Meedoen aan de kinderoptocht!
Ieder kind die meedoet, verdient een prijs !
Je kunt meedoen met een versierde fiets, step, kar, skelter, mini praalwagen of met je
gepimpte kruiwagen. Een leuk nieuw onderdeel dit jaar is Fashion. Maak van je oude kleding
een prachtige creatie door het te beplakken met zaden, bloemen en andere
natuurproducten.
Het is het mooiste als de aankleding of versiering iets met de Stöppelhaene of het
boerenleven te maken heeft en dat je zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruikt! Denk
bijvoorbeeld aan oogstproducten, bloemen etc.
Je bent ook van harte welkom op de Roggemaaiersdag op zaterdag 20 juli 2019 om een kijkje
te komen nemen en advies te vragen hoe je een wagentje, skelter, kruiwagenfiets etc te
versieren. Of hoe je mee kunt doen met kinderfashion (het beplakken van kleding).
Je kan daar dan ook een haantje plakken met zaad.
Van tevoren opgeven is niet nodig maar mag uiteraard wel.

Opgeven kan:
-

Via het inschrijfformulier onderaan de informatiepagina op:
(www.stoppelhaene.nl/meedoen-kinderoptocht).

-

Tijdens de Roggemaaiersdag op zaterdag 20 juli 2019.

-

Telefonisch bij Ilona ten Zijthof 06 – 12 089 390
of Kim ten Zijthof 06 - 55 577 735

-

Bij het vertrekpunt van het corso op 29 augustus 2019 om 13.00 uur. Je moet je dan
melden bij de Acacialaan naast de opstelling grote optocht.

Als jij je van tevoren opgeeft, krijg je gratis:
-

Een ¼ liter lijm
Een bon voor een garve (rogge of haver)

Extra lijm kun je ook kopen bij de volgende persoon:
- Ilona ten Zijthof in Raalte-Noord (0572-362880/0612089390)
- bij geen gehoor Bertus Holtmaat (0572-361043)

Doe je mee??
Kom dan donderdag 29 augustus om 13.00 uur naar de startplaats van de optocht.
(Acacialaan naast de opstelling grote optocht) Daar staat de optochtcommissie voor jullie
klaar met een startnummer en om jullie eventueel nog in te schrijven. Als jullie opgesteld
staan komt de jury langs om de prachtig versierde kunstwerken te bewonderen en te
beoordelen.
Om 14.00 uur zal de optocht vertrekken.
Na de optocht kunnen je ouders je bij de praalwagentent weer ophalen,
de prijsuitreiking is om 16.30 uur in de Sallandse Herberg.
De versierde fietsen en praalwagens mogen tijdens de Stöppelhaene in de praalwagentent
blijven staan, maar vergeet niet om je konijn, kip of cavia weer mee naar huis te nemen.

We raden aan om je fiets, skelter of wagentje op slot te zetten.
Op zondagmiddag 1 september 2019 kun je de fietsen, skelters en wagentjes tussen 17.00
en 18.00 uur weer ophalen.

Let op:
Tijdens de optocht moeten jonge kinderen begeleid worden door een volwassene (ouder of
andere bekende van het kind).
Het liefst in Stöppelhaene outfit.
De instructies van de optocht begeleiding dienen hierbij opgevolgd te worden, vooral om de
veiligheid en voortgang van de optocht te waarborgen.

Alvast veel succes namens de Stöppelhaene Kinderoptocht commissie.

