
Carnaval is er voor jong & 
oud. Ook dit jaar was het een 
familiefeest. Net even anders.

Roy Breidenbach

Als trotse vader van de prins in 
Buchten hoop ik dat we met onze gele 
sjaals  actie ons verenigingsleven een 
hart onder de riem hebben kunnen 
steken. Bijzonder trots hoe alle 
carnavalsverenigingen ieder 
op hun eigen manier de traditie in 
ere hebben gehouden. Chapeau!

Pieter Meekels

Met veel plezier mooie gele 
sjaalen gemaakt voor onze 
carnavalsverenigingen. Met 
hun eigen logo en natuurlijk 
mocht het woordje ‘Alaaf’ niet 
ontbreken. Carnaval zit in mijn 
genen. Sjaalaaf.

Martin Dormans

Carnaval vieren was dit jaar net 
even anders. Het gevoel dat 
blij�t. Een familiefeest voor jong 
& oud.

Niek Wetzels

gob draag ik al vele jaren 
een warm hart toe. Zo ook 
het verenigingsleven. Met 
veel passie en enthousiasme 
vierden wij dit jaar carnaval net
    even anders, maar wel met
         een gele sjaal .

Leon Geilen

Een gemeente met vele mooie plekjes, 
tradities, verenigingen en cultuur. En 
carnaval…..dat deden we dit jaar net even 
anders……maar gevierd hebben we het!

Kitty Creemers

Een rijk verenigingsleven, dat 
hebben wij in deze gemeente. 
Daar ben ik bijzonder greutsch op!

Jos Vroemen

Zorgen dat gewone momenten 
bijzonder worden. Dat is voor 
mij de basis voor een goed jaar.

Ivo Tillie

Zorgen voor elkaar dat vind ik 
heel belangrijk. Een luisterend 
oor, een klein gebaar. Het kan 
zoveel betekenen voor een 
ander. Hou oog voor elkaar. 
Want iedereen is dat waard!

Yvonne Salvino

Veel waardering voor de 
carnavalsverenigingen die met in 
achtneming van de coronaregels via 
een carnaval gerelateerde actie van 
zich hebben laten horen.

Paul Verjans

Dit joar is alles angesj dan angesj,
dus auch de carnaval.
Gein recepsies, optochte of prinsebal.
Laote vr dit jaor de carnavalskleure 
thoes nao binne haole.
En volgend jaor mit zn alle, ut 
carnavalsplezeer dubbel en dik 
inhaole!!
ALAAF .

Myra Wijnen

Dit jaar vierden wij carnaval 
met kleur achter de deur.
Dit jaar vierden wij carnaval 
achter de computer met leuke 
carnavalsactiviteiten.
Denkend aan alle carnavalsvrienden.
Denkend aan de vooruitgang in onze 
gemeente.

Fred Vroomen

Carnaval is een feest van 
verbroedering, samen lol 
en plezier maken, samen 
creatief bezig zijn, samen in 
de polonaise. Dit jaar was het 
anders, echter carnaval zal 
nooit verloren gaan!

Marcel Claessens

‘Geneite’ met carnaval…..ook 
dit jaar is het weer gelukt! 
“Vastelaovend make vr same. “

Berry van Rijswijk

Sjaalaaf!

gob vindt het contact met verenigingen en de lokale cultuur 
belangrijk. Daarom bezoeken we ook al vele jaren op rij met een 

grote groep mensen alle carnavalsrecepties in onze gemeente.
‘Gewoon’, omdat we dit fi jn vinden. 

‘Gewoon’ omdat we dat altijd al gedaan hebben en het inmiddels 
een traditie is. 

‘Gewoon’ omdat we deze contacten belangrijk vinden.
Dit jaar is dit helaas anders en is bijna niets meer ‘gewoon’. 

Dit betekent niet dat we onze carnavalsverenigingen vergeten zijn. 
Omdat ‘gewoon’ niet kan, dachten wij……dan maar ‘ongewoon’. Als 

blijk van waardering hebben we elke carnavalsvereniging een 
blijvende herinnering aangeboden. Een herinnering aan dit 

bijzondere jaar. Als teken dat we hen niet vergeten zijn en 
hun op deze manier dit jaar steunen. Een heus collectors 

item, want er bestaat slechts één exemplaar per 
carnavalsvereniging van. Speciaal gemaakt 

door gob raadslid Martin Dormans. 
Een ‘gaele gob sjaal’ net e�fe 

angesj. 


