catie:

Carnavalsprogramma Giegeldonk 2017
Zaterdag 18 februari

Zondag 19 februari

Vrijdag 24 februari

Bonte Bimde Avond

Bonte Senioren Middag

In de wijk

“Giegeldonk op safari”, onder dit
motto betreden een keur aan
artiesten de bühne voor een
avond vol met sauwels, muziek,
cabaret en sketches. Amusement
met de hoofdletter A!

Amusementsmiddag voor de
senioren in Woon Zorg Centrum
Heksenwiel. Ook deze middag
een keur aan artiesten met
muziek, sauwel en cabaret.

Intocht Prins Antonîus
18.45 uur WC Heksenwiel met
voor de jeugd een
lampionnenoptocht.

Locatie:

Locatie:

CC Giegeldonk bezoekt:
Fiepers/Rondje Kielegat
20.00 – 02.00 uur
Sportcafé de Ganzerik.

`t Kraaienest
Tweeschaar 12
Zaal open: 19:30 uur
Entree:
€ 6,50

Woon Zorg Centrum
Heksenwiellaan
Zaal open: 13:00 uur
Entree:
€ 2,00

Zaterdag 25 februari

Zaterdag 25 februari

Zondag 26 februari

Optocht in Giegeldonk

Bras & Bral Avond

Vandaag trekt vanaf 13:30 uur
een bonte stoet door de straten
van
Giegeldonk.
Kijk
op
www.giegeldonk.nl
voor
de
exacte route en inschrijven
deelname. Prijsuitreiking en feest
in ’t Kraaienest, zaal open vanaf
14:00 uur.

Prins Antonîus opent de avond
waarna vanaf 20:00 uur de gang
er goed in komt met een keur van
100% kapellenkracht uit Breda en
ver daar buiten. Gegarandeerd
een stomende avond met twee
beztte podiums!
Entree gratis!

Processie Broeders der
Wanorde

Start op WC de Donk
Aanvang: 13:00 uur

Locatie:

‘t Kraaienest
Tweeschaar 12

De jaarlijkse Processie van de
Broeders der Wanorde zorgt voor
kolderieke
toespraken
en
taferelen
in
en
rond
de
TexasHoeve.
De
Broeders
arriveren rond 14:00 uur bij de
Texashoeve.
Locatie:
TexasHoeve; Rietdijk
Aanvang: 12:00 uur Bethlehem
kerk

Zondag 26 februari

Maandag 27 februari

Dinsdag 28 februari

Carnavalsnest ’t Kraai

Party met de Prins

Afscheid Prins + Gevolg

Een avond met een combinatie
van kapellen en mechanische
muziek. Spreek af met buren en
vrienden om aan de bar van de
Giegeldonkresidentie nog eens
terug te blikken op al die
carnavalsjaren in Giegeldonk.
Entree gratis!

Prins
Antonîus
ontvangt
geweldige kapellen vanaf 20:00
uur uit de regio en ver daar
buiten op twee podiums. Deze
laatste
feestavond
in
de
residentie is altijd een knaller die
je niet mag missen!
Entree gratis!

Na 5 dagen leut is nu het
definitieve einde nabij. De steken
gaan af en de Capen gaan uit.
Wil je dit emotionele moment
meemaken? Kom dan op tijd
naar de TexasHoeve en heb ook
gelijk de primeur van het Motto
voor 2018 !
Locatie:
TexasHoeve
Rietdijk
Zaal open: 19:00 uur

Locatie:

‘t Kraaienest
Tweeschaar 12

Locatie:

‘t Kraaienest
Tweeschaar 12

Voor alle activiteiten, locaties en actualiteiten:
Facebook: cc giegeldonk
Twitter: @giegeldonk
www.giegeldonk.nl

Carnavalsprogramma Giegeldonk 2017

JEUGD
CARNAVAL
GIEGELDONK
2017

Zaterdag 25 februari

Optocht in Giegeldonk
Vandaag trekt vanaf 13:30 uur
een bonte stoet door de straten
van
Giegeldonk.
Kijk
op
www.giegeldonk.nl
voor
de
exacte route en inschrijven
deelname. Prijsuitreiking en feest
in ’t Kraaienest, zaal open vanaf
14:00 uur.
Locatie:
Start op WC de Donk
Aanvang: 13:00 uur

Vrijdag 24 februari

Vrijdag 24 februari

Scholenbezoek
Jeugdraad

Intocht Prins &
Lampionnenoptocht

Samen met Prins Antonîus
bezoekt de Jeugdraad overdag
diverse scholen in de wijk om
deel te nemen aan de activiteiten
die
de
scholen
die
dag
organiseren
voor
de
Giegeldonkse Snotpinnekes.

Vrijdag- t/m maandag-avond
In de kelder van ’t Kraaienest
organiseert Scouting St. Joris
jeugdcarnaval voor kinderen tot
14 jaar van 19:00 – 22:00 uur.
Zaterdag- t/m dinsdag-avond
Scouting
Haagse
Beemden
organiseert jeugdcarnaval aan de
Somerweide.

Bekijk hun websites voor
specifieke informatie!

Dinsdag 28 februari

Dinsdag 28 februari

Snotpinnekesbal +
Spelletjesmiddag
in ’t Kraaienest

Afscheid Jeugdraad
in ‘t Kraaienest

Deze middag is speciaal voor de
kleinste carnavalsvierders! Kom
naar
de
gezelligste
spelletjesmiddag,
laat
je
schminken en win leuke prijsjes!
Papa en mama mogen uiteraard
ook mee!
Locatie:
‘t Kraaienest
Tweeschaar 12
Tijd:
13:00 tot 15:30 uur

Na 5 dagen feest en een
geweldige spelletjesmiddag is het
om 16:00 uur tijd om de capen af
te doen en de steken weg te
leggen. Met deze emotionele
middag eindigt carnaval 2016
voor de jeugd!
Locatie:
Aanvang

‘t Kraaienest
Tweeschaar 12
16:00 uur

Alle Giegeldonkse Snotpinnekes
worden uitgenodigd de Prins en
zijn Gevolg om 19:00 uur te
onthalen
en
samen
een
lampionnenoptocht te lopen. Ben
jij het leukst verkleed? Dan win je
wellicht een cadeaubon!
Locatie:

Winkelcentrum
Heksenwiel
Aanvang: 19:00 uur

Zaterdag 25, Zondag 26 en
Maandag 27 februari

Snuiterkesbal
In sportcafé de Ganzerik draait
vanaf 14:00 uur de DJ muziek
terwijl kinderen en ouders zich
vermaken.

Zondag 26 februari
Maandag 27 februari

Gezinscarnaval
In ’t Kraaienest draait de DJ
vanaf 14:00 uur voor groot en
klein allerlei carnavalshits.

Avonden zaterdag t/m
maandag voor
volwassenen in sportcafé
de Ganzerik

Carnavalsbal met DJ

Locatie:

Sportcafé de Ganzerik

Voor alle activiteiten, locaties en actualiteiten:
Facebook: cc giegeldonk
Twitter: @giegeldonk
www.giegeldonk.nl

