Proclamatie

Wij, zijne dorstlustige Hoogheid Prins Mar€el de
BANKZITTER.

Bij gratie van alle carnavallisten de 24ste dorpsprins van
heel het Kaokelnest.

Ridder in de orde van

de Zotte bassist en beschermheer

van alle carnavalvierende narren en narrinnen,
goedgemutste mensen, sporters en niet te vergeten de
muzikanten.

Verklaren:
Gigantisch vereerd en trots om prins te zijn van het
Kaokelnest en gaan er vanuit een ieder, niet
leeftijdsgebonde carnavallist te mogen begroeten
voor een super ongedwongen en gezellig
carnavalsfeest. ……………………….

Doen op voordracht van de Prinses, de Prinsenraad, de
Presidenten, de Senaat en de Raad van Elf, gehoord weten
en verstaan;

MARCEL;
Ten eerste: Onze lijfspreuk voor het aankomend carnavalsseizoen zal zijn: --Alleen kujje nie veul, saomen kujje alles.

Liesbeth:
Ten tweede: Het was moeilijk dit geheim te bewaren, maar we hebben deze
klus toch weten te klaren.

Marcel;
Ten derde:

Carnaval wordt geheid een succes, want hij krijgt hulp
Van de hofdames Baukje & Dani enVan Liesbeth, zijn prinses.

Liesbeth:
Ten vierde:

Marcel:
Ten vijfde:

Liesbeth:
Ten zesde:

Laat je eigen met carnaval maar gaan, maar zorg dat je
Op je benen blijft staan.

Het maakt niet uit wie of wat je bent, als je er met carnaval in
het Kaokelnest maar bij bent.

Dat onze jeugdprins en zijn gevolg maar veul mogen hossen en
Springen en de jeugd dan ook luidkeels laten meezingen.

Marcel:
Ten zevende:

Help organisatie de BOK de optocht te vergroten,
Anders wordt het weer te mager en dat is klote.

Liesbeth:
Ten achtste: In de polonaise met prins, prinses , hofdames en adjudant,
blijft er geen mins aan de kant.

Marcel:
Ten negende:

Liesbeth;
Ten tiende:

Marcel:
Ten elfde:

Ik vertrouw erop dat de DREUGTROMMELS en alle andere
Bemmelse dweilorkesten niet van slag
zullen raken, maar met carnaval geweldige muziek
Zullen maken.

Dat iedere bejaarde, zieke of valide mins net zo veul aandacht
krijgt als jullie eigen prins.

Gezelligheid, saamhorigheid en vreugd gelden voor ons
Als grootste deugt.
Lachen is gezond, dus lach zolang je leeft, want je leeft
Zolang je lacht.

