Stichting Carnaval

Nieuwsbrief 1
U leest hier de eerste nieuwsbrief van Stichting Carnaval
Carnaval.
Hierin willen wij u op de hoogte houden van alles wat met
carnaval te maken heeft.

Wist u dat








Het bestuur al even bezig is voor het seizoen 2019/2020
We hopen op een super leuk seizoen met alle knusterooiers
Het programma voor dit seizoenrond is en op de site te vinden.
Ook in deze nieuwsbrief.
Hier iedereen een stukje in mag zetten.
Je deze kunt sturen naar brigittevangurp@gmail.com
We hopen dat er meer nieuwsbrieven zullen volgen.

Bestuur:
Zoals jullie intussen weten zijn met de brand bij de uniek stomerij al onze
cape en steken in vlammen op gegaan. Hierdoor zit de jeugdraad zonder
cape en steken en moet
oet de raad van 11 de oude cape en steken weer aan
gaan doen.
De verzekering heeft een groot deel van de cape en steken van de grote
raad vergoed. Dit omdat deze natuurlijk nog maar een jaar oud waren.
Helaas geld dat niet voor de cape en steken van de je
jeugdraad.
ugdraad. Deze waren
11 jaar oud en daar kregen we weinig tot niks voor terug.
Het bestuur en de jeugdraadcommissie zijn samen bezig om de jeugdraad
in het nieuw te steken.
Intussen is de donateursactie geweest. We hebben een mooi bedrag
opgehaald van 1.518,32. We willen de lopers bedanken voor hun inzet.

Verder zijn we nog bezig met het inventariseren over een mogelijk
bouwplaats voor wagens en groepen. Dit omdat in Hank en omgeving
weinig mogelijkheden zijn. Er is al contact geweest met de gemeente en
verschillende raadsleden van verschillende partijen. Als bestuur hebben
we gemerkt dat hier flink veel tijd in gaat zitten.
Daarom willen we voorstellen om van de groepen die interesse hebben in
een bouwplaats graag samen met leden van het bestuur een commissie
gaan vormen. We kunnen dan de taken verdelen. Dus vanuit het bestuur
de vraag wie wil er mee werken aan een bouwplaats in Hank.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze voorzitter?
fred.dewit@hetnet.nl

Programma seizoen 2019/2020

















Sauwelen
Knustestars
55+ bal
Bezoek scholen
Openingsbal haven
Optocht
Carnavalmis
Snotpinnekesbal
Carnavals avond
Snotpinnekesbal
Boerenbruiloft
Snotpinnekesbal
Carnavalsmiddag
Lichtjes optocht
Ontmanteling jeugdraad
Ontmanteling raad

1 februari
9 februari
16 februari
21 februari
21 februari
22 februari
22 februari
23 februari
23 februari
24 februari
24 februari
25 februari
25 februari
25 februari
25 februari
25 februari

De eerste 2 activiteit hebben we gehad. Het waren de Kik- of en de hang
dag.
Dit waren gezellige activiteiten. Bij de Kik-of hebben de groepen mooie
optredens weggezet.
Harry heeft deze avond gewonnen.
Op de hang dag konden we helaas geen boeren bruidspaar bekend maken.
Iets dat de commissie en het bestuur erg jammer vinden. We zijn nu aantal
weken verder en hebben intussen een bruidspaar. De eerste hint is
intussen te lezen op onze site.

We hebben wel de grootste knust bekend gemaakt. Dit is dit jaar
Asjemenou geworden.
Deze zijn helaas gestopt en behoeven verder geen introductie denken we

Verder hebben we die middag vanuit het bestuur een oproep gedaan via.
Deze kunt u in deze hieronder lezen.
Woord vanuit het bestuur
Goedemiddag allemaal
Allereerst bedankt voor jullie komst. Aangezien het tegenwoordig niet
meer vanzelfsprekend is dat er publiek afkomt op activiteiten in Hank.
Onze voorzitter is met een welverdiende vakantie en daarom aan mij de
eer dit praatje te houden.
Ik spreek namens het bestuur van de stichting carnaval, alle commissies
en vrijwilligers die het carnaval in Hank levend willen houden.
Hoe vervelend ook, ik gebruik Express het woordje levend.
Carnaval in Hank is namelijk begonnen aan een langzame dood.
Iets wij ontzettend betreuren.
Ons bestuur heeft met man en macht geprobeerd het carnaval in Hank
weer aan te slingeren.
Wij hebben discussie avonden georganiseerd waarmee we met de stem van
Hank aan de slag zijn gegaan.
Alleen is het moeilijk met zo'n stem iets te doen als er alleen een stem
gegeven word.
Wij, het bestuur en de commissies, lopen over van ideeën en plannen. Maar
we hebben geen mensen om ze mee uit te voeren.

Wij hebben een raad ... nou ja.. We hebben een aantal super enthousiaste
mannen die nog enig plezier in het carnaval fenomeen houden. Maar
voltallig.. nee..allang niet meer.
En dan een boerenbruidspaar. Ook die traditie lijkt over.
Wij kunnen u geen bruidspaar presenteren.
Waarom niet? Geen idéé!
Help ons daarbij..
Waarom niet. Leg het ons uit.. welke verandering moet daar voor komen
dat men wel weer die interesse krijgt..
En dat men wel weer aan wil sluiten bij onze raad..
Dat men wel weer wil komen helpen bij alle commissies van aard die onze
stichting heeft.
Een noodkreet. Ja eigenlijk wel.
Het is heel simpel. Het is een feit.
Als er niets of in ieder geval al geen klein beetje gaat veranderen dan zal
2020 wel eens het laatste jaar carnaval in Hank zijn.
En dan.. dan moppert heel Hank weer.
Dan is het uitgestorven.. geen activiteiten.. niets voor de kinderen ga zo
maar door.
Daarom... geen verwijt maar een oproep. Laat uw stem horen. Laat ons
weten wat u denkt dat er anders .. of beter moet.
Neem initiatief en kom ons versterken.. al is het maar voor 1 jaar.
Maar dat we kunnen bouwen vanuit de kern van Hank.
U... de mensen die dit feest tot 1 groot spektakel kunnen blijven houden.

De route van de optocht is dit jaar gewijzigd. De optocht en Lichtjes
optocht gebruiken dezelfde route. Dit is Kerkstraat, Julianastraat,
korenstraat, zwaanstraat, Beatrixstraat, st Elisabethstraat, Kerkstraat.
We hebben via sociaal media vernomen dat er weer volop geknutseld en
gebouwd wordt. We gaan dus weer mooie creaties zien tijdens te optocht.
Vergeet u niet aan te melden

Het Bestuur.

