
 

 

                          Gin gemekker, ’t ken nog gekker 
 
Hallo Jongens en meisjes!  
 
Het lijkt nog ver weg, maar over een paar maanden is het alweer zover…. 
 

Carnaval 2023 
 

Dit geweldige feest wordt al jarenlang gevierd en dit jaar met het motto: Gin gemekker, ’t ken nog 
gekker. Carnaval in 2023 vieren we in het weekend van 17 t/m 22 februari 2023!! 
 
De jeugdraad wordt gevormd door Terheijdense kinderen uit de groepen 7 en 8. Je komt de 
Jeugdraad geregeld tegen bij jeugdactiviteiten voor én tijdens carnaval, maar ook bij de optochten 
en diverse andere evenementen samen met de grote raad van 11. 
 
Vind jij het leuk om carnaval te vieren én wil  je bij de jeugdraad?   
Dan is nu je kans om je op te geven!!! 
Dat kan door het invullen van onderstaand strookje. Natuurlijk willen we wel dat je toestemming 
hebt van je ouders.  
 
Lever het strookje in vóór 1 oktober 2022 bij: 
 
- Elles Peijs, Polderstraat 67, Terheijden,  of 
- Karlijn Aarts, Berkenhof 2,Terheijden 

 
In de week van 1 oktober 2022 krijg je van ons, per mail, bericht of je wel of niet in de jeugdraad 
zit.  
 
Let op!!! Donderdag 20 oktober 2022 gaan we in de Gouden Leeuw de jeugdraad samenstellen en vindt er 
een informatieavond plaatst voor de ouders. Deze bijzondere maar leuke avond is, als je van ons bericht 
hebt ontvangen dat je in de jeugdraad zit, voor jezelf en je ouder(s) een verplichte bijeenkomst.  
 
Hierlangs afknippen. 

 
Naam :………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres :………………………………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum: …. -…. -20…. 
 
Telefoonnummer ouders: ……………………………………………………………………. 
 
Email adres (ouders) :………………………………………………………………………... 
 
School:………………………………………………………………Groep :………………… 
 



 

 

Hieronder alle informatie over Carnaval en de Jeugdraad  
 

- Alle kinderen van groep 7 en 8 mogen zich opgeven voor de jeugdraad (voor 01-10-2022) 
- We proberen de jeugdraad evenredig samen te stellen uit de 3 basisscholen uit Terheijden 

of uit Terheijdense kinderen die elders naar school gaan.   
- Word je gekozen dan hoor je dat voor 4 oktober 2022 en word je uitgenodigd voor de 

informatieavond. 
- Deze informatieavond vindt plaats op donderdag 20 oktober 2022, van 19:00 tot uiterlijk  

21:00 uur voor de kinderen en voor de ouders van 20:00 uur tot maximaal 21:00 uur, locatie 
De Gouden Leeuw. 

- Ook de ouders worden op deze avond verwacht en krijgen gezamenlijk uitleg over de 
jeugdraad  

- Die avond wordt de jeugdraad samengesteld en voorgesteld aan de ouders  
- Net zoals vorig jaar is er een speciaal jeugd 11-11 bal welke we organiseren op  

Vrijdag 11 november 2022. Hier wordt de nieuwe jeugdraad voorgesteld aan alle 
belangstellenden. Het is dus noodzakelijk dat de kinderen hierbij aanwezig zijn.  

 
De jeugdraad is niet alleen met carnaval actief, ook in de aanloop naar carnaval vinden er 
diverse leuke activiteiten plaats. Hieronder globaal en onder voorbehoud het programma. 
 
Activiteiten voor carnaval: samenkomst en uitleg ouders en kinderen in de Gouden Leeuw, 
installatie jeugdraad op 11-11-2022 en de groepsfoto maken,  Kinderbingo, carnavalskrant 
rondbrengen, Kiekendievenbal, jeugdprinsengeburenbal  een carnavalsmiddag, enz.. 
 
Activiteiten tijdens carnaval: SVT-carnavalsbal, kinderoptocht, onthulling boer klaos, 
carnavalsviering, opening kindercarnaval/snotpinnekesbal in De Cour, Kinderoptocht én Grote 
Optocht, bezoek Baronie TV, frietjes eten, bezoek zeepkistenrace, bezoek kindermiddag, 
lampionnenoptocht en laatste bezoek in De Cour met afscheid. 

 
Deelname aan de jeugdraad kost niets; wel verwachten wij een degelijke zwarte broek en 
witte blouse om de jeugdraad een prachtige uitstraling te geven!  
 
Hulp van ouders kunnen we ook altijd gebruiken; meer uitleg hierover krijgt u op de 
informatieavond. 
 
Hopelijk kunnen we er een geweldige carnaval van maken met een fantastische jeugdraad! 
 
Tot ziens 
 
Jeugdcommissie TCV De  Schraansers  
Jeugdbegeleiding TCV De Schraansers (Elles, Eefje, Karlijn) 
 

 


