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Wat gaan we doen?
HOE HEET DAT FEEST OOK ALWEER???
10e DANSFESTIVAL
L ‘OSS KLINKEN EN BLOAZE KAPELLENFESTIVAL

HILLE
IEMHOF
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25 –28 FEBRUARI
19 MAART
8 APRIL

11 februari
12 februari
17 februari

Waar gaan we naar toe?
Prinsenbal Megen
19 februari
Dansfestival Torenuilen Puiflijk
22 februari
Peelknijnen Uden

Prinsentreffen Heeze
Ministerhof Oss
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DE VOORBEREIDINGEN VAN GROOTVORST EN ADJUDANT
onze scheurkalender is bijna op dat betekent: carnaval
Beste rok-kers
We zijn alweer een heel eind op weg in het carnavals seizoen en
helemaal compleet met de nieuwe Jeugdgrootvorst Kyan Timmermans en zijn Adjudant Jobeanto Megens.

Carnaval 2017

here we come. Er zijn al veel feesten geweest waarbij we
voorop gingen, wat hebben we daar al van genoten! We hebben al
flink aan onze conditie gewerkt, Onze kelen zijn goed gesmeerd,
de carnavalsliedjes beginnen we ook onder de knie te krijgen en
De polonaise is al vaak ingezet. Het carnaval stroomt al volop door onze aderen.
Maar er zijn nog meer feesten in het vat. Binnenkort gaan we naar het Prinsenbal
in Megen en het Dansgarde festival in Puiflijk. De Peelknijnen vieren het dit jaar
in Uden, daar gaan we ook kijken. Ook de Kraaienvangers in Heeze kunnen op onze
komst rekenen. Dat moet natuurlijk ook wel als geboren Heezenaar. Langs bij de
Ministerhof en de scholen bezoeken in Oss natuurlijk. Daarna eindelijk gaan alle
remmen los bij de Hille in Oss.

We hebben onze dans schoenen gepoetst
We hebben onze pakken gestoomd
We hebben de oppas geregeld
We hebben de taxi besproken
We hebben onze fietsen voorzien van harde banden en licht
We hebben onze feestneuzen de goede kant op staan
We hebben een goede bodem gelegd
We hebben genoeg paracetamol in huis
We hebben de diepvries vol frikadellen
We hebben extra plakband en lijm voor de attributen van de
Grootvorst
We hebben ontzettend veel zin om met iedereen een spetterend
carnaval te maken
Goed eten en drinken en feesten ons motto is tenslotte

Liever te dik in de kist
dan de carnaval gemist
De carnavalsgroeten van Grootvorst Edwin d’n Urste en zijn Adjudant Riny (die
sluit zich daar bij aan)
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GEZELLIG TOG…..
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