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WAT WE VANAVOND 
MET U WILLEN BESPREKEN (1)

1. Wie zijn de leden van Stichting Jeugdcarnaval Groeët Ghen Heij

2. Onze doelen

3. Hoe we deze doelen willen bereiken



WAT WE VANAVOND 
MET U WILLEN BESPREKEN (2)

4. Activiteiten

5. Ideeën toekomst
6. Hoe u ons kunt ondersteunen
7. Bedankt!

• Educatie Basisscholen
• Bezoek Carnavalsloods 

Heerlen-Noord

• Kingerzitting/middag
• Kinderoptocht - Kinderoptochtbal
• Kleurplaat en- knutselwedstrijd



1. WIE ZIJN WIJ?

Bestuur:
Jos Boesten Voorzitter
Jean Bartels Secretaris 
Ralph Degens Penningmeester

Commissies:
Michel Görtzen Activiteiten & Personeel
Jean Bartels Aankleding
Ralph Degens 
Jos Boesten Artiesten & Sponsoring
Ralph Degens Educatie
Philomena Quaedvlieg Marketing/PR



WAAROM
‘ST. JEUGDCARNAVAL GROEËT GHEN HEIJ’?

Carnaval is een feest voor jong- en oud. Zo ook op Heerlerheide. 
Om carnaval te kunnen blijven vieren, ervan te genieten en de betekenis van dit 
mooie stuk cultuur over te dragen, dienen we te investeren in de toekomst - de 
jeugd. 

Daarom is er een enthousiaste en onafhankelijke stichting opgericht die zich 
gaat inzetten om de kindercarnaval op Heerlerheide verder vorm te geven en 
op de kaart te zetten.



2. ONZE DOELEN

• ´Hedsjer´ carnavalscultuur en -geschiedenis overbrengen aan ‘de nieuwe 
generatie’
• Investeren in bestaansrecht voor en toekomst van de carnaval op Groeët 

Ghen Heij door inspiureren van de de jeugd

In samenwerking met verenigingen, ondernemers en overige 
belanghebbenden van Heerlerheide:

Primair: een lach op het gezicht van een kind en ouder te brengen 
ongeacht afkomst en (financiële) status.
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ONZE DOELEN

• Kinderen op een speelse manier ‘leren’ wat carnaval op Groeët Ghen Heij is
• Podium bieden voor uiteenlopende verenigingen- en ondernemers van 

Heerlerheide gedurende de activiteiten 
(de “vijver” van de toekomst waarop je kunt inspelen)
• Realiseren van een jeugdraad met een eigen prins/prinses
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3. HOE WILLEN WE DIT BEREIKEN?

• (speelse) Educatie richting de basisscholen 
• Bezoeken carnavalsloods Heerlen-Noord
• Organiseren van wedstrijden in het teken van carnaval (kleurplaten, 

knutselen, etc) in samenwerking met de scholen e.d.

Organiseren van carnavalsactiviteiten en het aanbieden van (educatieve) 
momenten voor basisschoolleerlingen en jongeren (en hun ouders) t/m 12 
jaar.
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HOE WILLEN WE DIT BEREIKEN?

• Aanbieden van een Kingerzitting/middag
• Kinderoptocht (i.s.m. CV de Bokkeriejesj) en kinderoptochtbal
• Aanvullende activiteiten die we in de toekomst nodig achten om ons doel 

te bereiken (bijvoorbeeld wellicht t.z.t. een heuse ´Jeugd Raad van 11´)
• Synergie met overige verenigingen, ondernemers en stichtingen rondom 

deze doelgroep
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4. ACTIVITEITEN

EDUCATIE BASISCHOLEN
In samenwerking met de basisscholen van Heerlerheide 
een stuk geschiedenis delen dat naadloos aansluit bij de
carnavalsverhaal in Heerlerheide. Dit doen we door o.a:
• Scholenbezoek met prins van CV de Bokkeriejesj
• Lesmateriaal in samenwerking met Maud van Wissen 

aanbieden à idem beschikbaar voor zorg- en 
verpleeghuizen. 



MAUD VAN WISSEN (bron De Limburger 1/2/21)



EDUCATIE – DE LESPAKKETTEN

Een *lespakket dat naadloos aansluit bij het jaarprogramma per 
leergang:
• Prins Nora – Groep 1/2/3
• Same viere – Groep 4/5
• Bezoek Carnavalsloods – Groep 6
• Carnavals escape room incl. video – Groep 7/8

Bonus: carnavalsbingo 



EDUCATIE (2)

Animatie – onderdeel van lesmateriaal - Storytelling rondom Carnaval



BEZOEK
CARNAVALSLOODS

Het organiseren van een jaarlijks evenement waarin 
we groep *6 van de bassischolen uit Heerlerheide
uitnodigen om de optochtloods te bezoeken. 

• Rondleiding loods 
• Functie en belang van de carnavalloods uitleggen
• Gezamenlijk knutselen aan een carnavalsprojectje



KINGERZITTING/MIDDAG

In één middag laten we middels een gratis evenement 
een heel carnavalsseizoen voorbijkomen waarin er 
altijd veel gebeurt:

• Schminken
• Abdicatie en proclamatie van een prins- en prinses
• Dansmarietjes
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KINGERZITTING/MIDDAG

• Een dames- en herenzitting met optredens van diverse 
Limburgse 
carnavalsartiesten en jongeren van Heerlerheide i.s.m. 
verschillende
verenigingen zoals; Kon. Fanfare St. Joseph, KWV de 
Heidebloem, 
RK Gymn. Ver. Fides, etc.

• Een mini-carnavalsoptocht in de zaal
• Hieëringbiete
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WAT DE KINDEREN ER ZELF VAN 
VINDEN

Interviewtje met een 
‘Prinsesje vuër inne daag’



KINDEROPTOCHT -
KINDEROPTOCHTBAL

Kinderoptocht
Deze vindt sinds jaar en dag plaats op de carnavalszaterdag. 
Organisatie daarbij is in handen van CV De Bokkeriejesj.

Kinderoptochtbal (middag)
Gezellige middag na het lopen van de optocht waarbij alle 
groepen elkaar treffen voor een gezellige middag. Tevens vind 
hier de uitreiking van de kleurplatenwedstrijd plaats. 

We willen gezamenlijk onderzoeken hoe we deze optocht en 
middag nóg meer glans kunnen geven.



KLEURPLAAT EN- KNUTSELWEDSTRIJD

Kleurplatenwedstrijd
Sinds 2020 ondersteunt onze Stichting deze optocht met een 
kleurplatenwedstrijd, om de Hedsjer jeugd bij deze optocht
en de aansluitende kindermiddag te betrekken, en om hun 
vooral op te roepen tot deelname.

Knutselwedstrijd
*Gericht op jeugd groep 4/5/6/7/8

Idee om de kleurplaten/knutselwerkjes bij Hedsjer ondernemers ten toon te 
stellen in hun etalage. 



5. IDEEËN VAN DE TOEKOMST

Ideeën voor de toekomst

• Jeugd Raad van Elf?
• Meer evenementen?
• Wellicht scope verbreden naar oudere jeugd?
• ......



6. DANKUWEL! 
EN,HOE KUNT U ONS HELPEN?: 
SAMENWERKING!



BEDANKT 
DAT U ER WAS

kindercarnavalheerlerheide.nl
info@kindercarnavalheerlerheide.nl


