


Jaaaa het iszo ver!
VECHMAALKARNAVALstaatvoor dedeur!

OpZATERDAG4MAARTgaathét feestje vanhet jaar door!
Dit jaarstartenweterugmeteenleukekarnavalstoet!!
Wesprekenafom13umetdeledenaandeKeunenlaan
(oudschooltjeVechmaal)Destoet startom13u30.
CONFETTI IS VANAFDIT JAARNIETMEERTOEGESTAAN

Weeindigendestoetrond17uaandetent,waarhetspetterende
KABOUTERKARNAVAL van startgaat ! ! !

Per lidwordt ergratistoegangvoorzien+2gratisE-ticketsvoordeouders.
Ookwordendeledengetrakteerdopeendrankjeenchips.
Hetisdebedoelingdatdeoudershun kinderenvergezellen.
Deleidingisnietbeschikbaar voortoezichtmaareriswelanimatievoorzien.
DeE-ticketsvandeouderskunnenenkelgescandwordentussen17en19u.
Alsjeéénmaaleenbandjehebtkanjewelderestvandeavondgratisbinnen!
Haaldus jebeste dansmovesenzotsteverkleedklerenalmaarbovenwanthet is
tijdvooreen feestje! IndezeTTGontdek jeook inwelkthemadegroepen

verkleedgaan...

Komeninjemailboxvia
Yourticketprovider



START:Keunenlaan (pleintje)
-> LinksSint-Martinusstraat

->RechtsBrugstraat
->Rechts Suskesstraat
-> LinksSint-Martinusstraat

STOP1Keano: Langstraat 2 (kruispunt)
->RechtdoorMonnikkenlaan
->DraaienMonnikenlaan - Ruilverkavelingsweg
-> Links Langstraat
->Rechtdoor/linksVechmaallaan
->DraaienVechmaallaan (ter hoogte iets verder vande
dokter/tandarts)
-> LinksVechmaallaan

STOP2 (Hanne&Kaat): Vechmaallaan 42a
->Vechmaallaan richtingBrugstraat
->RechtdoorBrugstraat
->Draaien aandeHorne

EINDE: Feestent Vechmaal Karnaval: O.L.Vrouwstraat 17

ROUTE STOETv
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Beste Ribbeltjes,

Het isweer zover!! Tijdvoor carnaval!
Wat zullenwedoen????

Een leukestoet waar je snoepgoeduitgooit
En

Waar weonssuuuuupermooigaanverkleden.

Dit jaar gaanwe als101Dalmatiërs
Je kan jekostuumkopen

Maar
Je kanhet ookzelfmaken.

Hieronderzieje eenpaar leukevoorbeelden.
Wees zekerniet bangomje creativiteit boventehalen!

Groetjes,

Jullie supercoole, allerliefste, mooisteleiding:

Emiline, LisaenAnton.



Je kanalvast eenmooiekleurplaatmaken!!





Alohaliefste Rakwianen

VechmaalKarnaval staat opnieuwvoordedeur.

Hetbarre weer inBelgië zijnweondertussengoedbeu,dusbeslotenwe de
zonopte zoeken.We trekkenhelemaal naardeanderekant vandewereld om

te gaandansenenzingenopHawaï!

Hopelijkhebbenjullie allemaal veel zininhet grootstefeestje vanhet jaar
wantwij zijner al helemaal klaarvoor!

Onzehemdjeszijngestrekenen dekokosnotenstaanklaar.

Hieronderalvastwat sfeerbeelden rechtstreeksuit Hawaii omjullie te
inspireren.

Trekdusjullie mooisteHawaiiaanshemdaanenhaaldestrooien rokjesmaar
al uit dekast.

Vele groetjes vandeRakwi leiding.



Dag beste Titoʼs

Dit jaar gaan we de handen uit de mouwen steken.
Met een zwarte zak in de hand doen we

het zwaarste werk int land.

We gaan voor een flashy oranje outfit,
met handschoenen en een zwarte muts.

Wees vrĳ er een eigen draai aan te geven.
Jullie leiding heeft er alvast zin in !!!



4maart ishetweer zover…
NEEEEE niet karnaval,maardegrootste,snelsteen

spectaculairste F1-racevanheelhet land.
Dit jaarbevindenweonsophet circuit vanVechmaal!

DeKeti̓ s vanChiroHarlekijnzijngeselecteerd omdezerace tot
een goedeinde te brengen,sterker nog…weracen zelfmee!

Wat we nodighebben:
-onverschrokken racers;

-sexyvlaggenmeisjes (of jongens);
-handige monteurs;

-en eenmegavette wagenXD

Bliksemsnelle groetjes
x Liefje & Liefje x



Dag liefste aspi̓s,
binnenkort ishetweerzover;

VECHMAAL KARNAVAL!
Na afgelopeneditie zonderonzestoetmetmooie praalwagens,

mogenweerdit jaarweervolledig invliegen!
We behoudenhetzelfdethemaalsvorigjaar,

Namelijk:
Dresscode:Dirndl jurkenLederhosen

Tot dan!

Veel feestelijkegroetjes,
Merel
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