
Liefste gidskes en ouders, 
 
Het is bijna zover…. CARNAVAL 2020 
Het carnavalsweekend in Maldegem valt dit jaar op 22-23 februari 2020. Zoals elk jaar doen we 
opnieuw mee aan de carnavalsstoet, waardoor we op zaterdag 22 februari geen leiding zullen 
geven. Die zaterdag zijn we namelijk bezig met de laatste details van de wagen en kostuums. 
Uiteraard is uw dochter meer dan welkom om met ons mee te lopen in de stoet op ZONDAG 23 
FEBRUARI. Dit doen we voor de derde maal op rij samen met onze goede vrienden van de KSA. 
  
INSCHRIJVEN 
Uiteraard vragen wij om tijdig in te schrijven. Dit kan door onderstaand strookje in te vullen en 
samen met 2 euro af te geven bij de leiding. INSCHRIJVEN KAN TOT 18 JANUARI! 
Hoe bezorg je ons de inschrijving? 

- Voor of na de activiteit op zaterdag aan één van de leidsters 
- OF in de brievenbus van volgende Maldegemse leidsters: 

o Nieuwstraat 3 (Louise De Clerck) 
o Bloemendaelelaan 2A (Jozefien Deetens) 
o Aalterbaan 176B (Sophie Vanquathem) 

!!! Gelieve rekening te houden met de inschrijvingsdeadline. Op die manier kunnen wij voldoende 
materiaal en pakjes voorzien en blijft het voor de leiding aangenaam knutselen. 
 
AANGEPASTE KLEDIJ 
Om volop te kunnen schitteren in de stoet vragen we om voor aangepaste kledij te zorgen. 
Hieronder een overzichtje van de te voorziene kledij per tak. 
 

 Aantrekken dag zelf 
Kapoenen Normale kledij + warme jas en handschoenen  
Kabouters DE LEIDING ZAL OP 19 JANUARI LATEN WETEN WELKE VAN DE TWEE OPTIES JIJ MOET VOORZIEN. 

Optie 1: Zwarte broek! Zwarte shirt met lange mouwen (om boven je winterjas te dragen). 
Optie 2: Witte broek! Witte shirt met lange mouwen (om boven je winterjas te dragen) + witte handschoenen!! 

Joka’s Je mag kiezen: Haar in 2 hoge dotjes doen (aan de zijkant van je hoofd) OF in één hoge dot. Kledij maakt niet uit! 
Jogi’s Witte broek! Witte shirt met lange mouwen (om boven je winterjas te dragen) 
Gidsen Donkere kledij + krullen in het haar gelegd! 
Givers Lange bruine XXXL t-shirt, enkellaarsjes, haar in 2 vlechtjes! 

 
AFSPRAKEN OVER DE DAG ZELF 
Concrete afspraken omtrent de dag zelf worden u later nog meegegeven. Wat we al kunnen 
meedelen is het volgende: 

- We spreken op zondag 23 af rond de middag (met volle maag) aan de lokalen van de KSA 
(gelegen aan sporthal Meos). 

- De kinderen worden verwacht in kledij zoals hierboven omschreven. De leiding helpt met het 
aantrekken van de pakjes en de nodige schmink (indien allergisch aan schmink, gelieve dit 
tijdig mee te delen!) Trek zeker een dikke winterjas aan en de nodige handschoenen! 

- De middagstoet gaat van start 15.30 uur. Meestal vertrekken we aan het station van 
Maldegem, dit ter info. De stoet gaat 2x rond en eindigt met het afhalen van uw kind aan de 
tent in het park. 

- De leden die ook deelnemen aan de avondstoet (enkel jogi-gids-giver) moeten tussen de 
twee stoeten naar huis om te eten. We delen zeker nog mee wanneer ze opnieuw en met 
volle maag aan de KSA lokalen worden verwacht. 

 
GEZOCHT: oude lakens en oude patattenzakken à BRENG ZE GERUST BINNEN! 



INSCHRIJFSTROOKJE 
 

	
Inschrijving Carnaval 2020 – Zondag 23 februari 2020 
 
NAAM DOCHTER:………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
 
TAK (omcirkel): KAPOEN – KABOUTER – JOKA – JOGI – GIDS – GIVER  
 
MIJN DOCHTER NEEMT DEEL AAN (omcirkel): DE MIDDAGSTOET – DE AVONDSTOET  
(Let op: deelnemen aan de avondstoet is enkel mogelijk voor JOGI, GIDS en GIVER). 
 
EXTRA OPMERKING:…………………………………………….………………………………….………………………………….………. 
 
………………………………………….………………………………….………………………………….……….………………………………… 
 
………………………………………….………………………………….………………………………….……….………………………………… 
 
Gelieve 2 euro mee te geven met dit strookje in enveloppe. 
 
 
 


