Het ‘Disney Feestpaleis’ is tijdens carnaval de
officiële residentie van carnavalsvereniging
De Doorzetters en JCV de Dreevers.
VOEL JE WELKOM IN DE DREEF

De Dreefse Geldrop

Courant
001 Jaargang 2

Voel je welkom in De Dreef! Tijdens carnaval, maar ook op alle andere dagen van het jaar. Er is bijna
elke dag wel iets te doen. Van het koffie-uurtje tot kienen voor boodschappen. Van jeugddisco tot
countryavonden. Van lezingen tot darten. Van koersbal tot themamarkt.
De activiteiten worden gepubliceerd in de regionale media, via www.wijkbladcoevering.nl en www.
wijkcentrumdedreef.nl
Uiteraard zijn we ook te volgen via Facebook: www.facebook.com/wijkcentrumdedreef
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AGENDA
Een greep uit onze activiteiten:
Zaterdag 20 februari:
Rommelmarkt WKJB 9.00-12.00 uur
Zondag 28 februari:
Themamarkt (strip)boeken 10.00-15.00 uur
Zaterdag 12 maart:
Country cd avond 20.00-24.00 uur
Zondag 13 maart:
Luisteren naar klassieke muziek 14.30-17.00 uur
Zondag 13 maart:
Dansmatinee 13.30-18.00 uur
Zaterdag 9 april:
Country cd avond 20.00-24.00 uur
Zondag 10 april:
Luisteren naar klassieke muziek 14.30-17.00 uur
Zondag 10 april:
Dansmatinee 13.30-18.00 uur
Zaterdag 16 april:
Rommelmarkt WKJB 9.00-12.00 uur
Zaterdag 23 april:
Antiek- en curiosamarkt 10.00-15.00 uur
Woensdag 27 april:
Vrijmarkt Koningsdag
Maandag 25 t/m donderdag 28 juli:
De Dreef komt naar je toe deze zomer
4

Sprookjes en Duckstad. Mickey en Minnie Mouse.
Winnie de Poo, Elza en Anna uit Frozen, Donald en al
hun vriendjes en vriendinnetjes. Kom naar De Dreef
en stap in de magische wereld van Disney!
Ga jij met carnaval verkleed als je favoriete
Disneyfiguur? Of ben je boer, prinses, piraat of
clown? We zien jullie allemaal graag in Disneypaleis
De Dreef om er samen een fantastische carnaval van
te maken! De vrijwilligers van De Dreef hebben weer
een geweldig carnavalsprogramma gemaakt.
Jong en oud: kom bij en met ons carnaval vieren.
Voel je welkom!

PROGRAMMA
Vrijdagavond 29 januari
vanaf 18.30 uur prinsenbal
JCV De Dreevers
Op het jeugdprinsenbal nemen
we afscheid van Prins Jovanni
dun uurste.
Aansluitend wordt een nieuwe
jeugdprins(es) en adjudant(e)
geïnstalleerd door de Stadprins
van Geldrop.
De Stadsprins en zijn gevolg
zijn aanwezig en de leden van
de Raad van 11 van onze eigen
jeugdcarnavalsvereniging JCV De
Dreevers worden geïnstalleerd.
Iedereen is welkom in Disney
Feestpaleis De Dreef om te zien
we de nieuwe hoogheid is van
JCV De Dreevers en flink feest te
vieren.
Entree is gratis.

Vrijdagavond 5 februari
18.30 – 20.30 uur
Boerenbruiloft
Boerenbruiloft in de Dreef! Voor
kinderen vanaf groep 3 tot en
met 12 jaar. Twee kinderen
worden op deze avond in
de onecht verbonden. Alle
boertjes en boerinnetjes die
een boerenbruiloft feestje willen
vieren met nieuwerwetse muziek
zijn van harte welkom. De entree
is gratis.
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Zaterdagmiddag 6 februari 14.11 uur
Openingsbal

Zondagmorgen 7 februari 11.11 uur.
Lappegats Carnavalsontbijt

Maandagmiddag 8 februari 13.11 uur
Kinderoptocht

Natuurlijk is De Dreef ook dit jaar present tijdens de
grote Lappegatse carnavalsoptocht in het centrum
van Geldrop. Na de optocht trappen we af met
het Openingsbal in De Dreef waarbij onze eigen
jeugdcarnavalsvereniging JVC de Dreevers hun
opwachting zullen maken. Zodra de uitslag van de
optocht bekend is zal deze ook in De Dreef bekend
gemaakt worden.
Sluiting om 19.30 uur.

Toegang uitsluitend met ontbijtkaart.
Traditiegetrouw organiseert De Dreef in samenwerking met het Stadprinscomité het Lappegatse
Carnavalsontbijt voor de ‘vroege vogels’. Alle
Geldropse carnavalsvierders zijn welkom. Natuurlijk
zullen ook prins(es), adjudant(e) en Raad van 11 van
JVC de Dreevers hun opwachting maken.
Vergeet niet tijdig kaarten te kopen aan de bar van
De Dreef .
De kaarten voor het ontbijt kosten € 7,77 per stuk
en zijn verkrijgbaar tot en met woensdag 3 februari
aan de bar in De Dreef.

