
Carnaval
Scouting Belfeld

Op zaterdag 4 februari 2023 is het weer zo ver, dan organiseert Scouting Belfeld 
haar jaarlijkse Scoutingcarnavalsbal. Wij nodigen jou en je vriendje of vriendinnetje 
uit om samen met ons carnaval te komen vieren. De avond begint om 17.30 uur. Ben
op tijd want om 18.00 uur sluiten de deuren. 

Het feest kan pas echt beginnen als om 18.11 uur de prins en prinses 2023 bekend 
worden gemaakt. Wil je een leuk prijsje winnen? Raad dan mee wie de prins en/of 
prinses wordt. De prins is een jongen van de Welpen en de prinses is een meisje van
de Kabouters. Vul onderstaand strookje in en lever dit uiterlijk 27 januari 2023 in bij je
leiding. 

Het thema voor deze avond is: circus 
Probeer je zo goed mogelijk te verkleden in dit thema, want de best verklede persoon
per speltak wint een prijs!

Tijdens deze avond kun je ook weer drinken en eten kopen. Een korte prijslijst:
Limonade (ranja) € 0,20
Frisdrank € 0,50
Snoepjes vanaf € 0,05
Chips € 0,50 per zakje
Broodje frikandel of knakworst € 1,00 per stuk
Bier € 1,00 per stuk

Bier wordt alleen geschonken aan personen van 18 jaar of ouder.

Aan elke avond komt ook weer een eind, dit zal per speltak verschillend zijn: 
Bevers mogen om 20:30 uur opgehaald worden (in overleg mag dit ook om 
21:00 uur als u een Kabouter of Welp komt ophalen);
Kabouters en Welpen mogen om 21:00 uur opgehaald worden;
Verkenners en Gidsen mogen om 22:30 uur opgehaald worden;
Prins, prinses, Explorers en stafleden mogen tot sluit (00.00 uur) blijven. 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd terecht bij je eigen leiding. 
Hopelijk tot zaterdag 4 februari!

Groetjes, 
Carnavalscommissie Scouting Belfeld

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam:…………………………………………………. Speltak:…………………………….
Denkt dat:………………………………………….prins 2023 wordt
Denkt dat…………………………………………..prinses 2023 wordt
Inleveren uiterlijk 27 januari 2023 bij je eigen leiding!!


