GROOTS KINDER CARNAVALSFEEST IN DE EFFENAAR.
MET CLOWN JOPIE EN TANTE ANGELIQUE

Op Carnavalszaterdag 2 Maart staat de Effenaar helemaal in het teken van
de Lampegatse kids. Er vind die middag een geweldig feest plaats met o.a
Een DJ die liedjes draait om lekker op te dansen, springen en te hossen en
de doldwaze situaties en gezellige liedjes van Clown Jopie en Tante
Angelique.
En alsof dat al niet genoeg is, is er voor alle kids nog een extra verrassing!
Want ieder kind dat het feest bezoekt wint een prijs!!!
De middag is gratis en begint omstreeks 14.15 uur na afloop van de
Lampegatse kinderoptocht die ook dit jaar weer voorop gaat in de lampegatse
optocht en eindigt ter hoogte van de Vestdijk (Pullman Hotel).
Alle Lampegatse kids zijn van Harte welkom om Carnaval te komen vieren!

OPTOCHT ZOEKT JEUGD. LAMPEGAT, WATT LEDJE ?!
De organisatie van het Lampegatse jeugdcarnaval wil meer jeugd in de
optocht en roept
KINDEREN, GEZINNEN, STRATEN, WIJKEN, SCHOLEN en KLASSEN op
om deel te nemen aan de LAMPEGATSE OPTOCHT!
Het thema voor dit jaar is: LAMPEGAT, WATT LEDJE!
Dus verzin iets leuks en versier je Fiets, Kar, je vriendjes, ouders , juf,
meester en jezelf en DOE MEE!
Wil je meedoen? Schrijf je dan snel in! Er zijn Mooie prijzen te winnen en na
afloop is er een geweldig feest in de Effenaar. Voor ieder kind is er een
verrassing.
Alle deelnemers aan de kinderoptocht kunnen zich voorafgaand aan de
optocht vanaf 11.00 uur melden in de kleine zaal van de Effenaar
(Dommelstraat 2) en deze is te bereiken via de zij-ingang.
De route van deze optocht is korter dan de grote optocht.
Omstreeks 16.00 u. vind ter afsluiting van de kindermiddag in de Effenaar
daar ook de prijsuitreiking plaats.
Voor meer info en Inschrijven zie de website: lampegatseoptocht.nl

WIE WORDEN DE NIEUWE MARKIES, MARKIEZIN EN HUN GEVOLG ?

Op zondagmiddag 3 Maart wordt in de tent op de Markt om 14.00 u. voor de
11e keer een MARKIEZING gehouden:
Dé verkiezing van de nieuwe LAMPEGATSE MARKIES en MARKIEZIN en
hun gevolg. Dit jeugdgezelschap valt onder de Officiële Lampegats
Federatieve vlag en zal ook met de stadsprins en zijn gevolg op de
lampegatse statie arriveren en met hem en zijn gevolg een aantal bezoeken
brengen aan oa. diversen Basisscholen, sponsorclubs en verenigingen en
diversen carnavalsactiviteiten.
Dit jaar is de Markiezing met : KONFETTI en DE LAWINEBOYS
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor kandidaten !
Dus Zie jij jezelf wel staan in een mooi Kostuum op een praalwagen in de
optocht en op het podium samen met de STADSPRINS?
Meld je dan snel aan via: Facebook: Markiezing
En maak kans op een plaats in het Lampegats prinselijk jeugd gezelschap
gezelschap dat naast de MARKIES EN MARKIEZIN nog uit een NAR ,
HERAUT, LAKEI en 2 DANSMARIEKES bestaat. Het beloofd weer een
groot feest te worden .
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MEERIJDEN OP DE PRAALWAGEN VAN HET LAMPEGATS JEUGD
GEZELSCHAP ?
Kids die mee willen doen met de MARKIEZING
en zich vóór woensdag 27 Februari aanmelden
mogen tijdens de Lampegatse optocht op 2 Maart
aanstaande meerijden op de praalwagen van de
MARKIES en MARKIEZIN met hun GEVOLG!
Zorg dat je er bij bent en meld je aan!
LET OP: Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus wie het
eerst komt, het eerst maalt. VOL= VOL

