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Carnaval 2012 
 

De carnavalswagen is al bijna klaar. Bent u benieuwd hoe hij eruit ziet, kom dan eens 

langs bij de bouwschuur aan de Benedenkerkstraat 35 om het resultaat te bekijken. De 

schuur is te bereiken door over het pad tussen nummer 33a en 35 helemaal naar achteren 

te lopen. 

Ook dit jaar organiseren wij samen met buurtvereniging 

Kanaol en Spoor op maandag 20 februari een gezellige 

carnavalsmaandag. Daarvoor wordt de bedrijfshal van Jan 

Mols aan de Benedenkerkstraat 33 omgebouwd tot 

Leuttempel. Beide besturen en de broodnodige vrijwilligers 

gaan er samen met U weer een leuke en gezellige 

ochtend/middag van maken.  

 

Voor de kinderen is er voor de ochtend een speciaal 

kinderprogramma samengesteld. Hierbij mogen geen 

ouders/volwassenen aanwezig zijn. Alle kinderen van 5 

t/m 12 jaar moeten om uiterlijk 10.30 uur binnen zijn. 

De deuren zijn vanaf  10.15 uur open. Wat het programma 

is, is nog een grote verrassing. Uiteraard zijn er ook dit jaar 

weer als afsluiting frietjes. Het kinderprogramma duurt tot 

13.30 uur. 

 

Vanaf 13.30 uur kunt U uw kind(eren) weer op halen, maar U kunt natuurlijk ook 

gewoon bij het feest aansluiten. Iedereen, groot en klein, is ‘s middags welkom, dus ook 

als u geen kinderen heeft om op te halen. Bij binnenkomst staat er een grote pan 

erwtensoep en brood klaar. De middag willen wij om ongeveer 18.00 uur afsluiten. 

 

Het is niet toegestaan om spuitbus serpentine mee te nemen. 

 

MTB clinic voor beginners 

 
Zaterdagmiddag 24 maart organiseren we voor de wielerliefhebbers onder ons (vanaf 

12 jaar) een MTB Clinic voor beginners in de Loonse en Drunense Duinen. Omdat de 

fietsen gereserveerd moeten worden, willen wij graag voor 10 februari weten wie er 

allemaal meegaan. U kunt zich opgeven bij Jeroen den Haan (jeroen.den.haan@pah.nl). 

Wilt u bij hem ook aangeven of u over een eigen fiets en helm beschikt. De ontvangst is 

bij De Rustende Jager, Oude Bosschebaan 11, Biezenmortel om 13.00 uur. De eigen 

bijdrage voor deze activiteit is €15 per persoon. Heeft u een eigen fiets en helm, dan is de 

eigen bijdrage €5 per persoon. Deze eigen bijdrage kunt u afgeven bij Jeroen den Haan, 

Stadhoudersdijk 29. 
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