Alaaf !!!

Carnavalsvrung,

De inmiddels derde vastelaovesgezet va os Heëlebaan

21/22-01-2012
Ook de jeugdrevue van dit jaar in Musica Mundial georganiseerd door St.
jeugdcarnaval was er weer een om in te lijsten.
Op 22 januari 2012 vond, na afscheid genomen te hebben van Jeugdprins
Rick II en Bloemenmeisje Indra, de proclamatie plaats van het nieuwe
prinsenpaar dat in het carnavalsseizoen 2012 over de Heerlerbaanse
jeugd zal regeren.
Ryan Loo zal als Jeugdprins Ryan I de scepter zwaaien over de jeugd.
Ryan is 10 jaar, woont aan de Tarwehof 43 en zit in groep 6 van OBS de
Tovercirkel.
Ryan is een sportieveling, hij is lid van voetbalvereniging RKHBS, waar hij
speelt bij E1,. In de vrije tijd die nog over is speelt hij graag spelletjes op
zijn DS en de WII.
Het carnavalsvirus zit in zijn bloed aangezien hij al als Raad van Elflid
heeft meegedraaid en lid is van de carnavalsvereniging De Sjpasscloeb
van de Heerlerbaan.
Ryan I zal bijgestaan worden door Bloemenmeisje Maud Sevaerts.
Maud is 10 jaar oud, woont aan de Oogstweg 6 en zit in groep 7 van de
Windwijzer, locatie Jerichostraat. Maud is ook helemaal gek van carnaval
en danst al enkele jaartjes mee met de Jeugdgarde en is ook nog lid van
carnavalsvereniging Totaal Los. Haar energie kan Maud kwijt bij
Klimvereniging Neoliet waar ze graag gaat klimmen.
Jeugdprins Ryan I en Bloemenmeisje Maud nemen als rasechte
carnavalisten de Heerlerbaanse jeugd op sleeptouw tijdens het komende
carnavalsseizoen. Zij roepen dan ook alle jeugd op zoveel mogelijk
activiteiten met hen samen te vieren.

22-01-2012 receptie Prins Guido1 van gen Heëlebaan
Ondanks dat de receptie van onze hoeglustigheed Guido1 samen viel met
de receptie van Sjtadsprins Lars 1 bleef het een gezellig komen en gaan
van de Heerlerbaanse carnavalsverenigingen.
Tezamen met diverse gewaardeerde ondernemers en talloze vrienden die
graag de hand wilden schudden van Prins Guido 1 en zien Kim.
Tijdens Het lijflied ” Eimaol Prins Te Zië ” werd Prins Guido1 omringt door
maar liefst 9 oud- prinsen.
Zo begon het aansluitende Prinsebal zeer sfeervol en was supergezellig tot
in de kleine uurtjes.
Niets voor niets is het motto van de prins: loat ut feest mer beginne want
de prins is binne!

10-02-2012 herinnering!!! Inschrijven Optoch Heëlebaan
Op veler verzoek is de datum voor het inschrijven van de optocht naar
voren geschoven. De inschrijving is dit jaar dus op 10 februari tussen
19.00 en 21.00 uur in Musica Mundial.

Inschrijfformulier Optoch Heëlebaan
Het nieuwe inschrijfformulier van de optocht is te downloaden vanaf de
site van CV de Soeplummele.

Agenda va gen Heëlebaan (wijzigingen voorbehouden en voor zover bekend)
Februari
10-02-2012
12-02-2012
17-02-2012
18-02-2012
19-02-2012
22-02-2012
22-02-2012

Inschrijven optocht Heëlebaan in Musica Mundial
Receptie Jeugdprins en Bloemenmeisje
Scholenronde
Carnavalsmiddag van Speeltuin `t Baanrakkertje/RKHBS
t/m 21-02-2012….3 dolle dage!!!!!!
Askruisje halen St jozefkerk Heëlebaan
Heeringbiete in de cafés

Bully’s in de Vasteloaves Top 111 Aller Tieje
Op dit moment staan onze eigen heerlerbaanse super Stieren op plaats 24
maar u kunt nog allemaal stemmen om ze nog hoger de top 111
allertijden in te krijgen dus kom op en stem mee.
Het is heel eenvoudig: kijk op de website www.top111.nl en lees hoe je
kunt stemmen.
Aangezien je op 11 liedjes mag stemmen geven we die andere
heerlerbaanse sterren : De drinkbuulle natuurlijk ook een steuntje in de
rug. Dus kom mensen en stem!!!
Tot Slot:
Heeft u leuke ideeën, artikelen, foto's of andere input voor de
carnavaleske nieuwsbrief van Heëlebaan: ‘T Soeplummelke?? Neem dan
zo snel mogelijk contact op met de secretaris: secretaris@soeplummele.nl
Alvast bedankt!!

