
VRIJDAG 10 FEBRUARI
JONGERENCARNAVAL

REEDEURP NIEUWSFLITS
FEBRUARI 2023

Het laatste nieuws over het carnavalsseizoen 2022-2023

MAANDAG 13 FEBRUARI
JURY & KARREN KIJKEN

Vanaf 20.00 uur zorgt DJ Yorick voor een
groot DISNEY feest in Gasterij Vergeer. 
Degene met de leukste of grappigste outfit
wint een prijs! Om 23:30 kunnen de kids weer
worden opgehaald.

Entree: €5,- inclusief drankjes. 
Vanaf groep 7 t/m 15 jaar

Man bijt hond komt weer naar Reedeurp! We
gaan er een ouderwets gezellige middag van
maken met de uitreiking van de orde van de
Reedeurpenarren, veel eigen inbreng, onze
dansmariekes en natuurlijk een top artiest!
De zaal is open vanaf 13 uur en om 14 uur zal
het programma beginnen. Wil je verzekerd
zijn van een zitplaats? Kom dan op tijd!

Bouw je klein? Laat het de jury vast weten! Geef
een korte beschrijving van je (loop)groep, kar,
thema, kleding etc. zodat ze weten hoeveel werk
jullie in je creatie hebben gestopt en dit niet over
het hoofd wordt gezien. Mail de beschrijving
naar: optocht@reedeurp.nl. Maandag tijdens
karren kijken zal de jury ook vast een ronde doen
langs een selectie van de karren. 

PS: Heb je thuis nog een prijzenbord? Lever deze
z.s.m. in bij Daan van der Wolf

ZATERDAG 11 FEBRUARI
55+ CARNAVAL

mailto:optocht@reedeurp.nl


KARREN KIJKEN

ZATERDAG 18 FEBRUARI
REEDEURP OPTOCHT

 
De inschrijving voor de grote optocht en
de jeugdoptocht zijn weer geopend. 
Klik hier om je in te schrijven voor de
optocht. Inschrijven voor de Grote optocht
kan tot en met zaterdag 11 februari, daarna
sluit de inschrijving.
Klik hier om je in te schrijven voor de
jeugdoptocht.

ZONDAG 19 FEBRUARI
OPTOCHT MONTFOORT

Zondag vertrekken er weer bussen vanaf
Reedeurp naar Montfoort. Geef je groep op
voor de bus bij Ilse de Jong (06-57743184).
VOL=VOL

MAANDAG 20 FEBRUARI
DWEILEN MET DE KEUKEN OPEN

Op maandag 20 februari is het tijd om te
dweilen! Eet gezellig een hapje mee en
geniet van de Pumpin' Piano's. Na het eten
gaan we los met DJ Raimo!

Bestel hier je kaarten voor het eten!

Bandje Groot Carnaval*
Bewaar je bandje 3 dagen lang, dat scheelt wachten bij de ingang!

*Geldt alleen voor de plastic ledenbandjes. Bandjes zijn geldig op zaterdag-, zondag- en maandagavond.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScahIgC5m-jRAWuCfjggL1iX3IwKBu6_pxgkftxk47I6SCODQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiMw_E3ft_SEUWQ4yq1Ck1LBDf-ogoR5D25RnnXP36KxooEw/viewform
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-dweilen-met-de-keuken-open-532037166487


ROUTE OPTOCHT ZATERDAG
ZATERDAG  18 FEBRUARI

18 FEBRUARI    
20232023

PROGRAMMA GROOT CARNAVAL

ZATERDAG 

18 FEBRUARI

9:11 uur

Vlag & spandoek ophangen.

10:30 uur

Verzamelen grote optocht bij Edelman.

11:30 uur

Vertrek grote optocht.

13:30 uur

Vertrek jeugdoptocht bij 

kinderdagverblijf Ouders Wensch.

14:30 uur

Prijsuitreiking jeugdoptocht.

15:00 uur

Prijsuitreiking optocht & feest met 

DJ Jordy op het plein.

15:00 - 17:00 uur

Kindercarnaval (groep 3 t/m 8)

in Gasterij Vergeer met DJ Bram

(géén toegang voor ouders).

15:00 

DJ Rens in Happz, bargezellig!

21:00 

Groot carnaval in Gasterij Vergeer 

met DJ Jelle.

ZONDAG 
19 FEBRUARI

13:00 uur
Carnavalsmis met

Reedeurpermannenkoor & Blaaskapel de
Uitblazers. Er is een kinderwoorddienst
voor kinderen vanaf 3 jaar. Kom op tijd,
want vol=vol. De viering is ook online te
bekijken, ga voor meer info naar onze

website.

14:00 uur
Gezinscarnaval, een volledig programma

voor jong en oud, met DJ Bram in Gasterij
Vergeer en DJ Rens in Happz. 

21:00 uur
Een ouderwets gezellige avond in
Gasterij Vergeer met DJ Ed Eagle.

BELANGRIJK!
Alle deelnemers aan de grote en

jeugdoptocht zijn VERPLICHT zich
vooraf aan te melden. Meer info, kijk op

de website.

MAANDAG 

20 FEBRUARI

10:11 uur

Brunch voor commissieleden in Happz.

15:00 uur - 18:30 uur

Malle maandagmiddag schuurfeest met

DJ Jorick Streefland. KOM OP TIJD!

19:11 uur - 00:00

Dweilen met de keuken open en een

optreden van Pumpin' Piano's in Gasterij

Vergeer. Wil je dit niet missen? Schrijf je

in en eet een hapje mee. Daarna feest

met DJ Raimo.

 

Reserveer op tijd via reedeurp.nl

VOL = VOL

DINSDAG
21 FEBRUARI

VOOR ZATERDAG-,
ZONDAG- EN

MAANDAGAVOND
GELDT:

VOL = VOL
•

VERPLICHT VERKLEED
•

TOEGANG UITSLUITEND VOOR LEDEN
VANAF 16 JAAR EN VOOR NIET-LEDEN

VANAF 18 JAAR
•

ENTREE VOOR NIET-LEDEN 
€10,- PER AVOND

• 
NA 11 OVER 11 ALLEEN TOEGANG

VOOR LEDEN
•

VERGEET JE ID NIET MEE TE NEMEN

16:00 UURDikke Dinsdag met DJ Jelle.
23:11 uurAfsluiting carnavalsweekend.

 
23:59 uurVlag & spandoek binnenhalen.

 

WWW.REEDEURP.NL


