Proclamatie Prinses Kyra en Adjudant Jurre

Hier staan we dan als neef en nicht,
alle ogen zijn nu naar ons gericht.
Wij vinden het dan ook vet, cool en ontzettend gaaf,
om jullie voor te gaan in de carnaval twee duizend twaalf. ALAAF

Het was moeilijk dit geheim te bewaren,
maar we hebben deze klus toch weten te klaren. ALAAF

Wij

jeugdprinses Kyra en jeugdadjudant Jurre hebben met onze prins Roy één ding

gemeen,
om onze achternamen kunnen we met z’n allen niet heen.
Daarom valt het niet mee om Tempels te heten,
want tussen al die Wissings kom je aardig aan het zweten. ALAAF

Sorry juffen en meesters de school zetten we even aan de kant ,
want wij regeren nu het Timpenland. ALAAF

Met de laatste school ontwikkelingen moesten we juf Ilze naar Varsselder laten gaan,
maar ze werd gelukkig door meester Bert bijgestaan.
Hij zwaait nu op twee scholen de scepter , zit soms in een lastig pakket en dat vind hij niet
altijd fijn,
want moet hij nu tijdens een school wedstrijd voor Varsselder of Megchelen zijn! ALAAF

De meesters hebben het een beetje zwaar,
zij zijn in de minderheid dit schooljaar.
De juffen daarin tegen hebben veel lol.
want met al die dames zit de lerarenkamer aardig vol. ALAAF

Aan voetballen doen wij al jaren actief mee,
blauw/wit zijn de kleuren van onze voetbalclub SVGG.
Als de Graafschap ’t net zo goed als ons zou doen,
zouden ze dit jaar kunnen worden kampioen. ALAAF

De jongens uit Megchelen

hoeven niet te proberen mij te bekoren,

ik heb al lange tijd m’n hart aan …….verloren. ALAAF

De schooltuin is goed aan het groeien,
niet alleen bloemen en gras staan te bloeien.
De schoffelende oudjes doen het goed,
het onkruid staat niet meer in overvloed.
Alles ziet er weer uit spik en span,
misschien kunnen ze ook wel schoffelen bij de buurman ALAAF

Met de Carnavals hoogmis zijn we erg blij,
want iedere zondag naar de kerk is er niet meer bij. ALAAF

De carnavals jeugdleiding willen we alvast bedanken dat ze op ons vertrouwen,
wij verzekeren jullie dat zullen ze niet berouwen. ALAAF
Ons Motto zal dit jaar luiden:
WIJ STAAN ALLEMAAL OP DE KOP, WANT DE WISSINGS STAAN AAN TOP

