we een druk programma, zowel overdag als ’s avonds. De kinderen 

worden die dag verwacht om 10:00 uur in onze jeugdresidentie (FD Advies). Na aangekleed 

te zijn openen we, samen met de Grote Raad, de opening van het snotpinnekesbal in De 

Cour. Op het Snotpinnekesbal zijn de allerkleinste kinderen (en hun ouders) aanwezig om 

carnaval te vieren. Tijdens dit evenement wordt door de jeugdraad aan de leukst verklede 

kinderen een prijsje uitgereikt. 

Na het snotpinnekesbal krijgt de jeugdraad, samen met de Grote Raad, een lunch in De 

Gouden Leeuw. Daarna gaan we Boer Klaos onthullen; denk aan de voorbereidingsopdracht 

iets te maken voor Boer Klaos om aan zijn kiel te hangen! 

Direct daarna is de kinderoptocht waar uiteraard onze jeugdraad meeloopt. De kinderoptocht 

start om 13:30 uur. Aansluitend vindt de prijsuitreiking van de kinderoptocht plaats in De 

Gouden Leeuw mogelijk wordt hier ook de jeugdoorkonde uitgereikt aan iemand die zich 

bijzonder inzet voor de jeugd. 

Rond 16:00 uur zal er waarschijnlijk een frietmaaltijd aangeboden worden. 

Deze maaltijd zal afgelopen zijn rond 17:15, waarna de kinderen weer verwacht worden in de 

kerk voor de carnavalsviering 

 

Zaterdagavond; sleuteloverdracht, carnavalsviering,    

    opening jeugdcarnaval   

 

Zaterdagavond wordt de jeugdraad om 18.00 uur verwacht in RK Antonius Abt voor de 

sleuteloverdracht en de carnavalsviering. De jeugdraad zal betrokken worden bij deze 

viering. Uiteraard vinden we het erg leuk als de ouders, broertjes, zusjes, ooms, tantes, 

opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes bij dit officiële moment van carnaval aanwezig 

zijn.  

Na de viering vertrekken we in polonaise naar De Cour om daar het jeugdcarnaval te 

openen. Rond 20:30 zijn we klaar met het programma van deze dag. Uiteraard mag iedereen 

op eigen gelegenheid verder carnaval vieren. De jeugdraad-outfit moet wel uit. 

 


