
Beste ouder 

 
De 1-mei-festiviteiten in Genk komen er aan! Dienst evenementen zoekt een 25-tal ‘dragertjes’ 
tussen 10 en 13 jaar om deel te nemen aan de O-parade. 
  
Wat doet een dragertje? 
Per twee dragen ze een bord waar de naam van een groep op staat tijdens de stoet. Ze dragen een 
zwarte of donkere broek en krijgen een T-shirt van 1 mei. 

 
Wat krijgt een dragertje in ruil: 

• 15,00 EUR 
• Kermisbonnen 
• Een T-shirt van 1 mei 

• Eeuwige roem en dank 😊 

 
Praktisch: 

• Om 14u45 zetten ouders hun kinderen af aan het onthaal van het stadhuis. 
• De dragertjes worden opgevangen door vrijwilligers, er wordt een kleedkamer voorzien waar 

ze zich kunnen omkleden en waar ze hun spullen kunnen achterlaten. 

* Reservekledij meenemen is altijd goed, zo kunnen ze na afloop zuiver naar de kermis gaan 
* Een zwarte of witte bloes met lange mouwen meenemen om evt onder de T-shirt aan te doen mag. 

• Na het omkleden vertrekken ze samen met enkele vrijwilligers naar de start van de stoet, daar 
worden ze op de juiste plaats in de stoet ingevoegd. Eenmaal als de stoet vertrokken is, 
moeten ze alleen maar volgen. 

• De stoet eindigt op het Stadsplein. Alle dragertjes wachten daar op de trappen van het 
stadhuis, samen met een vrijwilliger, totdat de laatsten aangekomen zijn. 

• Als iedereen binnen is, kleden ze zich terug om en kunnen ze hun enveloppe met 15,00 EUR 
en kermisbonnen afhalen aan het secretariaat in het stadhuis. 

• Tussen 17u30 en 18u15 kunnen ouders hun kinderen dan terug komen ophalen aan het 
onthaal. 

  

Tijdens de O-parade worden naar gewoonte heel wat foto’s gemaakt die op sociale media geplaatst 

worden.  Het spreekt voor zich dat enkel kinderen die gefotografeerd mogen worden zich inschrijven. 

 

Inschrijven kan voor woensdag 20 april 2022 via onderstaande link.  Zorg ervoor dat je tijdens de 

inschrijving het rijksregisternummer van het kind bij de hand hebt. 

 

https://forms.gle/oKQQ8xH45VmcjYwk7 

 

Op 1 mei kunnen ouders terecht op het nummer 089 65 48 65 (secretariaat 1 mei). 

 

Alvast heel erg bedankt voor het enthousiasme en deelname. 

https://forms.gle/oKQQ8xH45VmcjYwk7

