
Vrijdag 17 februari
10:30 Schoolfuif  
Op bezoek bij Katholieke Brde School De Uilenhorst.

19:30 Als vanouds  
Op bezoek bij carnavalsavond voor mensen met een be-
perking bij VanOuds, Hoofdstraat 46 te Epe. Georga-
niseerd door C.V. de Darpspompers uit Epe. 

Zaterdag 18 februari
14:00 Sassendonkse optocht  
Deelname optocht met KBS De Uilenhorst.

20:30 Openingsbal * 
Thema: OEMOEMENOE 
Deze avond is er natuurlijk onze Dansgarde, live muziek 
en onze vaste DJ Marijn. 
22.00 uur uitreiking Orde van Verdienste. 
Uiterlijk 01.00 uur afsluiting met de Purperen Hei. 

Zondag 19 februari
10:30 Carnavalsmis 
In de RK kerk te Hattemerbroek nabij de IJsselbrug 
m.m.v. het mannenkoor. Na afloop het traditionele 
früshoppen in onze residentie.

14:00 Kindercarnaval *
Thema: “Gemaskwerd bal”
Afscheid van Jeugdprinsen Robin en Olivier en installa-
tie van onze nieuwe Jeugdprins(es) of Jeugdpaar.
Het wordt weer een groot feest voor de kinderen! 
Sponsor: Kinderspeciaalzaak de Kleine, 

20:00 Thema-avond *
Carnaval...Hoe moet dat nou?!
Willem Wever komt antwoord zoeken op deze vraag!
Het Klokhuis legt Zeeland uit. Concert at Sea!
Voor de jeugd van 12 tot 97,5 jaar!
Meer info op pagina 37...
Uiterlijk 00.00 uur afsluiting met ???

Maandag 20 februari
15:30 Boerenbruiloft *
Wie oh wie zijn er dit jaar ingetuind?

Aansluitend een heerlijk buffet, gratis voor leden en voor 
niet-leden slechts € 17,50.

20:00 Boerenbal *
Elk jaar weer een zeer gezellig bal! Met onze Dansgar-

de, DJ Marijn en live muziek waarop iedereen uit zijn 
of haar dak kan gaan met ons kersverse bruidspaar. 

01.00 uur afsluiting met de Purperen Hei 

Dinsdag 21 februari
10:30 Ziekenbezoek *

Prins Pascal de 1e gaat samen met zijn adjudanten 
Jillina en Marloes en bestuur op bezoek bij de Tolhekkers 

die het feest in de Bouwakker niet mee kunnen vieren.

20:30 Pyamabal *
Niet alleen voor de volhouders, maar voor iedereen.

Complete avond met DJ Marijn, dansgarde Skydan-
cers, spontane optredens,haringhappen en wat al niet 

meer…

Exact 24:00 afsluiting 
met de Purperen Hei.

*Zaal open telkens een half uur vóór aanvang.
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