
     
 
 
Wej, Prins Hoender d’n Urste, bej de grasie van alle Heijse Hoenders en 

     Hennies, groot en klèèn, 
     Zesde ien d’n rij van Hoenders die nog komme gaon, 
     Beschermheer ovver d’n Heesweg 
     Grootheerser van ’t Hoenderhok, 
     Ridder ien de orde van Hennie Gieben, 
     Opperbevelhebber van Hoenderloo, 
     Laote weete en verstaon: 
 

1. Wej hebben unne nèje cape die wèr is gemakt dur de moeder van Marco Franken, 
Die willen wej via dizzen weg van harte bedanken! 
 

2. Vurrig jaor hadden wej un fantasties optreden van Zanger Rinus op de scooter, 
Daorvan zien wej nu blut, dus dit jaor gèn geblaas en getoeter. 

 
3. Mien echte naam is Tijn, mar iedereen noemt mien Mini, 

Eindelijk wèr unne goejen prins na ex prins Rinie. 
 

4. Met prins Ed als prins van de Wortelpin aan mien zij, 
Wordt dizzen carnaval onvergetelijk als ut ligt an mij. 
 

5. Wej hebben dit jaor een mojje nejje bus gekocht, 
En hebben ons stinkende best gedaon en naor een chauffeur gezocht. 
 

6. D’n vurrige prins Biggie makte moj meteen gebruuk van ziene macht als hoogheid, 
En makte ‘t mee op d’n plek waor ge normaal piest en schijt. 
 

7. Franny en Wim, da kunde zo wel zien, da zien gèn mietjes, 
Wim is al gewest, maar nu mot Franny nog voor Ex-prins Rinie op de knietjes. 
 

8. Ge makt ’t mee, 
Mar ge makt ’t ok niet mee. 

 
9. Ex-prins Rámon is eindelijk terug na een paar jaor ien d’n Raad van Elf, 

Tuurlijk issie blij dat ie terug is, wa denkte zelf? 
 

10. Al is het Prins Marco of prins Ed, 
Wej make met dizze carnaval veel pret. 
 

11. Dat ge mien kunt komme felisitere, 
Ovver 2 minuten, als ik klaor bin 
Mit d’n Proklemasie 
Hier bej Plan B. 

 Alles gegeve en vurgeleze op vrèjdag vierentwintig febrewaori  
Tweedoezendenzuvventien 

   Mien leus zal zien:                                                  
Alaaf Prins Hoender Mini I 

Proklemasie 

Dit jaor feest met Prins Ed en Prins Mini veurop, 
 staot heel Heijen op zien kop 
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