Info over de stoet en het carnavalbal
Ieder jaar organiseren we een carnavalstoet met daarop volgend onze fuif Vechmaal
Karnaval. Dit zal doorgaan op 7 maart 2020.
De stoet vertrekt om 13u30 op de Keunenlaan. (straatje tegenover Ontmoetingscentrum)
De kinderen worden tussen 13u en 13u15 verwacht, verkleed in het thema van hun groep.
(zie groepspagina’s voor verdere info)
Omwille van veiligheidsredenen (verzekering e.d.) mogen tijdens de stoet enkel onze
leden meelopen, dus gelieve geen vriendjes of vriendinnetjes die niet in onze Chiro zitten,
mee te brengen. Ze mogen natuurlijk wel naar de stoet komen kijken.
Rond 17u-17u30 eindigt de stoet terug aan de Keunenlaan.
De leiding wandelt dan samen met de kinderen naar de feesttent en dan start de
spetterende kinderfuif! Alle leden en kinderen onder 12 jaar mogen gratis binnen om nog
even de beentjes los te gooien. Kom dus zeker na de stoet al eens een kijkje nemen.
(meer uitleg op volgende pagina)
ALAAAAAF!

ALAAAAF!!ALAA

AAAAAAF!!!

Een carnavalstoet zou natuurlijk niets zijn zonder prinsen en prinsessen!
Met veel genoegen stellen we onze prins en prinses van het jaar 2020 voor:

Kleine prins Jannes I

Kleine prinses Anaïs I

Deze stoere prins en knappe prinses zullen het komende jaar over Vechmaal regeren.
We zijn er zeker van dat ze dit geweldig zullen doen!

Proficiat!
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Brief aan ouders
Beste ouders,
Onze carnavalstoet is voor veel leden één van de hoogtepunten van het
Chirojaar. Want zeg nu zelf: welk lid van een andere Chiro kan zeggen dat ze
meelopen in hun eigen stoet, ik denk geen enkele!
Zoals de afgelopen jaren willen wij hier nog iets extra aan toevoegen voor
de kinderen. We zetten namelijk het feestje na de stoet gewoon verder
in de verwarmde feesttent aan het voetbalplein.
Het einde van de stoet is zoals elk jaar op de Keunenlaan, maar hier moeten
jullie je kinderen nog niet komen ophalen.
Na de stoet verzamelt de leiding van elke groep hun kinderen en dan
wandelen we in groep tot in de tent, jullie mogen uiteraard volgen.
(Als je dringend door moet, laat dan aan iemand van de leiding iets weten
als je je kind mee naar huis pakt).
Hier vindt dan het enige echte kabouterkarnavalbal plaats. De leukste
karnaval- en kinderliedjes zullen door de boxen klinken, het wordt een echt
feest. Normaal gezien moet iedereen inkom betalen om de tent binnen te
mogen. Alle leden van de Chiro (en kinderen jonger dan 12 jaar) mogen
zoals elk jaar gratis binnen (zij hebben een bandje gekregen bij het begin
van de stoet door hun leiding).
Maar ook jullie als ouders mogen gratis binnen! Jullie zullen midden
februari een e-mail ontvangen van YourTicketProvider. Hierin vinden jullie 2
e-tickets. Druk deze af en laat ze inscannen aan de inkom.
Let wel, deze e-tickets zijn echter enkel valideerbaar tot 19h. Komt u na 19h
met deze e-ticket dan betaalt u 7 euro aan de inkom.
Groetjes en hopelijk tot dan!
Chiro Vechmaal en VZW Harlekijn
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De route van de stoet 2020:
•
•
•
•
•
•

Start (13.30h): Keunenlaan
Links Sint-Martinusstraat
Links Vechmaallaan
Draaien Vechmaallaan 71
Vechmaallaan
Rechts Langstraat

Langstraat 29, Stop 1: Anaïs
•
•
•
•
•

Langstraat
Rechts Monnikenlaan
Draaien Monnikenlaan – Ruilverkavelingsweg
Monnikenlaan
Rechts Suskesstraat

Suskesstraat 19: Stop 2: Jannes
•
•
•
•
•
•
•

Suskesstraat
Rechts Brugstraat
Draaien aan de Horne
Brugstraat
Links Sint-Martinusstraat
Rechts Keunenlaan
Einde (+-17h): Keunenlaan
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Chiroweetjes
Activiteiten:
De activiteiten beginnen om 13u30, eindigen om 17u30 en gaan door aan onze Chirolokalen
op de Onze-Lieve-Vrouwstraat nr. 17 in Vechmaal. Bij een speciale activiteit laten we iets
weten via een briefje of op facebook. Op de laatste pagina van dit boekje staat een kalender
met alle datums op.
Tongeren carnaval: 23 februari
We spreken af om 13u30 in Tongeren aan de achter-ingang van de Carrefour Market
(aan de kant van de Colruyt) om samen naar de Tongerse stoet te kijken. Om 17 uur
worden de kinderen terug opgehaald op dezelfde plaats.

