
CARNAVAL 2022 mogelijk scenario 1 mogelijk scenario 2 mogelijk scenario 3

Maatregelen: Maatregelen: Maatregelen:

sluiting horeca 0:00 of later sluiting horeca tussen 0:00 - 17:00 sluiting horeca
75% van max capaciteit of meer verplichten zitplaatsen 
1,5 m regel  advies geen verplichting 1,5m regen verplicht behalve achter QR code 1,5m regel verplicht
evenementen zijn toegestaan evenementen zijn niet toegestaan evenementen zijn niet toegestaan
QR code voor toegang QR code voor toegang

Donateursactie: Donateursactie: Donateursactie: Donateursactie:
fysiek langs gaan fysiek langs gaan fysiek langs gaan voor zomer carnaval

5 feb Zittingsavond: Zittingsavond: Zittingsavond: Zittingsavond:
Toegang met QR code via livestream raad aanwezig/ op ander tijdstip via livestream met deel raad aanwezig
uitdelen carnavals krant uitdelen carnavals krant uitdelen carnavals krant

24 feb Donderdag: Hoeksteen in overleg met hoeksteen Dit gaat niet door Dit gaat niet door 

25 feb Vrijdagmiddag: Schoolcarnaval Vrijdagmiddag: Schoolcarnaval Vrijdagmiddag: Schoolcarnaval Vrijdagmiddag: Schoolcarnaval 
i.o.m. school i.o.m. school dit gaat niet door

25 feb Vrijdagavond: Sleutel afhalen Vrijdagavond: Sleutel afhalen Vrijdagavond: Sleutel afhalen Vrijdagavond: Sleutel afhalen
invulling i.o.m. gemeente invulling i.o.m. gemeente invulling i.o.m. gemeente

26 feb Zaterdag: Optocht Zaterdag: Optocht    Zaterdag: Optocht    Zaterdag: Optocht    
optocht carnaval in eigen tuin carnaval in eigen tuin 

26 feb Zaterdagavond: Prijsuitreiking Zaterdagavond: Prijsuitreiking Zaterdagavond: Prijsuitreiking Zaterdagavond: Prijsuitreiking
driesprong met QR code livestream met quiz livestream

avondvullende quiz

27 feb Zondag: Carnaval voor het hele gezin Zondag: Carnaval voor het hele gezin Zondag: Carnaval voor het hele gezin Zondag: Carnaval voor het hele gezin
spellen binnen  bij den driesprong spellen binnen bij driesprong en buiten spellen spellen buiten 

28-feb Maandag: Ochtend peuter-/ kleutercarnaval Maandag: Ochtend peuter-/ kleutercarnaval gaat niet door 
 Maandag: Ochtend peuter-/ kleutercarnaval in driesprong  in driesprong

28-feb Maandag: Seniorenmiddag 50+ carnaval Maandag: Seniorenmiddag 50+ carnaval digitale bingo 
Maandag: Seniorenmiddag 50+ carnaval  in driesprong / digitale bingo  in driesprong / digitale bingo



28 feb Maandag: Avond groot carnavalsbal Maandag: avond Maandag: avond Maandag: avond
feestavond met band Buntsteker show Buntsteker show

1 mrt Dinsdag: Middag alles mag op dinsdag dinsdag: middag alles mag op dinsdag dinsdag: middag alles mag op dinsdag dinsdag: middag
 In driesprong met QR code In Driesprong met QR code  speurtocht door het dorp

1 mrt Dinsdag: Avond symboolverbranding Dinsdag: avond Dinsdag: avond Dinsdag: avond
Symbool verbranding  op passende manier carnaval tijdelijk afsluiten  op passende manier carnaval tijdelijk afsluiten 

zomer carnaval 2022 7,8,9 en 10 Juli Maatregelen: Maatregelen:
in geval van carnaval in scenario 2 of 3 

sluiting horeca 0:00 of later sluiting horeca 0:00 of later
75% van max capaciteit of meer 75% van max capaciteit of meer
1,5 m regel  advies geen verplichting 1,5 m regel  advies geen verplichting
evenementen zijn toegestaan evenementen zijn toegestaan
QR code voor toegang QR code voor toegang 

7 Juli donderdag: hoeksteen hoeksteen : hoeksteen :
i.o.m. hoeksteen i.o.m. hoeksteen

8 juli vrijdag middag : school carnaval school carnaval: school carnaval:
i.o.m. school i.o.m. school 

8 Juli vrijdag avond: feestavond feestavond: feestavond:

9 Juli zaterdag middag: optocht optocht : optocht :

9 Juli zaterdag avond : prijsuitreiking prijsuitreiking : prijsuitreiking :

10 Juli zondag morgen: peuter kleuter carnaval peuter kleuter carnaval : peuter kleuter carnaval:

10 Juli zondag middag: 50+ carnaval 50+ carnaval : 50+ carnaval :

10 Juli zondag avond : symbool verbranding symbool verbranding: symbool verbranding:

10 Juli zondag avond : 3 uurkes achteraf 3 uurkes: achteraf 3 uurkes: achteraf 


