
Proclamatie 

 
ij, zijne dorstlustige Hoogheid Prins Thijs de Luidruchtige en zijn Prinses Loes. 

Bij gratie van alle carnavallisten de 26ste dorpsprins van heel het Kaokelnest. 

Ridder in de orde van de luidruchtige techneuten en beschermheer van de artiesten, de 

dansende mensen, de verlokkende muziek en niet te vergeten de dampende vloeren. 

  
Verklaren: 
Gigantisch vereerd en trots om prins en prinses te zijn van het Kaokelnest  

en gaan er vanuit een ieder, niet leeftijdsgebonde carnavallist te mogen begroeten voor 

een meeslepend carnavalsfeest met een jeugdig paar. 
 

Doen op voordracht van de Prinsenraad, de Presidenten, de Senaat en  

de Raad van Elf, gehoord weten en verstaan; 

 
Ten eerste:    
Staan wij voor vernieuwing, maar het erfgoed is ons trots. 

 
Ten tweede:    
Gaan wij dezer dagen voorop en zetten samen de tent hierop zijn kop.  

  
Ten derde:      
Als je na het weekend moe en weinig thuis bent geweest, dan zijn wij tevreden  

en heb je lekker gefeest. 

    
Ten vierde:     
Groeit de optocht in het Kaokelnest gelukkig weer, dit jaar gaan wij voor nog veel meer.  

 
Ten vijfde:     
Twaalf jaar geleden ben ik uit mijn cocon gekropen, nu mogen wij onszelf  

opnieuw in het carnavalsgeruis dopen.   

 
Ten zesde:     
Dat de jeugd maar veel mag hossen en springen en dat de ´wat minder ter been´  

ons toe blijven zingen.  

 
Ten zevende:     
Mocht er na het feesten nog ergens een frikandel worden gegeten, willen wij dat heel 

graag weten.  

 

Ten achtste:    
De grijze haren nemen in de zaal toe, maar ons krijgen ze met de carnaval niet moe. 

                                    
Ten negende:  

W 



Mijn prinses, een gulle lach. een nieuw gezicht, maar toch voldoet ze aan haar plicht.  

 
Ten tiende:     
Wensen wij jullie allemaal veel carnavalsplezier, maar hou er wel rekening  

mee jullie prins drinkt ook bier.  

 
Ten elfde:    
Daarbij is ons motto:  

 

Veel lawaai, dat is niet mis, de jeugd  
maakt ons carnaval weer sterker en fris.  


