unne terukblik...
Ich vong de carnaval dit joar herstikke geslaagdj, oetkomme waas harstikke leuk,
allemaol foto's en toen sprong ich oet papeer. Receptie in Ell en Hunsel waas leuk en
unne vrindj van mich waor jeugdvorst van
Hunsel en de adjudant van Ell is aug eine
vrundj van mich, dus same haeje wea veul
lol.
De receptie in Haler waas echt hielemaol
geweljig en heet veul indruk op mich gemaaktj det die minse allemaol nao Haler kwome om mich ein hendje te geave.
De bontje aovondj vong ich waal grappig mer
hea veel aug waal ein biedje tege.
De sleuteleuverdracht dea waas echt super,
Big Benny dea kwaam zinge en wea mochte
samen met hem oppe buhne om met te zinge,
mer auch de angere muziek waas kei gaaf, ut
waas in ein woordj geslaagdj.
De optocht vong ich aug herstikke schoeen
veul groate wagens en wea ginge as leste achter de ganse optocht aan, en toen lekker met
snuik smiete.
Ich hoop den auch det de noewe Prins het net zoe schoeen vindj as ich.
Allaaf, oad Prins Giel
Ik vond het heel leuk om als prinses gekozen
te worden, vooral de 1e dag dat heel Haler te
horen kreeg wie prins en prinses werd heb ik
als heel spannend ervaren. Ik vond alle dagen
super die ik mee mocht maken met carnaval
2012!
En de gehele carnaval zal ik ook niet vergeten,
vooral de bezoekjes die we hebben gebracht
aan
andere
prinsen
en
prinsessen
(prinsenreceptie). Persoonlijk vond ik natuurlijk mijn eigen prinsenreceptie, optocht en
sleuteloverdracht het allerleukste.
Maar
dat
neemt niet weg dat ik alle dagen heb genoten. Ik wil
bij dezen wel de gelegenheid nemen om iedereen
die ons bij heeft gestaan om van carnaval 2012 een
topcarnaval te maken, en te laten slagen, hartelijk
te bedanken.
Prinses Sherien Elgamal, prinses 2012.
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