


Jaaaa het iszo ver!
VECHMAALKARNAVAL staatvoor dedeur!

Op ZATERDAG7MEIgaathét feestje vanhet jaar door!
Dit jaar zonderkarnavalstoet MAARwel meteenmega
KABOUTERKARNAVAL-BAL
Dit start vanaf 16u inde tent!!!

Per lidwordt ergratistoegangvoorzien+2gratisE-tickets voordeouders.
Ookwordendeledengetrakteerd opeendrankjeenchips.
Het isdebedoelingdatdeoudershunkinderenvergezellen.
Deleidingisniet beschikbaar voortoezichtmaarer iswelanimatievoorzien.
DeE-ticketsvandeouderskunnenenkelgescandwordentussen16en19u.
Alsjeéénmaaleenbandjehebtkanjewelderestvandeavondgratisbinnen!

Debekendmakingvandeprinsenprinseszalookplaatsvinden tijdenshet
Kabouterkarnaval-bal.Ben jebenieuwd? Komdanzekereenkijkjenemen!
Haaldus jebestedansmoves enzotsteverkleedkleren almaarbovenwanthet is
tijd vooreen feestje! IndezeTTGontdek jeook inwelkthemadegroepen
verkleedgaan.

Locatie: verrassing :)

21-30JULI:KAMP

13u30 17u30@chirolokalen
LETOP:verplaatstnaarzondag
17april : Paasactiviteit

Komeninjemailboxvia
Yourticketprovider



RIBBELS
Liefste, gekste,zotsteRibbels

OpZaterdag7meiishet VechmaalKarnaval. Jullie zijndanallemaal welkominonze
FEESTTENTvanaf16uur.Zijnjullie klaarvoor hetKABOUTERBAL???? Wij alvast wel!

Omdit samente vieren gaanalle groepenverkleed ineen thema.DeRibbelsgaandit jaar
verkleedals ʻDIEREN .̓Enkele voorbeelden;

- Eenvettig varkentje
- Een luide leeuw
- Een schattig schaapje
- Een ribbelende rups
- Een kakelende kip
- ….Je kanhet zozotniet bedenken! Alles mag….

Jullie moetenzekerniet speciaal naardewinkel gaan.Wees creatief enknutselzelfje
Carnaval kostuum.

Haal je knotsgekkedansmovesalmaarboven! Want het is tijd voorhet feestje vanhet jaar!

FEESTGROETJESvandeRibbelleiding!

Hallohallo Speelclubbertjes,

VechmaalKarnaval gaaterdit jaar een tikkeltje andersuitziendannormaal.

7mei vindt er jammer genoeg geen stoet plaats… MAAR nietgetreurd,
we verwachten jullie namelijkallemaalMASSAALophet grote

!

Wie VechmaalKarnaval zegt,zegtnatuurlijk ookVERKLEDEN!!

Het themavoor deSpeelclub dit jaar isss…… !
Jullie moetenhiervoor zekerniet speciaal eenkostuumkopen!Kijkmaareens

indekleerkast thuisof jedaargeenkakigroenebroek, eenstoere jasen

stevigeschoenenvindt.

Wij kijken er alvast SUPER hard naar uit om jullie vermomde snoetjes te zien

enomer samenmet jullie eenONVERGETELIJKE namiddagvan temaken!

Tot dan!

Dikkekusjes,

Merel, LisaenManon



Dag liefsteRakwi’s!

Binnenkort is het weer zover,VECHMAAL KARNAVAL!

Na 2 jaar stilte zittenmogen we eindelĳk terug onze beste
dansmoves bovenhalen op het leukste feestjevan de

streek!

Helaas is het dit jaar GEEN stoet!

Maar we hopen julliewel allemaal 7mei te zieninonze
feesttent!

Er isook een prĳsvoor de best verklede persoon, dus
verkleed je zomooi mogelĳk!

Ook zoudenwe indienmogelĳk vragen om toch in een
bepaald thema te komenals groep.

NAMELĲK: GLITTER&GLAMOUR

Hierboveneen paar voorbeeldjes!
Groetjes,

Elodie, Lowie & Simon



Beste Keti’s
Omdat jullie zelf niet kunnen antwoorden wat jullie wouden zĳn heb ik, jullie geweldige leiding,
voor een leuk thema gezorgd: bal marginal!!!
Groetjes xx








