Geef je nu op!!!!
Lijkt het je leuk om met carnaval iets meer te doen dan alleen bier drinken
met je vrienden, familie of clubke? Doe dan mee met
STEKKEGATS SCHONSTE CLUBKE!
Wat is de bedoeling?
Met de zittingen en tijdens carnaval kun je met je eigen samengestelde clubke (minimaal 4 personen)
punten verdienen door een aantal opdrachten uit te voeren.
Wat is dan de winst?
Een schon geldbedrag, geheel in traditie met carnaval, namelijk 111,11 (vrij op te brassen).
Hoe kun je je clubke aanmelden?
Stuur een mailtje naar met alle deelnemers naar schonsteclubke@hotmail.com
Op welke manieren kun je punten verzamelen?
We hebben verschillende manieren bedacht waarop je punten kunt verdienen. Naast een aantal
verplichte opdrachten (op zaterdag, zondag en maandag tijdens carnaval) zijn er ook opdrachten
waarmee je extra punten kunt verdienen. Hoe meer punten, des te groter de kans op de winst. De
opdrachten moeten uitgevoerd worden een lid van het clubke.
Wat zijn de opdrachten dan?
Verplichte opdrachten:
• Zaterdag 10 februari:
Verzorg een optreden met je clubke en laat hierna je eigen clubleuze horen.
Het thema van deze avond is Fout&Stout, het liedje is naar eigen keuze (55 Punten)
• Zondag 11 februari:
Doe met je clubke mee aan de Stekkegatse optocht (77 punten)
‘s Avonds is er een surprise opdracht in de Drie Linden waarvoor je niets hoeft voor te
bereiden (11 punten voor de winnaar)
• Maandag 12 februari:
Breng je eigen versierde hangtafel mee naar de Drie Linden (hangtafel mag niet groter dan 1
meter zijn en moet inklapbaar zijn, uiterlijk 19.00 neerzetten bij de Drie Linden-33 punten)
Extra opdrachten:
➢ Ga op de foto met de prins – 5 punten
➢ Maak een foto in Ajaxtenue voor kapsalon Borrie – 5 punten
➢ Kom verkleed als tonprater Piet van Montfort naar de zitting en stuur een foto in – 11 punten
➢ Maak een foto met je clubke tijdens de zitting – 5 punten
➢ Maak een foto bij Borrie in de kappersstoel – 7 punten
➢ Maak een foto van iemand van je clubke in de wachtrij van de kaartverkoop voor de zittingen
– 7 punten
➢ Laat je interviewen voor het Stekkegats Journaal – 5 punten
➢ Maak je eigen clubonderscheiding en deel deze uit aan tenminste 11 mensen (waaronder 1
persoon van de Commissie Carnaval) – 22 punten
➢ Breng op maandagmiddag een bordje met snacks naar de Stekkebus voor het gemeentehuis
in Bergeijk tijdens de Bonte Stoet van Bergeijk – 22 punten
➢ Breng een bezoekje aan de Herdgang of het PSV stadion en maak hiervan een carnavaleske
foto – 11 punten
➢ Trakteer de Prins en Adjudant op een schrobbelèr en maak hiervan een foto – 5 punten
➢ Maak een foto op de Stekkebus met je complete clubke – 7 punten
➢ Trakteer de burgemeester op een pilsje – 11 punten
App of mail je foto’s door naar schonsteclubke@hotmail.com of naar 0657119752

