
Informatie Jeugdprins en Jeugdprinses 
 
 
De Heibessums zijn op zoek naar een nieuwe jeugdprins en jeugdprinses… 

… Maar wat houdt het eigenlijk in om jeugdprins of jeugdprinses te worden en wat wordt er dan 

allemaal van jou en je ouders verwacht? 

• Je moet op 11-11-2021 de leeftijd van 9 t/m 15 jaar hebben. 
• Je moet aanwezig zijn tijdens Spotlight. Deze activiteit vindt plaats op zondag 7 november 2021. 

Deze dag worden de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses verkozen en bekend gemaakt. 
• We zullen binnen twee weken officiële foto’s gaan maken. 
• Je gaat mee naar verschillende activiteiten van andere verenigingen, zoals recepties 

Kraaienvangers en Akkertoeters. 
• Je gaat mee op het scholenbezoek op vrijdagmiddag voor de carnaval. 
• Je bent aanwezig tijdens onze kindermiddagen met de carnaval. 
• Je bent tot en met de intocht aanwezig bij de party-nights tijdens de carnaval. 
• Je gaat mee op onze wagen tijdens de carnavalsoptocht in Heeze. 
• Je bent aanwezig tijdens ons carnavalsontbijt op maandagochtend met carnaval. 
• Je feest mee met de Heibessums en alle kinderen en ouders die aanwezig zijn bij de verschillende 

activiteiten. 
• Je mag prijsjes uitdelen aan kinderen tijdens de kindermiddagen met carnaval. 
• Er worden officiële foto’s gemaakt, die in de kinderkrant van de Heibessums komen. 
• Je wordt tijdens alle activiteiten goed begeleid door de Heibessums. Zo komt er ook iemand bij 

jou thuis, om het hele programma van de carnaval met je te bespreken. 
• De nieuwe jeugdprins en jeugdprinses krijgen levenslang gratis toegang tot alle activiteiten die de 

Heibessums voor de jeugd organiseren. 
• Voor je ouders is het niet verplicht om bij alle activiteiten aanwezig te zijn, maar dat vinden we 

natuurlijk wel gezellig. 

En dit alles zonder een eigen bijdrage! 

Ben je enthousiast geworden? 

Schrijf je dan nu in, door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren. 

Dit formulier is tevens te vinden op www.heibessums.nl 

Aanmelden kan tot 27 oktober. 

Heb je vragen of opmerkingen dan kan je contact opnemen met: 

Dave Keuten 06-13026095 of een mailtje sturen naar jeugdduo@heibessums.nl 

 


