IK, PRINS ROEL DE TWEEDE,
PRINS VAN ALLE BISTROJANEN,
MARKIES VAN CENTRUM - ZUID
GRAAF VAN DE KASTEEL HOENSBROEKLAAN TOT OVERBROEK,
EREBURGER VAN HET “ SCHOUT FRANSSENPLEIN “
PROCLAMEER HIERMEE DE VOLGENDE ELF PUNTEN:
Ten 11e Dat ik als Prins Roel voorop zal gaan in de polonaise,
En hoop hierin gesteund te worden door de bistrojanen
en alle carnavalisten uit Centrum - Zuid.
Ten 10e Mijn lijfspreuk voor dit seizoen zal zijn,
Geniet van het leven, en dubbel met de carnaval.
Ten 9e

Dat ik Ria en Natasja alvast wil bedanken dat ik de kans heb gekregen
om Prins van de Bistrojanen te mogen worden.

Ten 8e

Dat ik de carnaval met de paplepel heb meegekregen van mijn vader.
Ook hij was Prins, maar dan bij de Blauw Naze begin 70er jaren.

Ten 7e

Dat mijn broer Frans “In zijn dagelijks leven makelaar”
zich ook heeft ontpopt tot bemiddelaar in carnavalswagens.

Ten 6e

Dat onze voorzitter Piet Smulders zijn functie dit seizoen naar ieders
tevredenheid al 11 jaar met ere vervuld.

Ten 5e

Dat ik dit jaar niet met de carnavalsgroep mee zal lopen,
Maar mij als Prins Roel op de S.H.C.-wagen zal laten dopen.

Ten 4e

Dat wij als Bistrojanen er trots op zijn,
Dat onze optochtgroep alweer mooier en groter zal zijn.

Ten 3e

Ik als Prins Roel de Tweede met de Wijze Raad niet zal verzaken,
Om met de carnaval het “Trefcentrum” uit zijn voegen te laten kraken.

Ten 2e

Dat geen ene het “Trefcentrum” mag verlaten, zolang Ida en Peter:

“nog vocht hebben in de vaten”..
Ten 1e

Dat ook mijn motto voor de Carnaval in Ons Trefcentrum zal zijn:

“blijf gezond, drink brand’s bier en maak plezier”.
Gedaan in onze Narrentempel “ Ons Trefcentrum “,
de 14e “van de (11e min 10)” in het jaar 2017 min 11.
Prins Roel de tweede van C.V. de Bistrojanen ‘77.
Bijgestaan door:

President Theo en de Wijze Raad,
de oud prinsen,
Grootvorst Rob en Ere-President Peter.

