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Voorwoord 

Beste Piepers en Pieperinnekes, 

Normaal gooien we in deze tijd van het jaar de carnavalskrant bij jullie in de bus. 
Nu is het een carnavalsnieuwsbrief geworden met daarin allerlei activiteiten die we, rekening 
houdend met de RIVM richtlijnen, nog wel kunnen doen.  
We hebben Prins Willy bereid gevonden om ook dit jaar de scepter te zwaaien over d’n Erpelkuul en 
de Pieperknallers door deze roerige tijden heen te loodsen.   
Bij de jeugd ligt dit iets anders omdat die kinderen van groep 8 maar eenmaal de kans krijgen, en 
waar dus een prins of prinses staat te trappelen om tevoorschijn te komen.  
Geen onthulling zoals we zijn gewend, maar een ludieke onthulling binnen de mogelijkheden. 
Hierover leest u onderstaand meer.  
De rest van de activiteiten leest u in deze nieuwsbrief. Ondanks alles proberen we er met z’n allen 
toch nog iets van te maken, maar een ding staat voorop “Blijf vooral gezond”.  
 

Jeugdonthulling  

Houd op zaterdag 13 februari a.s. uw brievenbus in de gaten.  

Wellicht vindt u namelijk hier een aanwijzing richting de nieuwe Jeugdheerser die ons, samen met 

Prins Willy, door dit roerige carnavalsjaar gaat leiden.  

Op zondag zal het kersverse jeugdgevolg zich aan jullie tonen. U hoeft daarvoor, sterker nog u mag 

daarvoor, nergens naar toe. Zij komen bij jullie!! Tussen 13.00 en 14.30 uur zullen zij zich in de 

straten van Esteren presenteren. 
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Dé Online Pieperknallers Carnavalsquiz   

d.d. 14 februari 2021 

Test carnavalszondag je kennis over de  

Pieperknallers en doe mee! Van 15.00 tot 17.00 uur  

organiseert Stg. Carnaval Pieperknallers de gelijknamige  

online carnavalsquiz. 

 

Gepresenteerd door onze Vorsten Mark en Pim en  

geflankeerd door DJ Marcoss belooft het een gezellige  

carnavalsmiddag te worden. Je kunt je opgeven via  

het opgaveformulier op de website  

www.depieperknallers.nl.  

 

Het is tot 13 februari mogelijk om je op te geven.   

 

 

 

 

 

Dé Pieperknaller vlaggenactie  

Gezellig binnen, dan ook gezellig buiten. 

  

Wat zou het toch mooi zijn wanneer het dorp tijdens het carnaval 

toch een beetje versierd is..… Niet uitbundig, want dat past niet in de 

tijd waarin we leven, maar subtiel en eensgezind.  

 

Hierbij presenteren wij de Pieperknallers vlag. 

Vanaf nu verkrijgbaar voor € 20,- en simpel te bestellen via onze 

website www.depieperknallers.nl. Vul het bestelformulier volledig in 

en wij sturen je een Tikkie en zorgen dat de vlag voor de carnaval bij 

je wordt bezorgd. 

 

Ziekenbezoek  

Traditioneel brengen de heersers van d’n Erpelkuul een bezoek aan de zieken dan wel mensen die 

slecht ter been zijn en daardoor het carnaval niet kunnen bezoeken.  

Uiteraard is dit op dit moment allemaal niet mogelijk. Desondanks willen we toch laten zien dat we 

aan ze denken. Dus weet u iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken, geeft dit dan door aan 

Piet Michiels (pietmichiels@home.nl). 
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