Alaaf !!!

Carnavalsvrung,

Op de drempel van dit nieuwe jaar mede namens Prins Rob 3e va gen
Heëlebaan een heel gezond carnavalesk en voorspoedig 2012
toegewenst !!! Als goede voornemen hopen we dat, mocht de recessie
toch doorzetten, dan pas liefst na aswoensdag…
Het nieuwe seizoen 2011-2012 staat voor de deur en aangezien het
een kort seizoen is zullen er waarschijnlijk ook activiteiten zijn die
samenvallen, maar daar is helaas niks aan te doen.
Ook de nieuwe Prins van de Heëlebaan zal uiteraard proberen om
overal acte de préséance te geven maar mocht het niet lukken door dit
drukke schema weet u in ieder geval waarom.
Onze wijk heeft nu eenmaal een rijk verenigingsleven en daar mogen
we trots op zijn.
26-11-2011
De 3e Boetegeweune Binnezitting in Musica Mundial georganiseerd
door de Hingste was een zeer gezellige en geslaagde avond.
Grote trekker Erwin kreeg de volle zaal goed plat maar moest het
uiteindelijk qua populariteit afleggen ten opzichte van onze eigen
Heerlerbaanse stieren “de Bully‟s”. Kortom een avond die tot in de
kleine uurtjes voortduurde ondanks de komische biersmaak of hoorde
dit tot het programma?.
10-02-2012 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 20:00 uur in Musica Mundial.
Inschrijfformulier Optoch Heëlebaan
Het nieuwe inschrijfformulier van de optocht is vanaf medio januari
2012 te downloaden vanaf de site van CV de Soeplummele.

Agenda va gen Heëlebaan (voor zover bekend)
Januari
07-01-2012
21-01-2012
21-01-2012
22-01-2012
28-01-2012

Prinseproclamatie C.V. De Soeplummele
Jeugdrevue Stg. Jeugdcarnaval
Receptie Prins va de Heëlebaan
Proclamatie Jeugdprins en Bloemenmeisje
Feestavond (1 x 11) Sjpassvuegel in Musica Mundial

Februari
10-02-2012
12-02-2012
17-02-2012
18-02-2012
19-02-2012
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!!!!!!
Hieringbiete in de cafés

28-01-2012 Feestavond Sjpassvuegel
Ook dit seizoen heeft een van de onze vele vasteloavendsverenigingen
op Heëlebaan een jubileum en wel de Sjpassvuegel. Deze groep is
ontstaan tijdens de jaarlijkse buurtbbq.
Vervolgens werd in de garage van René Simons het 1e karretje
ontworpen en gemaakt. Vol goede moed liep de groep in 2002 in hun
“snoepjesoutfit” de optocht van Heëlebaan en won er de 3e prijs.
Dit smaakte naar meer en sindsdien zijn we 10 jaren en optochten
verder. Met een grootse feestavond willen de 54 kleine en grote
Sjpassvuegelkes zich graag aan u presenteren dus graag tot de 28e in
Musica Mundial op het groate Vuegelkesbal

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!!

