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Jeustraatcomité bestuursleden: Chantal Fober (nr. 3) ; John Janssen (nr. 38) ; Sandra Mommers (nr. 6) ; Albert Potma (nr. 41) ; Anja Thiessen (nr. 10)

Jeugdprins Jordy 1 oet de Jeusjtroat !
Lieve mensen, ook de jeugdprins van 2008 van CV de Naate woont
in onze straat! Jordy Monsewije werd afgelopen zaterdag (26 januari)
uit de circustent getoverd tijdens de jeugdprinseproclamatie.
Jordy, hartelijk gefeliciteerd, veel plezier in jouw prinsejaar. Geniet ervan.
En uiteraard wensen we ook jeugdprinses Cynthia I een geweldige
voortreffelijke, prinsesheerlijke vasteloavend toe.
Drie moal ALAAF veur: Jordy I en Cyntha I
Alaaf Alaaf Alaaf

Carnaval versieren Jeustraat
Wij willen onze twee prinsen laten zien hoe fantastisch wij het vinden dat wij hen in ons midden
hebben tijdens de komende carnavalsdagen. We willen dan ook extra aandacht besteden aan het
versieren van onze straat. Derhalve nogmaals de vraag of u ons zaterdag, 2 februari a.s. vanaf
08:00 uur hierbij wilt komen helpen.
Verzamelplaats: Garage familie Fober, no. 3.

Sjoen, sjoener, nòg sjoener verseerd
Mooi, mooier, nòg mooier versierd

Het ‘rood, geel en groen’ schittert al aan vele ramen en aan menige vlaggenmast.
En dat we twee prinselijke hoogheden in ons midden hebben mag iedereen weten en zien!
Kom op, hang uit die vlaggen, wimpels, ballonnen, slingers, clowntjes enzovoorts en
tover onze straat om tot DE Prinsesjtroat van de eeuw. Voor het mooist versierde huis, wordt er
zeker dit jaar weer een speciale prijs uitgereikt.

Opening Prinsesjtroat
Op zaterdag, 2 februari a.s. wordt onze straat omgedoopt tot Prinsesjtroat. Nu we twee prinselijke
hoogheden in ons midden hebben bent u er u toch zeker om 14:11 uur bij hè?

Jeustraat ENQUETE
Hartelijk dank voor al uw reacties. Nadere berichtgeving over de uitslag zal volgen.

zie ook: Jeustraatberichten digit@@l op www.jeustraat.nl

