
Druim mèt ós mei ...

Vastelaovesgroete oet Belvend!
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“Druim mèt ós mei” 

NAAM:

E-MAIL:

Tel.nr.:

Inleveradres:  Jumbo
   Hamar

Wie zuut diene Belvendse vastelaovend d’r oet de kómmende 11 jaor. Ömsjrief, teiken 
of fotografeer det in de “Druim mèt ós mei” wolk op de veurkank van dees flyer. 
Weej nuueje idderein oet öm mei te druime. Want same zien en make weej dae 
Belvendse vastelaovend. 

Wat is de bedoeling van deze “Druim mèt ós mei” flyer
Hoe kan het anders en meer passend in de huidige tijd? Daar willen de gezamenlijke 
vastelaoves verenigingen in Belfeld, meer zicht op krijgen. 
Want we willen ook in de toekomst samen de vastelaovend in Belfeld vieren. Met deze 
“Druim mèt ós mei” flyer, hopen we zoveel mogelijk dorpsgenoten te bereiken om op een 
leuke manier ideeën voor de toekomst op te halen. 
En mocht je meer dromen hebben, dan kun je via het scannen van de QR-code meer flyers 
downloaden of stuur je droom naar vastelaovesdruimbelvend@gmail.com

Wat wordt er van u gevraagd
1. Vul de droomwolk op de voorkant van deze flyer in met je verhaal, visie, droom of 
toekomst idee voor de vastelaovend.
Schrijven, situatieschetsen, tekeningen, fotograferen; alles kan én alles mag!. 
2. Uitgedroomd? Lever je ingevulde flyer dan vóór half-vasten (19 maart 2023) in bij één 
van de daarvoor bestemde ‘dromenvangers’ bij de Jumbo of de Hamar. 
3. Dit kan én mag anoniem, maar wil je in aanmerking komen voor een leuke prijs, vul 
dan je naam, e-mail en telefoonnummer in (hiermee geef je wel toestemming dat je naam 
tijdens de presentatie zichtbaar wordt).
4. De organisatie zal alle bijdrages bundelen en de dromen presenteren aan vastelaovend 
vierend Belfeld.

Met haalbare ingebrachte wensen en ideeën als basis, gaan we aan de slag voor een meer 
toekomstbestendige vastelaovend in Belfeld.

Ben je enthousiast over je idee of heb je al een duidelijk toekomst beeld van de Belfeldse 
vastelaovend, kom dan met ons meedoen. In welke vorm, dat bepaal je zelf, maar wil je 
actief meehelpen om je idee te realiseren, laat het ons weten via vastelaovesdruimbelvend@
gmail.com

Allein same kènne weej de vastelaovend in Belvend nag sjoeënder make. Bedank en 
weej huuere van dich!

Names de gezamelikke vastelaovesvereiniginge Belvend
Werkgroep “Druim mèt ós mei´.


