Het prinsenpaar...
Wij prins Jarno 1e en prinses Maud vonden
carnaval 2011 super leuk. Het was een
hele eer om 2 jaar Prins en Prinses te mogen
zijn. Omdat er geen uitroeping was hadden
we een Prinsenreceptie, op zondagmiddag 23
januari. Dit was een zeer geslaagde dag met
dank aan de familie, vrienden, jeugdraad,
de raad van half elf, de Halerse verenigen,
zelfs de prinsen en prinsessen van Ell, die
Ellenthaler muzikanten en niet te vergeten Sjing-Boem en en de Kujeltraoters van
Kelpen-Oler. Dankzij iedereen was het een
geweldige receptie om nooit te vergeten.
Ook op de bonte avond waren we met de
jeugdraad aanwezig, van te voren hebben we
gezellig samen frietjes gegeten bij Winy.
Zoals altijd was de bonte avond een zeer
geslaagde avond, met goede artiesten, die
de lachspieren goed lieten werken. Deze
avond was dan ook lachen, gieren, brullen:
in een woord geweldig.
De Jeugdsleuteloverdracht was dit jaar in
Horn. We gingen met een bus samen met de
jeugdraad van Ell naar Horn toe. In de bus
hebben we veel gezongen en gelachen. Big
Benny en veel anderen maakten deze avond
tot een groot spektakel.
Op vrijdagmiddag voor de carnaval was er een
mini playbackshow op de basisschool. Ook
daar waren we uitgenodigd. Er waren goede
artiesten die over een paar jaar best al mee
kunnen doen met de Bonte avond.
Op zondag hadden we bij Winy spek met
eieren gegeten en gehost op de carnavalsmuziek. Op carnavalsmaandag kwam iedereen
verkleed als een sprookjesfiguur van Roodkapje tot Sneeuwwitje en de twee dwergen en
niet te vergeten Alibaba zonder struikrovers.
Ook dit was weer een gezellige avond.
Carnavalsdinsdag: de Dolle Dinsdag, samen met de
jeugdraad op de carnavalswagen, snoep gooien
naar het publiek. En genieten van de mooie optocht
die door Haler trok. Na de optocht hebben we nog
veel gehost in de zaal en het café bij Winy.
Als afsluiting van de carnaval zijn we met de jeugd
van Haler en de jeugdraad wezen paintballen in
Gastel. Dit was een gezellige en kleurrijke middag
en als afsluiting hebben we bij Winy lekker gegeten.
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