
vrijdag 8 februari
Gedurende de ochtend zullen Prins en Jeugdprins met hun gevolg enkele scholen bezoeken. Ook aan het 
SOVAK zal door een delegatie een bezoek gebracht worden.

19.00 - 21:30 uur:   Startschot voor het groots Limonadebal in D’n Toogh voor alle Piepers tot en  
met 14 jaar.

21.11 uur:   Tijdens het limonadebal zal de Prins met zijn Raad, de Jeugdprins met zijn Jeugdraad en alle 
feestvierders op het Limonadebal vertrekken naar de Bottekreek, nabij het carillon, voor de 
grootse onthulling van de Loerendonckse Carnavalsmascottes Trien en Loerus. Tevens 
zal ook dit jaar daar de sleuteloverdracht plaatsvinden. Een hoogwaardigheidsbekleder uit 
de Gemeente Moerdijk zal deze sleuteloverdracht voor zijn/haar rekening nemen.

  Ouders die hun kinderen op willen halen om de sleuteloverdracht en de Trien- en 
Loerusonthulling mee te kunnen maken, worden verzocht om 21.00 uur voor D’n Toogh 
aanwezig te zijn.

  Na de onthulling zal het Bouwersbal starten in Brasserie D’n Toogh voor alle jeugd 
vanaf 14 jaar en alle bouwers uit Loerendonck.

 

zaterdag 9 februari
13.00 uur: Opstellen deelnemers optocht in de Moye Keene.

14.11 uur: Aankondiging van de start van de Grote Loerendonckse Optocht.

  De bijzonderheden met betrekking tot de Loerendonckse optocht treft u elders in deze 
Loerus aan

17.00 uur:   Prijsuitreiking van de Grote Loerendonckse optocht in Het Parochiehuis aan de 
Oosterstraat.

21.00 uur:  Groot Carnavalsbal in het Parochiehuis en in diverse Tapperijen en Stamineekes van 
Loerendonck. 

 

zondag 10 februari
10.30 uur:   Carnavalsviering in de Rooms Katholieke Kerk aan de Molenstraat. Deze dienst 

betreft een woord en gebedsdienst met o.a. medewerking van Prins, Jeugdprins, 
gelegensheidskoor en voorgangster mevrouw R. Bol. 

  Hiervoor is iedereen, gekleed op een manier waarop men carnaval viert, uitgenodigd.

± 11.30 uur:  Koffie en cake in ‘t Parochiehuis.

Tijdens alle evenementen geldt een verbod op spuitserpentine. 
Je busje wordt bij de ingang ingenomen!
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maandag 11 februari
14:00 – 16:30 uur:   Piepurbal voor de jeugd van 8 tot en met 14 jaar in Brasserie D’n Toogh aan de Voorstraat, 

met als kledingthema “Speule meej Kleur”. Jeugdprins en zijn gevolg zullen deze middag 
bezoeken. Quad Sound zorgt wederom voor carnavaleske muziek. 

13:30 uur:   Aanvang Brakkenbal voor de allerkleinsten van 0 tot en met 7 jaar in het Parochiehuis. 
Tijdens het Brakkenbal zullen de prijzen van de kleurwedstrijd worden uitgereikt en zullen 
optredens plaatsvinden!

20:00 uur:  Evenals andere jaren hebben we op de maandagavond ons traditionele Themabal. Dit jaar 
is gekozen voor het thema: 

  
 Alles is mogelijk tijdens dit creatieve feest in D’n Toogh.
 Ook kan iedereen tot deze avond 23:11 een voorstel voor het motto van 2014 inleveren.

dinsdag 12 februari
10.00 uur: “Op de koffie in de Mauritshof...”

14.00 uur:  Seniorenbal voor alle Loerendonckers van 50+ in het Parochiehuis. De koffie “met” staat 
weer voor u klaar en wij zullen ons best doen u wederom te vermaken.

19.45 uur:  Start Lampionnenoptocht vanuit het Parochiehuis. 

20.11 uur:   Verbranding van Loerus en Trien. Daarna zullen de steken bij de Jeugdraad worden 
afgenomen en kan men afscheid nemen van deze jeugdige raad.

 Aansluitend volgt het Restjesbal in het Parochiehuis.

  Om 23:11 zal de Grote Raad uit hun functie worden ontheven. Na het bekendmaken van 
het motto voor 2014 zal het carnaval van lieverlee worden afgesloten. 

met DJ Gijs
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