Jaaaa het is zo ver!
VECHMAALKARNAVAL staatvoor de deur!
Op ZATERDAG7 MEIgaathét feestje vanhet jaar door!
Dit jaar zonder karnavalstoet MAAR wel met een mega
KABOUTERKARNAVAL- BAL
Dit start vanaf 16u inde tent!!!

17 april : Paasactiviteit
LET OP: verplaatst naar zondag
13u30 17u30 @ chirolokalen

Per lidwordt er gratistoegangvoorzien+2gratisE-tickets voor deouders.
Komeninjemailboxvia
Ookwordendeledengetrakteerd opeendrankjeenchips.
Yourticketprovider
Hetisdebedoelingdatdeoudershun kinderenvergezellen.
Deleidingisniet beschikbaar voortoezichtmaareriswelanimatievoorzien.
DeE-ticketsvandeouderskunnenenkelgescandwordentussen16en19u.
Alsjeéénmaaleenbandjehebtkanjewelderestvandeavondgratisbinnen!
Debekendmakingvandeprinsen prinseszalookplaatsvinden tijdens het
Kabouterkarnaval-bal. Ben je benieuwd? Komdanzekereen kijkjenemen!
Haaldus jebeste dansmoves enzotsteverkleedkleren almaarbovenwanthet is
tijd vooreen feestje! IndezeTTG ontdek jeook inwelkthemadegroepen
verkleed gaan.
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RIBBELS
Liefste, gekste,zotste Ribbels
OpZaterdag7meiis het Vechmaal Karnaval. Jullie zijndan allemaal welkom in onze
FEESTTENTvanaf 16uur.Zijnjullie klaar voor het KABOUTERBAL???? Wij alvast wel!
Omdit samente vieren gaanalle groepenverkleed in een thema. De Ribbelsgaandit jaar
verkleed als ʻDIERENʼ.Enkele voorbeelden;
-

Een vettig varkentje
Een luide leeuw
Een schattig schaapje
Een ribbelende rups
Een kakelende kip
….Je kan het zozot niet bedenken! Alles mag….

Jullie moeten zekerniet speciaal naar de winkel gaan.Wees creatief en knutselzelfje
Carnaval kostuum.

Hallo hallo Speelclubbertjes,
Vechmaal Karnaval gaat er dit jaar een tikkeltje anders uitzien dan normaal.
7 mei vindt er jammer genoeg geen stoet plaats…
MAAR nietgetreurd,
we verwachten jullie namelijk allemaal MASSAAL op het grote
!

Wie Vechmaal Karnaval zegt,zegtnatuurlijk ookVERKLEDEN!!
Het thema voor de Speelclub dit jaar isss……

!

Jullie moeten hiervoor zekerniet speciaal een kostuumkopen! Kijkmaar eens
in de kleerkast thuis of je daar geen kakigroene broek, een stoere jas en
stevige schoenenvindt.

Wij kijken er alvast SUPER hard naar uit om jullie vermomde snoetjes
en omer samenmet jullie een ONVERGETELIJKE namiddagvan te maken!

Tot dan!

Dikke kusjes,
Merel, Lisaen Manon
Haal je knotsgekkedansmovesal maar boven! Want het is tijd voor het feestje van het jaar!
FEESTGROETJES van de Ribbelleiding!

te zien

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 feestje van de
streek!
Helaas is het dit jaar GEEN stoet!
Maar we hopen julliewel allemaal 7 mei te zienin onze
feesttent!
Er isook een prĳsvoor de best verklede persoon, dus
verkleed je zo mooi mogelĳk!
Ook zouden we indien mogelĳk vragen om toch in een
bepaald thema te komen als groep.
NAMELĲK: GLITTER& GLAMOUR

Hierboven een 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

