CARNAVALSVERENIGING

Hallo Timpkes en Timpkerinnekes.
Het zit erop voor een jaar en wij kunnen terug kijken op een geweldige carnaval.
Links en rechts werden wij voorzien van positieve en opbouwende kritiek dit zullen wij ons
ter harte nemen en gaan proberen het volgend jaar nog beter te doen. Voor ons is het telkens
weer een feest om te zien met welk een enthousiasme iedereen bezig is en ons met steeds
wisselende onderwerpen weet te verassen.
We zijn begonnen met de pronkzitting op 14 januari in een volle zaal bij Jan ter Voert. Het
was een geslaagde avond met een vol programma en voor ieder wat wils zoals U al hebt
kunnen lezen in de januari uitgave van het Megchels Ni’js.
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Op 16 februari was het
wievenbal met als thema
“Kan het nog gekker”.
Net als verleden jaar
waren er weer prachtig
uitgedoste dames te
bewonderen. Wij hebben
vernomen dat begin van
deze avond uitermate
gezellig was wat wij als
heren natuurlijk niet
konden meemaken. Na
het opbouwen en klaar
zetten van de zaal
mochten de heren zich
vanaf 22.41 uur ook in
het feestgehos begeven.

Prins Roy en adjudant
Danny voerden voor
luid gillende dames
een spontane
verrassings-act “You
can leave your head
on”op. Helaas is het
niet mogelijk alle
foto’s vrij te geven.
Om 24.00 uur werden
de prijswinnaars
bekend gemaakt.
Dames bedankt voor
het welslagen van
deze avond. Voor
degene die er niet bij
waren: “Dit is een
aanrader”
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Vrijdag 17 februari was de jeugdcarnavalsmiddag. Na de optocht was er weer de welbekende
playback met vele optredens. Het was een geweldige middag met een heel grote opkomst een
steeds groter wordend publiek. Agnes en Maureen Wissing verzorgden weer hun buut. Al
vlug kregen ze de lachers op hun hand met een prachtige power-point presentatie met grappen
en grollen over de leraren en moeders van de kinderen. Aan hun swingende reggea dans deed
de hele zaal ook enthousiast mee.
Aan het einde van de act kwam het
moment om ze te bedanken voor de
jarenlange bewezen diensten voor het
jeugdcarnaval in Megchelen gezien
ze hebben aangegeven te willen
stoppen met hun act omdat hun
kinderen van de basisschool zullen
gaan verlaten. Ook Dorien Wissing
werd naar voren gehaald gezien zij de
persoon is die altijd van achter de
schermen veel werk verrichtte voor
het mogelijk maken van deze buut.
Helaas moeten we dus op zoek naar
een nieuwe buutreedner. Dames
namens CV “De Timp”
HARSTIKKE BEDANKT!!!!!
Tijdens deze middag kwam er
een einde aan de zittingsperiode
van prinses Sanne en adjudante
Iris. De jeugd raad van elf
voerden een dansje op met
kabouterjes waarbij uit eindelijk
1 kaboutertje over bleef. Dit was
Kyra Wissing die daarmee
gepresenteerd werd als nieuwe
jeugdprinses. Ze heeft Jurre
Wissing tot
haar adjudant gekozen.
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Dit jaar kregen we zelfs hoog bezoek van
seniorprinses Agnes van carnavals vereniging de
rollator. De middag werd afgesloten met het
optreden van het schoolteam waarna de grote
polonaise volgde. Ter gelegenheid van het 44-jarig
bestaan van CV De Timp was er aansluitend een
kinderdisco.

De straat versierders
en de bouwers van de
wagens werden op 18
februari bezocht door
het prinsen paar, het
jeugdprinsen paar, de
raad van elf en het
bestuur. Dit om de
verrichtingen te
bewonderen en
iedereen een fijne
optocht te wensen.’s
Avonds was er weer
het bouwersbal in het
café waar tot in de
kleine uurtjes werd
door gefeest.
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Fijn dat er ook dit jaar weer veel mensen in de kerk waren om samen met ons stil te staan en
even samen de dagelijkse gang van zaken te overdenken

.
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Na de kerk kregen we een stevig
ontbijt aangeboden door de Prins en
zijn adjudant waarna we ons konden
opmaken voor de optocht. Ondanks
een enkele hagelbui en een fris
briesje was het toch nog redelijk
aangenaam weer. Na afloop gingen
we naar het timpenhol waar de
middag werd voortgezet met diverse
spetterende optredens. De finale van
de jeugdplayback werd gewonnen
door Sanne. Dit was een live
optreden en wat een zangtalent!!!!!!!.

De sipstock werd door
SVGG 1 doorgegeven aan
Challaballa. Helaas waren
Ingrid Bokkers en Miranda
Zwart niet aanwezig.
Robbie Snelting zal ervoor
zorgen dat de Sipstok
persoonlijk wordt
afgegeven. Ook de dames
van Adelaars 2 moesten
nog naar voorkomen en
werden nog even voorzien
van enkele preventieve
zaken door de prins zodat
ze de competitie met zoveel
mogelijk dames kunnen
afmaken.
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Aan het einde van de middag werd
de junioren Frans Heisterbokaal
uitgereikt. Deze wisselbeker is om
de jeugd tot 18 jaar aan te
moedigen om deel te nemen aan de
optocht en playback, werd voor de
derde achtervolgende keer
gewonnen door De Boertjes.

De Frans Heister bokaal was dit jaar
voor de Schandknapen. Met hun actuele
onderwerk en live gezongen optredens
streefden zij wederom naar de titel. Dit
was ook voor de derde achtereen
volgende keer waardoor ook zij de beker
mogen houden. Voor de
carnavalsvereniging betekent dit dat we
2 nieuwe wisselbekers zullen
aanschaffen. We moedigen dan ook
iedereen aan om ervoor te zorgen dat hun
naam als eerste op de nieuwe bekers
zullen pronken!!

Om ongeveer 18.15 uur was het officiële gedeelte afgelopen en kon er worden doorgefeest.
Het carnavals menu kon een ieder zich goed laten smaken.
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Mocht U de foto’s of iets anders nog eens willen lezen en nakijken dan kan dat op onze site
www.cv-detimp.nl
Wij wensen U dan ook nog veel leesplezier toe met de rest van de artikelen en willen iedereen
bedanken voor weer een machtig mooie carnavalstijd.
MEGCHELEN BEDANKT.
Alaaf en tot ziens.
Peter Raben
Wilfried Snelting

