
PROGRAMMA // FEBRUARI

In samenwerking met Speel-o-theek 
de Beer wordt er elke eerste woens-
dag van de maand een spelletjes-
middag georganiseerd. Er zijn diverse 
bordspelletjes en een aantal ‘levende’ 
spellen, daarnaast kan er ook worden 
gesjoeld en we maken loombandjes.
Kom jij ookt?  

Kosten: €0,50 (gratis met woej4kids Doepas)

Tijd: 14.00 tot 15.30 uur

We gaan iets leuks knutselen voor 
Valentijnsdag. Kom ook iets moois 
maken en maak iemand blij!

Kosten: €0,50 (gratis met woej4kids Doepas)

Tijd: 14.00 tot 15.30 uur

Kom lekker dansen en de polonaise 
doen. Leuk als je verkleed komt. Je 
kunt je laten schminken en we doen 
leuke spelletjes!

Kosten: €2,00 of gratis met de 
Ooievaarspas. Neem deze mee of schrijf 
je vooraf in via: jessy.crul@woej.nl
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur

Wil je ook leuke prijsjes winnen! 
Speel dan mee met het leuke bingo 

Kosten: €1,00
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur
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WOENSDAG 6 FEBRUARI:

WOENSDAG 13 FEBRUARI:

WOENSDAG 27 FEBRUARI:

WOENSDAG 20 FEBRUARI:
SPELMIDDAG

KNUTSELMIDDAG

CARNAVALS DISCO

BINGO
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Kids*Report
Ook gaan we loombandjes maken! Voor 
wie maak jij er een?

Let op: beperkte deelname dus kom 
op tijd en meld je aan!

SPEEL-O-THEEK DE BEER
Heeft u kinderen in de leeftijd van 
0 tot 9 jaar en wilt u ook graag 
speelgoed lenen? Word dan lid 
van de Speel-o-theek  en ontdek 
wat u kind het leukste speelgoed 
vind. Iedere 1ste woensdag van 
de maand tijdens de spelmiddag 
van Woej4kids en iedere 2de en 
4de zaterdag  van de maand is 
de Speel-o-theek geopend van 
10.30-13.30 uur.

WOEJ4KIDS FACEBOOK
Voor het allerlaatste nieuws en de 
leukste foto’s van de activiteiten: 
Facebook.com/woej4kids.

VERLENGDE SCHOOLDAG 
DRIEMASTER
Zit je op basisschool de Driemaster/
de Dijsselbloem ook in groep 
4 t/m 8? Er worden namelijk leuke 
cursussen gegeven in het kader 
van de verlengde schooldag! 
Meer informatie over opgeven en 
beschikbaarheid van de cursussen 
vind plaats via S&W.
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IN DE POLONAISE MET CARNAVAL
VIER HET LEUKSTE FEEST VAN HET JAAR!

Carnaval / vastelaovend is het 
volksfeest dat in februari of maart 
plaatsvindt. De precieze datum hangt 
af van Pasen; het carnaval is altijd 
zeven weken daarvoor. 

Het is de bedoeling dat je nog even ‘uit 
je dak gaat’ en gek doet voordat de vas-
tentijd begint. De vastentijd is een tijd 
van matiging, eenvoud en bezinning.

De start van carnaval
Het carnaval duurt offi  cieel van zondag 
tot en met dinsdag. Maar in veel ste-
den is er op zaterdag al een carnavals-
optocht. De dinsdag heet vette dinsdag 
(dan mocht je nog even lekker veel en 
vet eten voordat het vasten begon) en 
de woensdag na het carnaval heet As-
woensdag. Vroeger ging iedereen dan 

naar de kerk om een askruisje te gaan 
halen. De priester zette dan een askruis-
je op je voorhoofd. Die as kwam van 
de verbranding van de overgebleven 
buxus-takjes die het jaar ervoor met 
Palmzondag in de kerk waren uitge-
deeld aan de kerkgangers.

Optochten
Waar carnaval wordt gevierd, worden 
optochten gehouden. De optochten zijn 
vaak op zondag of maandag, maar vaak 
ook al op zaterdag. Dan duurt het feest 
dus vier dagen. 

De plaatsen hebben op de ‘de elfde van 
de elfde’ een bepaald onderwerp ge-
kozen. Soms is dat een onderwerp van 
kritiek op de gemeente (ook weer net 
zoals de Middeleeuwen), maar soms is 

het gewoon een grappig onderwerp. 
Bijvoorbeeld Tip, top, Nederland, De 
bloemetjes buiten, Zet ‘m op je kop of 
Zie jij wat ik zie?

Duik in de wereld van carnaval! 
Bezoek ook eens deze leuke websites:

Carnaval in ‘s-Hertogenbosch
www.oeteldonk.org

Carnaval in Tilburg
www.kruikenstad.com

Carnaval in Leidschendam
www.damzwabbers.nl

//TIPS4KIDS

DE MOOISTE CARNAVALS-
OPTOCHTEN:

Zaterdag 2 maart: 
Leidschendam - Start: 11.30 uur
Eindhoven - Start: 13.11 uur

Zondag 3 maart:
Tilbrug - Start: 12.30 uur

Maandag 4 maart:
‘s-Hertogenbosch - Start: 12.33 uur

Voor meer informatie kijk op:
www.optochtenkalender.nl

Carnaval in Oeteldonk, ‘s-Hertogenbosch


