Beste Peelvruuters,
dit jaar geen carnaval, een historisch moment!
We hebben gewikt en gewogen, discussie gevoerd, online vergaderd, plannen
gesmeed en vervolgens de plannen weer omver gehaald.
Carnaval vieren, maar hoe dan??
Er valt van alles iets te vinden maar op nummer 1 staat de gezondheid van iedere
Peelvruuter van groot tot klein. Daarom geen activiteiten, geen kwis of andere online
festiviteiten. Wat je ook organiseert, je brengt altijd
mensen bij elkaar en dat gaat op dit moment helaas
ten koste van onze gezondheid.
Voor prins Chiel en prinses Quinta misschien een nog
historischer jaar. Wie gaat het hen ooit na doen?
2 jaar prinsenpaar van de Peelvruuters!
Hebt u tijdens de komende carnavals dagen toch
behoefte om een beetje in carnavals stemming te
komen?
Kijk op de website van CV de Peelvruuters naar de vele
mooie, historische en hilarische momenten van de
afgelopen jaren. U vind hier vele foto’s vastgelegd
door onze hoffotografen Giel en Patricia
en prachtige filmpjes welke Frans Haegens al die jaren heeft
vastgelegd met zijn film camera. ff herinneringen ophalen
met je naaste thuis voor de buis (of computer ).
Ga naar de site van youtube,
en typ in het zoevak: franshaegens
en dan op het loepje klikken
en genieten...

Een onderdeel van carnaval wat natuurlijk wel door
kan gaan is het versieren van ons mooie Elsendorp.
De vlag van de Peelvruuters mag natuurlijk niet
ontbreken aan uw voorgevel en bijna iedere buurt
vereniging heeft zijn eigen versiering elk jaar met
carnaval.
Wij roepen u massaal op om deze ook dit jaar buiten
te hangen/zetten. Een paar leuke slingers en
vlaggetjes erbij en dan ziet het er desondanks deze
crisis toch nog erg leuk uit met carnaval.
Prins Chiel en prinses Quinta zullen samen met Vorst
Ruud een leuke prijs uitreiken aan de buurt welke
het mooist versierd is!

Kleurwedstrijd
Voor onze jongste Peelvruuters, ‘de Vruuterkes’ hebben we een leuke kleurwedstrijd
in petto. Hieronder vind u de kleurplaat welke gekleurd ingeleverd kan worden bij
Prins Chiel en prinses Quinta.
Deze kleurplaat zal ook uitgedeeld worden op de basisschool.
Voor elke leeftijdscategorie hebben we een leuke prijs.
De kleurplaat mag je inleveren tot woensdag 17 februari.

Uhm tja, dan zullen we maar zeggen: ‘fijne carnaval’!
We hopen elkaar snel weer te zien.
Met Carnavalleske groet, CV de Peelvruuters

“Skôn dè ze gezond zèn geblive”

