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Proclamatie jeugdprinsenpaar 2017-2018
Rik1 & Lynn.

Rik.

Hie bie verkloar ig, Rik Leinders, jong mit eg Houtums blood, det ig
vanaaf noe euver t Houtumse landj regeer es Jeugprins Rik I.

Lynn.

En ig, Lynn Bohnen, dochter oet een echt carnavalsgezin,
es jeugdprinses Lynn.

Samen.

Puntj 1.
Aug al zitte veer neet biejein in de klas,
doavan hubbe veer dit carnavalsseizoen gein las.

Rik.

Puntj 2.
Noa t optreaje van de pap mit K3 hub ig de sjmaak te pakke,
en det zal noa dit seizoen oug neet meer zakke.

Lynn.

Puntj 3.
Ozze ganse familie zeen echte carnavalsgekke,
dus gank dr maar vanoet det veer lang blieve plekke

Rik.

Puntj 4.
Ig bin gewent om mit grote katers om te goan,
dus zal ig bie de road oug waal mien menke kinne sjtoan.

Lynn.

Puntj 5.
Al bin ig nog zo meug van ut hosse en sjpringe,
de weag noa hoes is veur mig mekkelik te vinge.

Samen.

Puntj 6.
Zitte en hange zuuse bie os nooit,
veer goan veur de langste polonaise ooit.
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Rik.

Puntj 7.
De velgraafweag zit al een tiedje vol mit koninklijke gezinne,
vanoet doa geit ut noe oug veur mig beginne.

Lynn.

Puntj 8.
Jeugprinses weare woar ein van mien grootste druime,
dus zal ig mien taak zeer zeker niet goan verzuime.

Rik.

Puntj 9.
Miene grote hobby is sjoolbasketbal,
mer de kommende moanje gooi ig al mien passie in de carnaval.

Lynn.

Puntj 10.
Normaal doon ig mien eige gemaakte baksels decoreren,
mer noe mot ig ut hoes goan verseere.

Samen.

Puntj 11.
Allein mit hele gooie zin,
kump geer ut katerriek in.

Ozze liefsjpreuk:
Groot of klein det maak os neet oet,
veer goan deze carnaval mit volle borst veuroet.