Kinderoptocht door de wijk. Je kunt vast wel iets
leuks verzinnen voor de optocht rond het thema
Disney. Jij bent er toch ook bij?
Natuurlijk zijn alle ridders, prinsessen, clowns,
cowboys en indianen ook van harte welkom.
De Dreef zorgt voor een leuk muziekje onderweg,
het enige dat jullie mee moeten nemen is goede zin!
We starten bij De Dreef en gaan dan via de Bosrand,
Hudsonstraat, Beringstraat, Pieter Nuytstraat,
Wethouder Jeuckenstraat, Joris van Spilbergenstraat,
Columbusstraat,Willem Barentszweg weer terug
naar De Dreef.
Gemotoriseerd verkeer mag niet meedoen en de
aanwijzingen van de optochtbegeleiding dienen
opgevolgd te worden.
Wie meedoet kan een prijs winnen! De prijsuitreiking
is om 14.00 uur in De Dreef. Er wordt gejureerd
in de leeftijdscategorieën 0-5 jaar, 6-12 jaar en
van 13-16 jaar. De winnaar krijgt een beker en
consumptiemuntjes, de tweede en derde prijs zijn
consumptiemuntjes.

Zondagmiddag 7 februari 14.00 uur
Kinderspelen

Fotografie:
Zaterdagavond
6 februari
Rob
Biesters,
Rock en Roll Swingparty

Vanavond
geen carnaval, maar volop swingen met
Correctie:
live muziek van The Rocking Navigators, die garant
staan
gewoon voor
in een spetterende dansavond. Rock en
Roll is swingen op muziek die je terugvoert naar
de
roaring fifties. De Rock en Roll Swingparty staat
Lay-out:
Rob
Biesters
onder
leiding van Liesbeth en Jacky Plantaz. Entree
aan de zaal € 8,50, in de voorverkoop € 6,50.
Druk /open
Verspreiding:
Zaal
20.00 uur, aanvang 21.00 uur.
Inschrijven en informatie jacky@theacesofswing.nl
Cor van Dee
of 06 51586027

Inleveren kopij voor het
volgende Bertblad: geen idee?
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Spellenmiddag in het Disney Feestpaleis. Met
spelletjes voor jong en oud.
Een middag vol hossen en dansen en kinderspelen.
Zoals jullie van ons gewend zijn is er voor ieder kind
een versnapering en wat te drinken. Spelkaarten
worden bij binnenkomst uitgedeeld. De vrijwilligers
van De Dreef staan klaar om de kinderen een
fantastische middag te bezorgen.
Deelname is gratis.
Vanaf 16.00 uur gaat het dak er af met het ’Disney
Dansfestijn’.
We gaan met zijn allen dansen en feesten. Onze VJ
draait leuke dansfilmpjes.

uur. Vergeet niet je eigen muziek mee te brengen.
Deelname is gratis dus laat zien wat je kunt! Doe je
niet mee, kom dan de talenten aanmoedigen!

Maandagavond 8 februari 18.30 uur De
Doorzetters
Vanavond is het ‘Disney Feestpaleis’ het middelpunt
van de carnavalsactiviteiten in Lappegat. Tijdens
de avond van De doorzetters verwelkomen we alle
Geldropse carnavalsverenigingen. De Doorzetters
weten wat echt carnaval vieren is en maken er ieder
jaar een groot feest van. Een avond vol hossen,
dansen en springen die niemand wil missen!

Maandagmiddag 8 februari 14.00 uur
Playbackshow en Live zingen

Dinsdag 9 februari 14.00 uur
Spelletjesmiddag

Na de prijsuitreiking van de optocht starten we
met de Playbackshow. Wie het durft, mag ook live
zingen! Kom naar het Disney Feestpaleis en laat je
talent zien en horen!
Om 14.30 uur beginnen de optredens. Iedere
deelnemer ontvangt een leuke attentie en voor de
winnaars zijn bekers beschikbaar.
Een driekoppige prominente jury zal de presentaties
beoordelen. Ze kijken ook naar kleding, presentatie
en de act. Inschrijven kan deze dag vanaf 14.00

Op de laatste middag van carnaval 2016 kun je in het
‘Disney Feestpaleis’ meedoen aan leuke spelletjes.
Ook op deze middag krijg je bij binnenkomst een
spelkaart en is er voor ieder kind een versnapering
en wat te drinken.
Volop feest voor jong en oud met vanaf 16.00 uur
weer leuke dansfilmpjes.
Dinsdagavond 9 februari
Rond 20.00 uur sluiting van het ‘Disney Feestpaleis’.
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