CARNAVALSSTICHTING DE KOENKELPOT

CARNAVAL 2022
PAEREHAT

Carnaval 2022 hadden we ons allemaal anders voorgesteld. Helaas leven we momenteel
in een onzekere tijd. Dat betekent niet dat we het carnaval zo maar voorbij laten gaan en
proberen we carnaval in Paerehat te verspreiden met de volgende activiteiten:
Paerehat speurtocht!
Na het succes van voorgaand jaar organiseren we ook dit jaar weer een speurtocht. Dit jaar
niet met motto's maar met carnavalsliedjes. Het formulier is te downloaden via
www.paerehat.nl. Vind jij alle liedjes verspreid over het dorp? De liedjes hangen bij
stichtingsleden (herkenbaar aan de Paerehat vlag). Het formulier mag ingeleverd worden bij
Prins Richard of gemaild worden naar rmhazen@xs4all.nl.
Onder de inzenders met de goede antwoorden wordt een leuke prijs verloot!!
Carnavalsgids en collecte
Vrijdag avond 11 februari vanaf 18:00 uur komen wij weer bij u langs aan de deur om de
carnavalsgids aan te bieden met leuke verhalen en stukjes omtrent het carnaval in Paerehat.
Tevens zullen wij u hierbij vragen om een vrijwillige bijdrage.
Mooist versierde uus/straete
Wie heeft het mooist versierde uus/straete van Paerehat? Een titel om trots op te zijn! Wij
dagen daarom iedereen uit mee te doen en zijn uus/straete in de carnavalsstemming te
brengen en zo mooi mogelijk te versieren. Zondag 27 februari vindt de prijsuitreiking plaats!
Carnavalsmis
Zaterdag 12 februari nodigen we u van harte uit om de carnavalsmis bij te wonen vanaf 19:00
in de kerk. Na afloop nodigen wij u graag uit voor een bakje koffie/thee in de Jeugdhoeve
Kinderen
Momenteel zijn wij als carnavalsstichting druk bezig om te bekijken welke activiteiten mogelijk
zijn voor de kinderen van Paerehat. Indien hier meer over bekend is laten wij dit zo snel
mogelijk weten!
Carnaval in Paerehat 2022
Helaas zijn de evenementen zoals vermeld op deze folder beperkt. De huidige maatregelen
op het moment van schrijven bieden ons nog niet de mogelijkheid meer evenementen te
organiseren. De aankomende tijd kan er nog veel veranderen t.a.v. de huidige COVID-19
maatregelen. Mochten er verdere versoepelingen optreden dan zullen wij er alles aan doen
om binnen de geldende maatregelen activiteiten te organiseren. Dit zal via www.paerehat.nl
en onze socials (facebook/instagram) gecommuniceerd worden.

