
Inschrijfformulier Dun Blaouwun Beer 2021-2022 

JeugdPrins of – Prinses 

Jeugd-raad van XI,  

Jeugd-springdinger of Jeugd-hofkapel  
 

  

Wil je meedoen aan de carnaval hier in het dorp, het mooiste feest van 

het jaar? Weet jij hoe je een feestje moet bouwen? Dan hebben we jou 

nodig! Wij zoeken echte feestvierders!    
 

Wil jij een Jeugdhoogheid worden? Meld je dan snel aan. 

 

Met dit inschrijfformulier kun je je opgeven voor de Jeugdprinsenstrijd op 14 november 2021 in den 

Durpsherd. Tijdens de Jeugdprinsenstrijd wordt gestreden en bekend gemaakt wie welke hoogheid 

wordt: Jeugdprins(es),  Adjudant, Minister van Jong volk en Opperstalmeester. De 

Jeugdhoogheden zijn de baas van alle Birrekes en Birrinnekes in Dun Birrekoal. Voorop in de 

polonaise, een toespraakje houden, boven in de hoed tijdens de optocht en natuurlijk feesten en 

dansen! De Jeugdhoogheden trekken met hun jeugdraad van XI, jeugdspringdinger en muzikale 

jeugdhofkapel van het ene leuke feestje naar het andere!!  

Wil je meer weten en zien? Kijk dan op www.dunblaouwunbeer.nl en voor filmpjes op www.jvuk.nl   

  

Of wil je liever sfeer maken bij de Jeugdraad van XI, mee op de grote Prinsenwagen tijdens de 

optocht en de jeugdhoogheden elke dag begeleiden en meefeesten?? 

Of wil je liever dansen als Jeugdspringding? Mooi opgemaakt op de geweldige muziek van de 

jeugdhofkapel en de enige echte Blaouwun Berendans laten zien aan iedereen??  

 

Vind je samen muziek maken leuk en kun/of wil je een instrument spelen dat past in onze 

jeugdhofkapel. Geef je dan ook zeker op!   

 

Vraag je ouders vandaag nog of je mee mag doen en stuur dit ingevulde formulier op vòòr 

zaterdag 9 oktober naar het adres vermeld op het inschrijfformulier. Belangrijk is dat je ouders 

rekening houden met wat kosten en tijd om jou in het seizoen te steunen, maar dat is samen goed te 

doen. 
Jij viert dan komend seizoen een supergezellige keivette carnaval!   

  

Er komt na 14 november nog een apart inschrijfformulier voor de jeugdzeverdursmiddagen.  

 

De jeugdcommissie van Dun Blaouwun Beer 

Jeugd@dunblaouwunbeer.nl 

 

Dit zijn de jeugdhoogheden van 2020.  

Wil jij dit komende carnaval zijn? 

 



Inschrijfformulier Dun Blaouwun Beer 2021-2022  

  

Naam:  

.........................................................................................................................  

  

Adres:  

.........................................................................................................................  

  

Telefoonnummer:  ..............................................  Geboortedatum:  .................................  

  

E-mailadres (van je ouders):............................................................................................  

  

Mijn school is  ............................................................................  Groep ............................................  

Ik geef me op voor: let op, je mag meer vakjes aankruisen   

□   Jeugdprins(es), Adjudant, Minister van Jong Volk, Opperstalmeester  

□   Jeugdspringding   

□   Jeugdraad van XI  

□   Jeugdhofkapel  We gaan altijd bekijken hoe goed je een instrument kunt bespelen. Als je dat 

nog niet of onvoldoende kan dan zul je eerst op les moeten bij muziekvereniging TOG of 

Muziekschool Médèz want jeugdhofkapel is geen muziekles.  

Loting voor de Jeugdhoogheden is op woensdag 13 oktober 19:00 uur in Den Durpsherd.   
Loting overige groepen tijdens de jeugdprinsenstrijd met volgorde springdinger en dan jeugdraad.  
 

Handtekening ouders:  
  

 
  

Lever dit formulier in bij: Gian van Doorn, Mercuriusplein 70 Berlicum   
Of email naar jeugd@dunblaouwunbeer.nl   

   

  

LET OP, INSCHRIJVEN KAN TOT 9 OKTOBER 2021  
  

Hebben je ouders nog vragen? Stuur een email naar jeugd@dunblaouwunbeer.nl    


