Word JIJ de eerste jeugdprins van
v.v. De Aester Sjaelen Uul?

Uitgelicht: “Prinsuitroepen en
Jubileumsjlager treffe 6.6“

Ben jij tussen de 13 en 16 jaar oud, heb je voldoende
spraakwater, woon je in het prinsenrijk Pej en
heb je het vastelaoves hart op de juiste plek zitten? Dan ben jij onze geschikte kandidaat om als
eerste jeugdprins voorop te gaan in de polonaises!

Op zaterdag 5 januari vindt het uitroepen van onze
jubileum prins plaats. De activiteiten starten om 19.11 uur in
zaal Pejjerhaof. Traditiegetrouw een hele gezellige avond!

Je mag een vriend meenemen als eigen adjudant. Daarnaast
word je ondersteund door de meiden van de dansgroep.
Opgeven kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar
Marcel Aben (mthaben@gmail.com) of door het formulier
op de achterzijde in te leveren op Rutsekovenstraat 29 Slek.

Graag tot ziens
op een van onze
activiteiten
Meer info:
www.asupej.nl

In het kader van ons 6x11 jarig jubileum wordt het ‘leedjes
konkoers’ omgedoopt tot het “Jubileumsjlager treffe 6.6“.
10 oude sjlagers worden in een nieuw jasje gestoken en live gespeeld door de Echter Revue Band, de
Hofkapel en gezongen door 10 Pejjer verenigingen. Ook
wordt de nieuwe jubileumsjlager ten gehore gebracht.
Alle sjlagers worden uitgegeven op de 6x11 jubileum CD.

Start de zondag met een boerenontbijt!

Aankomende evenementen

Het ontbijt bestaat o.a. uit boerenomelet, spek, broodjes,
beleg, koffie, fruitsap, fruit. Dit alles voor maar € 7,50 pp!

Datum

Ontvangst om 10.33 uur, ontbijt van 11.11 uur tot 13.00 uur.

Begintijd

11 november 2018 11.11 uur

Evenement
Opening met
dialect mis
Prinsuitroepen en Jubileumsjlager treffe 6.6

Muzikale ondersteuning van Trio eine krank en de hofkapel

5 januari 2019

19.11 uur

Meld je aan via het opgaveformulier op de achterzijde.
Deelname uitsluitend nadat formulier en verschuldigd
bedrag ingeleverd zijn bij een van de volgende adressen:

2 februari 2019

19.33 uur

Bonte avond

3 februari 2019

13.33 uur

Bonte middag

16 februari

10.00 uur

Verkoop
D’n Uulespeegel

Brugweg 38a - Kleefstraat 38 Rutsekovenstraat 29 - Bergstraat 2b
Opgeven mogelijk tot en met 31 oktober 2018.

16

LIMBURGS AWD PRINSEN TREFFE

17

‘T GROAT JUBILEUM FIEËS

november

november

18

FIEËS VÄÖR DE GANSE FEMILIE!

Opgaveformulier boerenontbijt

november

Voornaam:			_________________
Achternaam:		 _________________
Telefoonnummer:

_________________

Aantal personen:

__________ à € 7,50



Exclusief voor
alle oud prinsen
van Limburg
Besloten feestavond

Knallerman, Kartoesj
en Richtig Rex
Kaarten: vvk € 11,- kassa € 15,Kaartverkoop (v.a. 1 okt):
Café ‘t Slekkerhoes, Café ‘t Hènge,
Profiel Wijnen en All-In Echt
Zaal open vanaf 19.30 uur

Boerenontbijt,
Jeugdprins uitroepen,
diverse artiesten en
Rabobank Kinderdorp
Boerenontbijt vanaf 11.11 uur
Middag programma: vanaf 13.30 uur
Gratis entree





Ja, ik zou graag jeugdprins worden
Voornaam:			_________________
Achternaam:		 _________________
Adres:				_________________
Telefoonnummer:

_________________

Leeftijd:				_______ jaar