Best verklede lid op de stoet krijgt een prijs!
Kom zo origineel mogelijk verkleed naar onze stoet, want wij kiezen één lid uit die het beste
verkleed is en die wint een leuke prijs.

Chirowebsite & Facebook
Surf naar onze website chiroharlekijn.be om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de
activiteitenkalender.
We hebben ook onze eigen facebookpagina, waarop we ook laten weten als er iets te doen
is of als er een datum wijzigt. Hierop zullen we ook af en toe wat leuke foto’s zetten van de
activiteiten.
facebook.com/chiroharlekijn
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Groepspagina’s
Dag allerliefste Ribbels,
Of beter gezegd: BLUB BLUB BLUBSTE BLUBBERS
Want wij gaan op Vechmaal Karnaval verkleed
in het thema ONDERWATER!
Je kan verkleed gaan als een zotte zeester, een leuk visje,
een stoere haai, een coole krab of misschien zelfs een knappe
zeemeermin! Hieronder wat voorbeelden ter inspiratie voor jullie
kostuum. Veel succes!

Hebben jullie er zin in?!? Jullie leiding zeker en vast wel :D
Groetjes van Maja, Pauline & Gust
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dag egyptische goden en godinnen,
binnenkort is het weer zover:
vechmaal karnaval!
dit jaar zullen we ons verkleden als egyptenaren.
en zoals elk jaar mogen deze attributen niet
vergeten worden.
- dansen
- plezier maken
- verkleden
- confetti gooien
- snoepjes eten
- en zoveel meer…
hier is al een kleine verkleedtip voor jullie:
mummies, egyptische goden, farao’s ect.
hopelijk zien we jullie allemaal op 7 maart 2020
om 13u30 aan de keunenlaan (kleuterschool) in
vechmaal om er samen met ons weer een
spetterend feestje van te maken
groetjes ,
elodie, manon en dennis.
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Beste, coolste en tofste Rakwi’s
Jullie mega toffe leiding heeft goed nieuws!
Het is bijna … VECHMAAL KARNAVAL!
We hopen dat jullie er zin in hebben want de leiding is er al
helemaal klaar voor!
Ons thema dit jaar is leger. Jullie mogen dus jullie coolste
kostuum uit de kast halen!
Het gaat een onvergetelijke stoet worden met veel stoere
leger jongens en meisjes, een mooie wagen, veel zoetigheden
en veel confetti.
Na de stoet gaan we samen nog een feestje bouwen in de
partytent. Neem dus zeker jullie beste dansschoenen en
dansmoves mee!
Tot dan!
Jullie leiding
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Dag tito’s!
Binnenkort is het weer zover!
VECHMAAL KARNAVAL
Hopelijk zijn jullie allemaal voltallig aanwezig om dit feestje
samen met ons te vieren!
Zoals jullie misschien al weten zullen wij ons verkleden in het
thema: Dias de los muertos (feest van de doden).
Wij verwachten jullie op 7 maart in de tent van Vechmaal
Karnaval!
!!!!!!!!!!!!!!!!!Tot dan!!!!!!!!!!!!!!!
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Wajowww Keti’s
Tis weer zover, de geweldigste periode van het jaar komt eraan!
Jajajajaja Karnaval in Vechmaal City dan nog wel, gelooft ge het????
Dees jaar hebben jullie er hard op aangedrongen om als onszelf te gaan.
Ik verwacht jullie dus allemaal als echt New Kids aan de Keunenlaan waar onze
prachtige parade vertrekt.
Trek uw gezelligste kleren aan zodat we goed kunnen chillen op deze epische
tocht.
Maak dat ge er zijt!
Want Madooooo ik weet u huis wonen!

