
Zondag 20 februari 
13:00u – Pannekoeken eten bij de Pannekoekenbakker  
Prijswinnaars van de kleurplaatwedstrijd mogen met de Hoogheden een pannekoek gaan eten bij de 

Pannekoekenbakker. De kleurplaat wordt uitgedeeld op KPO Berkenveld en is te downloaden via onze website. 

Woensdag 23 februari 
Vanaf 14:00u - Woagentjes kijke 
De hoogheden en stichtingsleden komen bij de deelnemers van de kinderoptocht (indien aangemeld) langs om de 

vorderingen van het bouwen op te volgen. 
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08:30u – Carnaval op school 
Vrijdags start de carnaval op school en organiseert basisschool Berkenveld allerlei carnavalsactiviteiten. 

11:00u – Sleuteloverdracht meej d’n Burgemeester 
Onze prins Rikus I heeft natuurlijk niks te vertellen over Puitelaand zonder sleutel. Gelukkig komt de 

Burgemeester naar Berkenveld om de sleutel persoonlijk overhandigen! 

11:15u – Kinderoptocht 
Dit jaar nog geen groote optocht, maar wel een kinderoptocht van KPO Berkenveld! 

12:30u – Ouderenmiddag (inloop vanaf 12:00u) 
Zoals alle jaren, hebben we ook dit jaar weer een ouderenmiddag. Samen met de KBO, de Zonnebloem en 

gastvrij de Schalm maken we er weer een gezellige middag van in de Schalm. Opgeven is noodzakelijk. 

19:11u – Puitekwis (inloop vanaf 18:30) 
Nieuw dit jaar is onze Puitekwis. Een gezellige pub quiz met 6 rondes van 10 vragen. Meedoen kan alleen met 

teams van 4 personen en na aanmelding. Vol = vol! De Puitekwis wordt gehouden in de Schalm. 

Zaterdag 26 februari 
10:00u – Puitebolle / puiteschijve signeren  
De hoogheden komen naar Super de Buurt speciaal om jouw puitebolle / puiteschijve te signeren. Zorg wel dat je ze 

besteld, anders heb je kans deze lekkernijen mis te lopen! 

15:30u – Puitelaand ed Talent 
Puitelaands grootste talenten laten zaterdags mee carnaval de beste optredens zien. Geef je snel op en doe mee! 

Wie weet win jij die prachtige prijs dit jaar! 
12:00u – Gevelprijsuitreiking  
Misschien komen onze hoogheden wel bij jou langs om de gevelprijs uit te reiken? Doe je best, versier je gevel 

en wellicht heb jij dit jaar die mooie prijs te pakken! 

Zondag 27 februari 

15:00u – Grandioze Kiendermiddag & Tiendermiddag 
Zondag ‘s middags zijn alle kinderen welkom op onze grandioze Kiendermiddag in de Schalm. Voor de 

kinderen vanaf 10 jaar hebben we een Tiendermiddag, met eigen ruimte, eigen muziek en een eigen bar. 

23:11u – Afsluiting carnaval 2022 
Gelukkig kan er weer meer dan vorig jaar, maar het is nog niet zoals het was. Doordat we op maandag geen 

optocht of aanverwante activiteiten organiseren, hebben we besloten carnaval dit jaar op zondag af te 

sluiten. Zoals altijd bij Boerin met Kalf. 
Voor de laatste info en updates kijk je  op onze website 
www.puitelaand.info en op onze social media kanalen.  

 

http://www.puitelaand.info/

