CARNAVALSVERENIGING

Hallo Timpkes en Timpkerinnekes.
Het zit erop voor een jaar en wij kunnen terug kijken op een geweldige carnaval. 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 “anders” op 12 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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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. Ook dit jaar mochten wij carnavalsvereniging “De Rollator”
weer als ons gasten ontvangen. Tijdens deze middag kwam er een einde aan de zittingsperiode
van prinses Kyra en adjudant Jurre.

Dit jaar was er geen buut met de gebeurtenissen van de basisschool. In plaats hiervan was de
beroemde illusionist Hans Klok met zijn assistentes Pamela en Sita ingevlogen. Hans
verbaasde de kinderen met diverse goocheltrucs. Hij sloot af met de grote verdwijntruc
waarbij hij Pamela en Sita zou laten verdwijnen. De dames stapten in een doos een naar
enkele magische woorden waren Pamela en Sita verdwenen en stonden jeugdprinses Demi
met haar adjudante Riske in de doos.
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De straat versierders en de bouwers van de wagens werden op 9 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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Om 24.00 uur werd Mark Venhorst 25 jaar en ontving hij een aubade van zijn broers. Op
zuiver toon werd het nummer “du” gezongen. De burgemeester kon vanwege verplichtingen
elders niet op dit moment aanwezig zijn maar hij had zijn dochter gestuurd voor dit bijzondere
moment.

Op zondagmorgen om
11.11 uur begon de
carnavalsviering in de
kerk. Fijn dat er ook dit
jaar weer veel mensen
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. Dit jaar een beetje
fris met een zonnetje. Prima
weer voor de optocht dus. Na
afloop gingen we naar het
timpenhol waar de middag
werd voortgezet met diverse
spetterende optredens. De
finale van de jeugdplayback
werd gewonnen door Milan,
Stijn en Bart met het nummer
Gangnamstyle van PSY.
(Onze president Toon gaf
hier een eigeninvulling aan)

De sipstock
werd door
Challaballa
doorgegeven
aan de oudercommissie van
de St. Martinus
school. Ze
kunnen de steun
goed gebruiken
nu het roerige
tijden zijn op de
scholen en er
steeds meer
werk wordt
afgeschoven
naar de oudercommissie.
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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
gewonnen door De
Mooiwarkers.

De Frans Heister
bokaal was dit jaar voor
de Zwetsers. Dit is de
eerste naam op de
nieuwe wisselbeker.
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Zoals gebruikelijk werd het programma afgesloten met een optreden van het Grenzland Sixtet.
Doordat 1 van onze vaandeldraagsters afwezig was konden we onze nieuwe vendelier
voorstellen. Monique Venhorst heeft een geweldig debuut gemaakt waarvoor via deze weg
nogmaals hartelijk dank.

Om ongeveer 18.15 uur was het officiële gedeelte afgelopen en kon er worden doorgefeest. In
het café was het tot in de kleine uurtjes nog harstikke gezellig.

CARNAVALSVERENIGING

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

