
ZWAAGSE KINDEROPTOCHTOp zaterdag 10 februari start om 13.00 uur die super en veel te gekke Kinderoptocht. Doe allemaal mee! Bedenk een leuk idee en knutsel alleen of met zijn tweeën, of zelfs met een heel clubje iets lolligs in elkaar en je krijgt na een paar knutseldagen een fantastische middag gratis aangeboden. Het inschrijven (groep 3 t/m 8) is mogelijk tot uiterlijk woensdag 31 januari, zie www.carnavalzwaag.nl. Wie bij de eerste 3 eindigt, kan helemaal zijn lol op, want dan mag je met De Grote Zondag Optocht meedoen! Ja, dat is pas echt lachen met al die mensen langs de kant die voor je klappen!

KINDERVOORSTELLING
In de Plataan is na de optocht voor de onderbouw een speciaal programma met de 

voorstelling “Gniffel en de Kledingdief” van Theater Gni�el!  Dit wordt een leuk en 

spannend avontuur waarin veel gelachen wordt. Het programma eindigt om

15.15 uur! Zo kunnen ook deze kids de prijsuitreiking van De Kinderoptocht in De 

Leuttempel bijwonen. Uiteraard is Masky, onze Maskermascotte, van de partij en komen

Prins CoBra en zijn Hofdames Kelly en Rianne een polonaise meelopen.

kids disco alaaf partyIn De Leuttempel is er na de Kinderoptocht voor de bovenbouw een groteKids Disco Alaaf Party waar iedereen helemaal uit hun dak gaat met de meest gezellige en swingende feestmuziek van DJ Edwin. En dan om ca 15.30 uur de grote prijsuitreiking!Dit is het moment waar iedereen op wacht!

Kom massaal verkleed naar het Zwaagse Carnaval!

Op www.carnavalzwaag.nl en in ons extra dubbel vuistdikke full colour 
Maskermagazine kun je alles vinden over Carnaval 2018. Prins CoBra en 
zijn Hofdames Kelly en Rianne zijn razend benieuwd wat jullie allemaal 

gaan maken! Veel succes en tot zaterdag 10 februari 13.00 uur.
Het Masker dankt het LOP, van der Meulen Toys en de 

Jeugdraad Zwaag voor hun medewerking aan deze middag!



Op zaterdag 10 februari start om 20.00 uur het Zwaagse Tienercarnaval in 

de Leuttempel. Dit is voor de jeugd van groep 8 en het voortgezet onderwijs

t/m 17 jaar. Van 20.00 uur tot 22.00 uur gaan we alcoholvrij uit ons dak!

De voordelige kaartverkoop is op zaterdag 27 januari, zaterdag 3 en woensdag 

7 februari. De kaarten voor dit tienercarnaval kosten € 5,- per stuk in de voorver-

koop. Daarvoor krijg je de entree, 2 consumpties (fris dus!) en garderobe. Ook aan 

de deur kun je nog kaarten kopen, maar dan kosten ze € 7,- !

Kijk voor de tijden van de kaartverkoop op www.carnavalzwaag.nl!

Omdat het buiten vaak wat minder mooi weer is tijdens Carnaval, willen wij dit jaar 

de temperatuur in de Leuttempel ophogen. Want zon, zee en strand maakt

het leven een stuk leuker. De Deurzakkers hebben ooit een grote hit gemaakt, 

namelijk “Het is hier binnen beter dan buiten” (zoek maar op). Dat gaat ook tijdens 

deze tieneravond gebeuren. Prins CoBra gaat met zijn Hofdames Kelly

en Rianne voorop in de polonaise. Ook zal hij het hele Masker aansporen om

samen met jullie een feestje te maken. Onze feest DJ heeft weer een leuk

en gevarieerd programma opgezet.

Deze avond zal iedereen opvallen want 

de dresscode is Tropical Beach Party!

Uit gaan voor € 5,- kan alleen met het Zwaagse Carnaval! Op www.carnavalzwaag.nl 

en in ons extra dubbel vuistdikke full colour Maskermagazine kun je alles vinden 

over Carnaval 2018. Prins CoBra en zijn Hofdames Kelly en Rianne rekenen op jullie! 

Tot zaterdag 10 februari 20.00 uur, zaal open om 19.55 uur!

De Leuttempel zal speciaal voor dit thema omgetoverd worden tot een

hippe strandtent. Het enige waar jullie in kunnen “verdrinken” is gezelligheid en 

veel lol. Maar wees gerust, de lifeguards van Het Masker staan op de uitkijk om 

jullie te redden. Wat kan je nog meer verwachten? Veel interactie, leuke hits, een 

goed gemutste Raad van 11, een sel�e stage..... Kortom, hier moet je bij zijn!


