
Carnavalsactiviteiten van de Ketsmennekes! 

Eind januari en februari zal het in Mariënvelde weer gaan bruisen want dan vieren de 
Ketsmennekes met jullie carnaval! Via deze flyer willen wij jullie op de hoogte houden van 
diverse activiteiten rondom de carnaval. Tijdens het carnavalsweekend zal er een bus 
gereden worden tussen Mariënvelde en andere plaatsen. Volg de Facebook/Instagram 
pagina van de Ketsmennekes om hiervan op de hoogte te blijven. 
Alaaf! 

25 januari 

Carnavalsavond de Ketsmennekes 25 januari met bekendmaking van het tweede 
prinsenpaar! 

Zaterdag 25 januari om 20:11 staat er heel wat te gebeuren… de 
spannende onthulling van het tweede prinsenpaar die aankomend jaar 
gaat regeren over Mariënvelde. De carnavalsvereniging de Ketsmennekes 
hebben een super toffe avond georganiseerd onder muzikale begeleiding 
van DJ Piet.  

Deze avond zal vol in het teken staan van het aftreden van het 
legendarische prinsenpaar prins Pluis en adjudant Langepils. Daarnaast is 
ook de onthulling van het nieuwe prinsenpaar. Deze avond wil je niet 
missen. Je mag verkleed komen maar dit is niet verplicht.  

22 februari 

De kindercarnaval in Mariënvelde, daar wil je toch bij zijn!?! 

Op zaterdag 22 februari viert de carnavalsvereniging, de Ketsmennekes, 
in Mariënvelde haar tweede carnaval en daar willen we jullie graag bij 
hebben! 

Op zaterdagmiddag van 14:00 tot 15:30 is er een speciale middag voor de jeugd in de BMV.  
Er is van alles te doen deze middag, speciaal voor jullie, zoals bijvoorbeeld het oefenen 
van super leuke carnavalsdansjes en veel toffe spellen. Deze middag is in de BMV en jij 
mag natuurlijk verkleed komen, maar dit is niet verplicht 
Een beetje spannend om alleen te komen? Je ouders mogen  ook komen, maar deze 
middag is wel speciaal voor de jeugd! Er is gratis entree en ranja, maar als je   wat anders 
wilt drinken kan je dat halen bij de bar van de BMV. 
Graag zien we jou op zaterdag 22 februari in de BMV van 14:00 tot 15:30 uur.  

22 februari 

De eerste keer… het tienerbal in samenwerking met de Zandbieters uit 
Harreveld 22 februari 
Speciaal voor de kinderen in groep 8 tot en met de middelbare school is er iets super leuks 
georganiseerd. In samenwerking met Harreveld is er dit jaar voor het eerst het tienerbal! 
Een vet gave dansvloer, een DJ en veel leuke mensen maken de avond tot een groot feest. 
Om 20:00 vertrekken we vanuit Mariënvelde om exact om 20:11 in Harreveld in de 
Mangelkoele te zijn waar het feest losbarst. Deze avond duurt tot 23:30 
Vervoer hoef je niet te regelen want de Raad van Elf van de Ketsmennekes zullen rijden. 
Geef je op via Geen Gedoe! 
geengedoe@live.nl 
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