
Ik prins Ralf de 1ste heerser van de Dorpstraat tot de Ooysebrug en van de 
Zwarteweg tot het Sint Isidorusplein. Staat hier met adjudant Jeroen enorm trots 
te zijn. Het is tijd de proclamatie met u allen te delen. Hopelijk brengt het een lach 
op het gezicht van jullie velen. 
 
Ten eerste: 
Het was voor de eerste keer dat de proclamatie ook op de pronkzitting werd 
voorgedragen.  
Zo kon de prins hem beter aan het publiek overdragen.  
De proclamatie van de jeugd werd door Prins en Prinses op school voorgelezen.  
U kunt deze in het Deurdreiertje magazine nalezen. 
 
ALAAF!!! 
 
Ten tweede:  
Het is een enorme eer toen ik werd gevraagd om prins van de Deurdreiers te zijn. 
Nu ik al een aantal taken heb verricht, kan ik toch wel zeggen het is enorm fijn.  
Het prinsenbal was een groot en gezellig feest. 
Het eindigde helaas iets te vroeg nadat er een paar onmundig waren geweest. 
 
ALAAF!!! 
 
Ten derde: 
Zoals velen van jullie weten zit ik Rinoceros Groessen al jaren voor. 
Maar na bijna 10 jaar, ga ik er vandoor.  
Vele uitdagingen hebben wij de laatste jaren weten te overwinnen. 
En hebben we zelfs iedere week veel jeugd binnen. 
 
 
ALAAF!!! 
 
Ten vierde: 
Naast Rinoceros heeft ook de Deurdreiers met een voorzitters probleem te 
kampen. 
Dus mijn advies aan Geert Smits blijf je nog even aan deze vereniging 
vastklampen.  
Ook de sportclub zoekt nog iemand met wat extra tijd. 
Er zijn nog genoeg mooie taken binnen Groessen dat is een feit. 
 
ALAAF!!! 
 
Ten vijfde:  
Met Pepeloentje midden in het dorp, en een nieuw schoolplein in het verschiet.  
Is het enige moderne aan het schuttersplein, iedere week frikadellen en friet. 
Aan de toekomst van dit plein wordt door de dorpsraad hard gewerkt. 
Het is nu hopen dat iedereen er snel wat van merkt. 
 
ALAAF!!! 
 
 



Ten zesde: 
Al 3.5 jaar, zijn de Judo, Rinoceros en het Dorpshuis bezig om met de gemeente 
te privatiseren.  
De wilskrachtige groep vrijwilligers, hoopt u binnenkort iets te kunnen 
presenteren.  
Door deze samenwerking van verenigingen wordt een mooie dorpsaccommodatie 
gebouwd,  
voor het plezier van alle Groessenaren zowel jong als oud. 
 
ALAAF!!! 
 
Ten zevende: 
Groessense verenigingen werkten al meerdere malen goed samen. 
Dat kan Rabobank Arnhem en omstreken naar afgelopen jaar ook beamen. 
Veel van hun weg te geven geld kwam in Groessense kringen. 
Dat kan in ons dorp worden besteed aan mooie dingen. 
 
ALAAF!!! 
 
Ten achtste:  
Stichting Das Groessen organiseert dit jaar voor het eerst de Groessense quiz. 
Een goede gelegenheid om te testen wie de slimste Groessenaar is. 
Beantwoord zo veel mogelijk vragen voordat de tijd is verstreken, 

 en zie tijdens de feestavond of je niet onder de druk bent bezweken. 
 
 ALAAF!!! 

 
Ten negende:  
In een regionale krant werd vermeld dat de kleine kernen niet in trek zijn bij de 
jeugd, 
Wij zijn van mening dat dit onderzoek niet helemaal deugt. 
Het grootse deel van de jongeren zou graag in dit mooie dorp willen blijven 
wonen,  
dit zou men, met betaalbare starters woningen kunnen gaan belonen, 
 
ALAAF!!! 
  
Ten tiende: 
De carnavals vereniging wil een eigen loods of schuur, 
Een plekje ergens langs de A15, maar niet te duur. 
De gemeente zou hier aan hun steentje kunnen bijdragen. 
Waarna de vele spullen van de vereniging kunnen worden opgeslagen. 
 
ALAAF!!! 
 
 
 
 



 
Ten elfde:  
Met carnaval gaan wij los, van de feestburcht tot aan Rinoceros. 
Is onze leus, al namen sommige hem op de prinsenbal en zelfs afgelopen vrijdag  
bij Rinoceros iets te serieus. 
We hebben genoten van vele dagen dans, muziek en vertier,  
carnaval 2017 was een groot plezier. 
 
 
3x ALAAF!!! 

 
 