(PS Eerst rondje op de fuif is van mij!)
(PSS Tweede rondje is voor de laatste op de Keunenlaan!)
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Drodzy Aspi,
My w Aspi ponownie zrobimy niesamowitą procesję w tym roku! Jak już wiesz,
wybieramy się jako polscy zbieracze. Oczywiście nie możesz chodzić w swoich
głupich belgijskich ubraniach.
Oto kilka wskazówek:
● Nie zakładaj nowych ubrań
● Zrób coś z deszczem
● Czapka jest zawsze przydatna
● Nie zapomnij o koszyku do kompletacji
● Nie zapomnij butów
Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić podczas procesji. Rzuć dużo
gruszek, będzie to konieczne. Bez pracy nie ma kołaczy! Po procesji nadal
można wypić wystarczającą ilość wódki w namiocie. Osoba, która go
przetłumaczyła, może przyjść i wypić drinka od kierownictwa podczas imprezy!
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Samson en Gert: De karnavalstoet van Vechmaal
Introliedje: er zijn speelse honden; saaie honden; lelijke en fraaie honden; maar de
allerliefste hond is Samson… ja Samson is de liefste hond; zijn staartje kwispelt in het rond;
daar gaan we weer; dus doe je best; doe mee met ons en het orkest!!!
Gert is bezig in de keuken en laat het keukengerief per ongeluk vallen…

Samson: Moh, mwaaa Gertje toch,
mwa seg he waarom laat jij alles nu zo
een beetje vallen zo?
Gert: Omdat ik een beetje zenuwachtig ben Samson…
Samson: Njaaa, ma Gertje waarom ben jij eigenlijk zo zemelachtig zo?
Gert: Zenuwachtig. Heb je het nog niet gehoord Samson? Er wordt op 7 maart een groot
Karnavalbal georganiseerd, een paar dorpen verderop. Dit is het grootste feest van het land
en ik moet me nog helemaal voorbereiden. En daarom moet je geen vragen stellen, want ik
moet mij nu een beetje concentreren.
Samson: Mwa seg he, ma Gertje.. Waarom moet jij je eigenlijk zo converseren?
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Ondertussen in februari…..

Gert: Ooh Samson, het komt dichterbij!!! Het is al de tweede keer deze week dat er een
karnavalwagen voorbij komt..
Samson: Njaaa

Later die dag krijgt de burgemeester onverwachts telefoon…

Burgemeester: HALLO MET DE BURGEMEESTER!! (Ambetant dat hij gestoord wordt tijdens
vliegtuigjes kleven)
Burgemeester: Euhm euhm, dag meneer de Afgevaardigde van de Minister. Wat kan ik voor
u doen??
Burgemeester: Of ik wil meegaan met de Minister naar het
grote karnavalbal in Vechmaal?
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Begin maart wordt er opeens op de deur geklopt….

Alberto: Ja ik moest kloppen, want de bel doet het niet…
Alberto: Daaaaag iedereeeeeen (zangerige stem)
Samson: Mwoo dag meneer Spaghetti!!
Gert: Wat heeft dat nu allemaal te betekenen Albert?
Alberto: Ten eerste ist Alberto en ten tweede, dat zijn onze verkleedkleren voor Vechmaal
Karnaval.
Gert: Maar gaan we niet gewoon als ons zelf???????????????

WORDT VERVOLGD….

Woordje van Samson: Chiro Vechmaal flambeert een Karnavalstoet en daarom gaan ik en
Gertje onze beste vrienden meebrengen. Zo zullen meneer de Burgemeester, meneer van
Veel-Luizen, meneer Spaghetti, meneer De Raaf, mevrouw Praline en mijn nieuwe baasje
Marie van de partij zijn.
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Chirokalender
De activiteiten zijn telkens van 13u30 tot 17u30 aan de Chirolokalen in
Vechmaal, tenzij anders vermeld.

2020
9 februari - activiteit
23 februari - Tongeren carnavalstoet
(afspraak in Tongeren)
7 maart - Vechmaal Karnaval
22 maart - activiteit
5 april – activiteit
maandag 13 april – Paasactiviteit
265 april – activiteit
april - activiteit
10 mei – activiteit
24 mei – activiteit
7 juni - activiteit
21 - 30 juli – KAMP
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Contact
Voor vragen kan je altijd bij iemand van onze leiding terecht:

Stephen Henckaerts
0473 / 28 06 29
Gust Robyns
0474 / 60 97 63
Elodie Bosak
0471 / 30 68 80
Maja Hollon
0471 / 30 43 59
Pauline Delcour
0476 / 06 61 61
Manon Peters
0476 / 77 27 57
Dieter Jansen
0470 / 47 33 21
Kobe Ramaekers
0471 / 33 72 12
Elisa Bosak
0493 / 52 39 41
Merel Bortels
0499 / 42 55 80
Dennis Tits
0479 / 79 76 37
Simon Lambié
0489 / 43 52 12
Laurence Berden
0473 / 37 92 44
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