
Proclamatie  

  

Vandaag zondig 10 januari 2016. De daag van de gezelligste 
en allersjoanste jeugdziting. De daag van ut oetroope van de 
enige echte jeugprinses, want die prinskes die durfde neet dit 
joar. Harstikke blie bin dat ich mien vriendin es narrin moch 
keze.  

Ich jeugprinses Isa de 1ste, 11 joar en in de letste groep van 
basisschjoal Sint Dionysius zit. De tweede en tevens letste 
dochter van trotse mam Wendy en oudprins "Marcel de 
1ste", lid van de wieze road. Kleine zus van oud jeugprinses 
"Evi de 1ste". Gek op paerd, zingen, handbal en sjpas maken. 
Verkloar bie deze dat:  
 

Ten eisjte;  

Ich jeugprins Tristan, jeugprinses Iris, narreman Joury, groate 
prins Stef en nar Tim hartelijk wil bedanken veur de 
geweldige carnaval van het aafgelaupe joar.  
 

Ten Tweede;  

Dat ich heel greutsch bin dat ich mich van mien pap en mam 
moch opgaeve veur jeugprinses. En dat ich door oud 
burgemeister Beckers oet ziene hoage hoot bin getrokken.  
 

 Ten derde;  

Dat de dreum van Loes auch is oetgekomme wie ich heur 
belde om te vroage of ze mien narrin wilde waere. 
Noa  toestumming van Annemiek en Ron zei ze metein joa.  
 

Ten veerde;  

Veer supertrots zeen dat twee meiden de kar goan trekken 
veur de jeugcarnaval in osse narretempel.  



En dat veer dur zeker van zeen dat ut geit lukke!! Want veer 
hubbe  "GIRLPOWER"!!  
 

Ten viefde;  

Dat veer same enorm vereerd zin dat veer naeve osse groate 
prins Jeroen I en zien narremannen Frank en Stef, de wieze 
road es jeugprinses en jeugnarrin ongersteunt door de 
jeugroad drie daag lank veurop moage goan in de polonaise. 
En dat veer same ut "Onvergankelijk Schinösterriek" op de 
kop goan zette.  
 

Ten zösde;   

Veer mit straffe handjt goan toezeen op ut noaleave door 
jekerein, zonger oetzondering, van jonk tot oud, op ut 
mitsjprènge, mitdanse, mitzènge en veural ut mitdoon op die 
gekke daag van carnaval.  
 

Ten zevende;  

Dat wae zich neet wil haute aan ut veurige artikel, veur altied 
gesjtroaft zal waere, mit  sjpiet kriege. En dat men zich doa 
door enorm te kort deit  in sjpass en plezeer maken. Zeker 
omdat veer dat mit jekerein wille belaeve.  
 

Ten achste;  

Dat veer houpe dat jekerein, van groat tot klein, respect krit, 
respect heaet en respect hilt veurein, neet allein mit carnaval 
mer auch donoa!   
 

Ten neugende;   

Dat ut eine carnaval geit waere dea veer noats mer zulle 
vergaete in Sjènne.  
 

Ten tiende;   



Veer veur noe genog gekalt hubbe en ut langsaam tied wurt 
om te goan hosse en polonaise laupe in deze geweldige 
narretempel.   
 

Ten elfde en tot sjlot;   

Veer dees proclamatie wille aafsjlete mit jekerein eine 
geweldige carnaval te wunsche en dat doon  veer 
ongersjteunt door ozze hofkapel MuSjiek mit eine 
driekreftige;  
 

ALAAF!, ALAAF !!, ALAAF!!!  

 


