
 

Carnaval komt naar je toe dit seizoen!  

Vier lekker carnaval thuis of online op afstand! Carnaval vier je immers niet alleen, dat vier je samen!  
Met het kopen van een pakket steun je CV de Pintenwippers zodat we onder andere deze Glozzie  
wederom in heel Brouwersgat gratis kunnen blijven bezorgen. 
De pakketten zullen uiterlijk een week voor de carnavalsvakantie in Brouwersgat worden bezorgd  
of u ontvangt een bericht in de mailbox waar u uw pakket af kunt halen.  

Er is keuze uit maar liefst 4 pakketten, zolang de voorraad strekt; 

Pakket 1: het carnavals “opwarm” pakket; 
 bestaande uit; 

• Serpentines, ballonnen (rood, wit en blauw 6x) 
• Poster (hier vieren we carnaval) 
• Schildje (collectors-item)  

 

Pakket 2: het carnavals “in de stemming” pakket; 
 bestaande uit;  

• Alles uit het carnavals opwarm pakket 
• Slinger carnaval 1,65 meter 
• Vlaggetjeslijn carnaval 15 meter 

  

Pakket 3: het carnavals “diehard” pakket; 
              bestaande uit; 

• Alles uit het carnavals opwarm pakket 
• Alles uit het carnavals in de stemming pakket 
• Mondkapje “ik ben een echte pintenwipper” 
• Sjaal 17 x 140 cm “Brouwersgat – Santaotum”, hoge kwaliteit gebreid. 

 

 

Extra mondkapje € 6,00   ook los te koop voor €   8,22 per stuk 
Extra Sjaal € 9,00  ook los te koop voor € 11,22 per stuk 

 

Pakket 4: het ultieme carnavals pakket; 
          bestaande uit; 

• Alles uit het carnavals opwarm pakket 
• Alles uit het carnavals in de stemming pakket 
• Alles uit het carnavals diehard pakket 
• Incl. “Brouwersgatse carnavalsvlag” 150 x 100 cm  

     hoge kwaliteit; Zeefdruk, 100% doordruk, UV-bestendig en wasbaar  

Extra Brouwersgatse carnavalsvlag bij dit pakket €15,00  
Extra Brouwersgatse carnavalsvlag bij andere pakketten €17,50   ook los 
te koop voor € 22,11 

Te bestellen via de website; www.cvdepintenwippers.nl   

of door het scannen van deze QR – code 

€ 7,50 

€ 11,11 

€ 25,00 

http://www.cvdepintenwippers.nl/

