58e Floraliacorso Frederiksoord
Uitnodiging voor het

KINDERCORSO
Hallo jongens en meisjes van de
basisscholen/peuterspeelzaal uit Nijensleek,
Wilhelminaoord, Wapserveen, Vledder, Noordwolde –
Zuid, Eesveen en Vledderveen
Op zaterdagmiddag 8 september 2018  kun je meedoen aan het KINDERCORSO. Met je versierde
fiets, trekker, skelter of wat dan ook kun je achter het muziekkorps aan en voor de feeënwagen uit. De
versierde corsowagens ophalen. Je komt zo twee keer langs het publiek.
De feeënwagen wordt dit jaar geprikt door De Vuursteen uit Wapserveen. Op de wagen staan Prins
Izaak Lok en prinses Saba Derks (uit groep 8), lakeien escorteren het geheel. Dit jaar is het thema:

Koloniën van weldadigheid
Als je wilt weten welke onderwerpen de wagenbouwers hebben gekozen, dan kun je een kijkje nemen
op onze website www.corsofrederiksoord.nl. Daar vindt je ook foto’s van voorgaande corso’s.
Op vrijdagmiddag 7 september vanaf 15:00 uur kun je met je fiets, trekker, skelter bij de tent
bloemenprikken. (Zorg zelf voor een stuk tempex o.i.d. waar je de bloemen in kunt prikken. Voor de
bloemen zorgen wij.) Hiervoor is een ruimte gereserveerd, dit staat aangegeven bij de tent. Je mag je
voertuig vrijdag laten overnachten bij de tent. De tent staat naast het Huis van Weldadigheid aan de
Majoor van Swietenlaan. Je mag dus dahlia’s gebruiken voor het versieren, maar dat hoeft niet.
Alles wat je leuk vindt is oké!
Het kindercorso start op 8 september a.s. om half twee vanaf de Majoor van Swietenlaan 2 te
Fredriksoord (Huisarts Fredriksoord). Per gezin mag er één begeleider gratis mee het parcours op. Hij/zij
loopt met je mee en kan daarna het corso gratis bekijken. Voor jullie kost het helemaal niets.
Alle kinderen die meedoen aan het kindercorso krijgen na afloop wat te drinken bij Huisarts te
Fredriksoord. Bovendien krijg je een leuke attentie mee.
Hopelijk tot ziens op zaterdag 8 september!
Namens het corsobestuur,
Rika Alten (kindercommissie)

Harmke Donker (activiteitencommissie)

Email: rikavdakker@gmail.com

kidsmodeenzo@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik doe mee aan het kindercorso!
Mijn naam:

……………………………………………………………….

Mijn school: ………………………………………………………………..

Mijn leeftijd:

………………….

Aanwezig: 13.30 uur zaterdag

Inleveren vóór woensdag 5 september a.s. op jouw school

