
  Stichting Jeugdcarnaval organiseert: 

Carnavalsmiddag voor kinderen/volwassenen met 

een beperking 

Dolle Bolle Bal 

dinsdag 13 februari 2018 

13.30 tot 16.30 uur 

 Beste Papbuiken en Papbuikinnen, 

   

Ieder jaar een geweldig succes en dit jaar dus wederom voor het 6e jaar een 

carnavalsmiddag voor kinderen/volwassenen met een beperking.  

Vanaf 13.30 zien we jullie graag in de tent op de Markt. De entree is gratis en er wordt 

gezorgd voor een hapje en een drankje. Familie en vrienden zijn ook van harte welkom! De 

feesttent is voor iedereen toegankelijk. Het gebruik van bijv. een rolstoel is geen probleem 

en er is een invalidentoilet aanwezig. 

In de feesttent is er ruimte voor muziek, zang, dans, show of rustig aan de kant zittend 

genieten van carnaval. Jeugdprins Mareno, adjudant Guusje , nar Amy en de jeugdraad van 

elf  zijn aanwezig en Prins Ton III, adjudant Sander, de raad van elf en hun hofdames van 

Papgat komen langs. Verder is er een leuk programma met aanwezig een ballonnenclown en 

optredens van dansgarde Sunrise, 't Skrothupke en Dutch Show Company. 

Wij nodigen jullie graag uit om dit feest met ons te vieren. Om een indruk te krijgen van het 
aantal bezoekers inclusief gezinsleden, vrienden en/of kennissen zouden we graag het 
bijgevoegde formulier  

vóór 26 januari ingevuld willen ontvangen per post of e-mail: secretaris@jeugd-carnaval.nl  

 

Als men het deelnameformulier heeft ingeleverd, krijgt men te zijner tijd nog een officiële 

uitnodiging om deze carnavalsmiddag bij te wonen. 

Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten in de feesttent bij het DOLLE BOLLE BAL! 

 

Met carnavaleske groet, 

Stichting Jeugdcarnaval  

mailto:secretaris@jeugd-carnaval.nl


Stichting Jeugdcarnaval 

 

CARNAVALSMIDDAG 

DOLLE BOLLE BAL 

13 februari 2018 

13.30/16.30 UUR 

 

OPGAVE FORMULIER 

Naam:   

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Leeftijd: 

E-mail:  

Begeleider:  ja/nee 

Gezinsleden, vrienden en/of buren: Aantal personen:  

Dit formulier kunt u inleveren per e-mail: secretaris@jeugd-carnaval.nl  

of per post: 

Stichting Jeugdcarnaval 

T.a.v. Anja van Erp 

Buizerd 25 

5492 PJ  Sint-Oedenrode 

Tel. 0413-474910 

mailto:info@jeugd-carnaval.nl

