Proclamatie 2013 Prinses Demi en Adjudant Riske
Met mij als Prinses,
wordt het Carnaval op zijn best.
En met de tent helemaal vol,
zorgen wij voor de grootste lol !
Carnaval met de Timpkes en Timpkerinnekes wordt een feest
Van springen en hossen weten wij het meest
We zijn blij dat de leraren er ook weer bij zijn
Maar het groepje is wel heel erg klein
Leuk dat jullie er zijn
En dat meester Berry er weer helemaal is vinden we ook heel erg fijn
*
Ook al kwamen we uit een doos
We zorgen ervoor: Het wordt vanmiddag echt geen bejaardensoos
We zijn meiden die beide erg houden van voetballen
Maar vanmiddag gaan we gezellig carnavallen met z’n allen
Want met het voetballen liggen wij echt niet op één lijn
Vindt Demi Feyenoord dé club….ik vindt het kijken naar Ajax heel erg fijn
*
Samen met de grote raad
Voegen wij het woord bij de daad
We zullen ze allemaal een poepertje laten ruiken
En zullen al onze charmes hiervoor gebruiken
We zullen ons mannetje hier staan
Neem dat maar van ons aan.
*

Voorop in de polonaise zullen we gaan
Totdat we niet meer op ons benen kunnen staan
We laten ons dan net als Prins Antoin ook in een trekkar vervoeren
En laten ons dan ook lekker rond toeren
Met Prins Antoin en Adjudant Sander klaren wij samen deze klus
En van ons krijgen jullie nu alvast een dikke kus (handkus gebaar)
*
Wij drinken met carnaval geen alcohol
Ook met limonade hebben wij de grootste lol
Dus obers: “schenk hem hier nog maar eens vol”
Maar passen jullie op met alcohol in het verkeer
Want een rijontzegging doet echt wel zeer
Maar geluk is ook wat je hebben moet
zeker als je ’s ochtends vroeg naar het werk toe moet
Op zondagochtend rijdt er gelukkig nog niet zo veel politie rond
Maar als je dan pas op het werk beseft dat het je een dag te vroeg bent dan zak
je echt wel door de grond
*
Vroeg naar bed is er niet bij
Want de hele carnaval zijn we vrij
Geen lessen van externe begeleidsters om ons te leren
Hoe we ons irrationele gevoel moeten omkeren
Nee, we hebben geen sociaal onhandig gedrag
Met carnaval zijn we gewoon een beetje van slag.
*

Met mij als Prinses en Adjudant Riske aan mijn zijde
Gaan we heel Timpendarp verleiden
Carnaval in dit dorp moet namelijk iedereen meemaken
We gaan er namelijk echt iets geweldigs van maken
Geef elkaar de hand en neem elkaar mee
Dan is iedereen na afloop heel tevree
*
Brandveiligheid en Brandweeroefeningen daar is Megchelen goed in
Daarvoor spant iedereen zich dan ook in
Want met carnaval doen we alles veilig
En behalen dan daarmee ook de media; en dat is heilig
Met mooie foto’s komt het dan uitgebreid in de krant
Maar wat was er met Ilse aan de hand?
Wilde zijn niet met haar mooie hoofd in de weekkrant?

*
Ook Hans Klok en zijn assistent zijn vandaag van de partij
Dat maakt toch iedereen helemaal blij
Hans gaat voor ons heel veel leerlingen toveren voor onze school
We maken van Megchelen namelijk een Metropool
Dan is krimp op onze school niet aan de orde meer
We hebben dan alleen een klein beetje meer verkeer
Maar we gooien gewoon alle grenzen open
En openen winkels en iedereen kan dan hier weer alles kopen
*
Met ons op de Prinsenwagen zal deze zeker vol staan
Van ons dansen en springen zal de wagen flink heen en weer gaan

We hebben er zin in en schreeuwen: Alaaf!
Want we vinden carnaval echt supergaaf.
Kom allemaal kijken ook op zondagmiddag
Dan verschijnt er op je gezicht zeker een vreugdelach
*
Jeugd Prinses en jeugd Adjudant ben je niet voor even
We zullen het hele jaar het goede voorbeeld geven
Lol en plezier maken is wat we nu gaan doen
we wensen iedereen een superleuk carnavalsseizoen
Alaaf!
Als laatste willen we eindigen met onze leus:

Met elkaar door dik en dun;
met carnaval mo-j in Timpendarp zun

