Secretariaat:
Berend Vinckenstraat 31 7631 KA Ootmarsum
Tel.: 06-23642002
mail: info@kolknet.nl

Ootmarsum, December 2018
Beste bewoners van wijk Vinke.
De carnavalsoptocht in Ootmarsum is op zaterdag 2 maart 2019 en ook Carnaval Wijk
Vinke is natuurlijk weer van de partij. Het zou prachtig zijn wanneer we met onze wijk net als
vorig jaar, een mooie en grote loopgroep op de been zouden kunnen brengen! Meld je dus
aan zodat we er met z’n allen een fraaie dag van kunnen maken! Ook vriendjes,
vriendinnetjes en volwassenen van buiten de wijk die mee willen lopen zijn van harte
welkom! We doen dit jaar voor de 11e keer mee. Het is dus een jubileumjaar.
Het thema van dit jaar is dan ook: 11

Joar Vinke “De Tied Vlög”

Laten we van dit jubileumjaar een echt succesjaar maken.
Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan door bijgaand formulier in te vullen. Ook
mensen van buiten de wijk Vinke kunnen zich met dit formulier aanmelden.
We vragen de volgende bijdrage:
 Kinderen van 0 t/m 12 jaar €10
 Kinderen van 13 t/m 17 jaar €15
 Volwassenen € 20
Mocht je niet mee willen of kunnen lopen, maar draag je Carnaval Wijk Vinke wel een warm
hart toe, dan kun je een financiële bijdrage leveren als sympathisant. Ook hiervoor kun je
bijgaand formulier gebruiken.
De totale bijdrage voor deelname of als sympathisant graag vòòr 31 december a.s.
overmaken naar bankrekeningnummer:

NL36 RBRB 0943 8740 84 t.n.v. de heer I.B.H. Velthuis.
Het feest ná de optocht is weer bij De Rozenstruik. Uiteraard hebben we aan de kinderen
gedacht. Zoals vanouds zal er een springkussen aanwezig zijn. Vòòr de optocht kun je
wederom genieten van een heerlijk en gezellig stamppotbuffet. Informatie hierover en hoe je
je hiervoor kunt aanmelden, wordt te zijner tijd verstrekt.
Op de facebook pagina “Carnaval Wijk Vinke” komt ook nog allerlei informatie over de
optocht te staan. Kijk ook op onze vernieuwde website carnavalwijkvinke.nl. Hierop kun je
eveneens veel informatie vinden.
Voordat het zover is, moet nog veel werk worden verzet. Helpende handen zijn van harte
welkom! Op bijgaand formulier kun je ook aangeven of je wilt helpen met de wagenbouw, de
kleding of de schmink.
Wij verzoeken jullie bijgaand opgaveformulier vóór 15 december a.s. ingevuld klaar te
leggen. In dat weekend zullen de formulieren worden opgehaald. Vergeet s.v.p. niet jullie
pakmaten en e-mailadres te vermelden!
Tot ziens bij wederom een geweldige optocht!

INSCHRIJFFORMULIER OPTOCHT CARNAVAL WIJK VINKE
Familie:
Adres:
Telefoonnr:
E-mailadres:

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
.………………………………………………………………….
…………………………………………………….……………

Doet mee aan de optocht 2019:

KLEDING

Maat

Maat

KLEDING KINDEREN 0 T/M 12
Prijs (€10
Aantal
M/V
per kind)

Volwassenen
Prijs (€20
Aantal
M/V
p.p.)

Totale kosten

Maat

KLEDING KINDEREN 13 T/M 17
Prijs (€15
Aantal
M/V
Totale kosten
per kind)

Hand en spandiensten

Totale kosten
Onderwerp Naam
Sympathisant
Bouw
Kleding
Schmink

Ja

Nee

LET OP BIJ HET KIEZEN VAN DE MAAT DAT ER WEL WARME/DIKKE KLEDING ONDER HET PAK
MOET!!

€

