
Wij, Prins Ronny I, bie de gratie van de Tubbige carnavalsvierders, 
‘n viefenveertigst’n Prins in ‘t riek van de jubilerende Spekscheeters
 • Slöttelprins van de gehele Gemeente Tubbig
 • Heerser oawer het gebied tuske de nog te saneer’n NAMput’n in Hezing’n tot an de  
  Abseilkirche in ‘t Mariaparochie!
 • Magistraat vanof de ophaalbrug achter Reutum, tot an de Koele in ’t Lang’nven!

met mien Secretaris, buurman en Oald Prins van de Spekscheeters, Clemens van ’t Hoepel…
 • Fleutjong en veurzitter bie ’t muziek in Vass en 
 • Spreekstalmeester en illusionist van de gemeentegala van 2019!

Wie groet oe met ‘n donderend alaaf!

Wie deelt oe met:

1) Dat de Alberger Bökke verlen’n  joar nog a poch’n dat ze misschien wa de mooiste 
 optocht hadd’n; misschien wa de mooiste gala en misschien wa ‘n  Knapst’n prins…..  
 Wij denkt, dat d’r misschien wa niks van woar is!                                                                                     
    

ALAAF!

2) Dat de belastingdienst ok nog bie de shitfactory in Flering’n is west. 
 En doar ne  tweed’n doolhof hebt vunn’n in de boekhouding van de mest. 

ALAAF!

3) Dat as de leu oet Geester temet noast ‘t poch’n en bloas’n, ok nog noast de schoon goat   
 loop’n, 
 Prins Hamer ze dan temet ginne neje schoon meer kan vekoop’n!

ALAAF!

4) Kroamschud’n in Mariaparochie is jammer genog verleed’n tied. 
 Ze raakt zelfs de Kersstal, inclusief os en essel , an Geester kwiet! 
  

ALAAF!

5) Dat wij hebt ofzeen um Pieter van de Vinne oet ’t Maaneven te betrekken bie het 
 organiseren van oonze activiteit’n dit slöttel- en jubileumjoar. 
 Veur die feest’n ham’n namelijk dit joar nog ne vegunning neudig! 
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ALAAF!

6) In ‘t Langven wödt ze de wilde vearken ma nig kwiet, 
 as Spekscheeters stuurt we geern oonze Spekjäger lös in dat gebied!

ALAAF!

7) Dat sloper Kaamphoes oet Reutum de specialist is in ‘umgekeerd bouw’n’ … 
 mer op een filmpje zaag’n we Möl’nberg Jos an’t sloop’n en doarin hebt wij eigenlijk völ  
 meer vertrouw’n!

ALAAF!

8) Met de sloeting van Derksen mode hej temet in heel Tubbig ginne boks meer vuur ’t 
 griep’n,
 alleen zoef zoef Rene Eppink hef dan nog boksen, maar dan met geluud en zunner piep’n.

ALAAF!

9) Pastoor Pikkemaat krig vast wa dust van al dat abseilen,
 doarum noadigt wij hem, incl ziene neje bierdrager, dinsdags oet um met te goan dweilen!

ALAAF!

10) Dat het Typisch Tubbig! is, aj met oene Politiebus vast komt te zitt’n in ’n  drekgat, 
 en dat het Typisch Vass! is damm oe d’r toch wier oettrekt…, ok a is ‘t nat! 

ALAAF!

11) Dat noe de jeugd van Vass steet te spring’n um ‘n neje oetbreidingslocatie, we het college  
 van B&W met wilt geff’n: 
 Wij bouwt het leefst: Op en Rond de Essen!

Dit alles gedachtig oonz’n sprök:

Laptop oet en vöt die papier’n,
wij goat donders Carnaval 44-en!

ALAAF!


