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lvo Eggen - Kerkstraat 25

Lennart Joosten - Kerkstraat 25

Siska van Kessel - Steegstraat 4
Sonja Nuijen - Steegstraat 18

Heleen Bakker - Kerkstraat 48

deganzeveerlinden@gmail.com

Beste dorpsgenoten,

Carnaval zoals we dat de aÍgelopen jaren hebben gevierd is dit jaar helaas geen optie. Maar we
laten corona ons er niet van weerhouden om samen met jullie een klein Íeestje te vieren. Daarom
hebben we het volgende programma gemaakt.

Zaterdag 13 Íebruari vanaÍ 11:11 uur

Kindercarnaval
Geen optocht maar vanaÍ 11.11 uur tot 13.00 uur ríjdt Prins Floran een ronde door het Ganzed0rp.
Natuurlijk kan de wedstrijd van het mooist verklede jongetje en meisje niet ontbreken. ïjdens de
ronde van de prins komt hij een kleinigheidje brengen en kijken naar de mooie verklede kinderen.
Daarbij hoort natuurlijk ook een mooie foto met de jeugdprins. Dus even thuis Vvachten tot de prins
aanbelt!

Om 13.30 uur is de online pr'rjsuitreiking met alle verklede kinderen in beeld!
Om mee te doen aan het kindercamaval moet je je wel even van tevoren opgeven! Je krijgt daarna
de gegevens voor de prijsuitreiking! lndien nodig passen we het programma nog aan.

Zondagavond 14 februari 19:30 uur

Co ava ns-avonà.
Voor dorpsgenoten van 16 jaar en ouder hebben we een online avondprogramma. Onze
charmante prinses heeft haar functie nog met een jaar verlengd. Het wordt een avond met
entertainment, een quiz en hopelijk veel leut!

We zijn nog op zoek naar leuke dorpsweetjes-vragen voor de quiz. Weet je nog een leuke vraag
stuur die dan vooral naar ons toe (met het juiste antwoord).

Wil le meedoen:
GeeÍ dan de namen van de deelneme(s), het adres en het e-mailadres door aan:

zodat we weten wie waar aan me wil doen.

Voor beide activiteiten geldt: Meedoen kost niets. Wel graag aanrrelden voor vrijdag 5 Íebruari.

Instructies en info over o.a. Zoom worden na aanmelding toegestuurd. Als je wat ondersteuning
nodig hebt met de online techniek geeÍ dat bij de aanmelding aan dan helpen we je op weg.

We verheugen ons nu al op een gezellige middag en/of avond met jullie.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur van De Ganzeveer


