
Voor het laatste nieuws: www.wijkbladprincenhage.net

Prins Babbelonius de Allerleste

4 prinsen staan op de plaats waar hij nu 
zelf bivakkeert. “Het is toch niet te verge-
lijken hoor. Als Bieloper ga je overal mee 
naar toe, maar Prins zijn is toch wel alles 
in het kwadraat.” 
Het mooiste moment tot nu toe noemt  
hij de schoolbezoeken. “Ik wil kinderen 
graag het carnavalsgevoel bijbrengen. 
Vroeger had ik zo mijn liedjes als de Ti-
taai en natuurlijk het volkslied. Als je hier 
niks mee doet met de jeugd, dan ver-
dwijnt het op de achtergrond.” 

Alec voegt er aan toe dat het tot nu toe 
geweldig was, nog veel leuker dan ver-
wacht. “Het is zwaar en pittig, maar je 
krijgt er veel energie van, het is overwel-
digend en ik geniet er met volle teugen 
van.” Alec wil er vooral zijn eigen draai 
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“Ik doe het op mijn manier!”
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“Ik zie het als een bijzondere taak om nabestaanden 
bij te mogen staan. Samen in alle rust, met respect  

en op een persoonlijke manier een 
laatste afscheid verzorgen.”

Marc van Esch
Uitvaartverzorger
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geven: “Ik doe het op mijn manier.” Het 
lijkt hem geweldig om later iets nieuws 
te kunnen toevoegen: een dweiltocht 
met veel verschillende kapellen langs de 
kroegen. 

Alec vindt het een hele eer dat hij nu 
prins carnaval van ’t Aogje is en ziet het 
als mooie bekroning. Zijn trompetje blijft 
even liggen en ook zijn gitaar moet maar 
even wachten. Want evenals vele vorige 
prinsen (uitzonderingen daargelaten) is 
Alec buitengewoon muzikaal. Gelukkig 
hebben we weer een prins die niet snel 
naast zijn schoenen zal gaan lopen. 
“En als dat wél zo is, dan ramt Monique 
me snel weer terug in mijn schoenen.”  
Monique beaamt dat laatste meteen. Laat 
het carnaval maar komen met deze prins! 

Alec Lokhoff is de acht-
tiende prins van ’t Aog-
je. Als manneke van 4 
jaar kwam hij (uit de 
Hooge Vugt) in Princen-
hage wonen. Carnaval kreeg hij niet 
bepaald met de paplepel ingegoten. 
“Mijn ouders hadden niks met carna-
val.” Het kan verkeren, want nu gaat 
Alec voorop in de leut en staan zelfs 
zijn ouders vol trots te kijken als hij als 
prins Babbelonius de Allerleste volop 
in de spotlights staat.

Een prins mag zelf zijn naam uitzoeken. 
De naam komt niet zomaar uit de lucht 
vallen. “Ik werkte vroeger voor een recla-
mebureau en kreeg daar de naam Ali van 
den Babbel. Daar ligt de oorsprong van 
mijn naam. Ook de Babylonische spraak-
verwarring zit er in. Met carnaval moet 
het vooral nergens over gaan.”

“Als jij gaat mauwen...”
Alec werd ooit al eens gepolst door 
oud-voorzitter Nico Stokman, ging toen 
denken over… maar hoorde er daarna 
niets meer over. Totdat… op 11-11-2014 
voorzitter Maarten van de Rijt tegen hem 
zei; “Als jij gaat mauwen hou je niet meer 
op, je zou een goede prins zijn.” Lang 
hoefde Alec niet na te denken, slechts 
één nachtje. De steun van zijn vrouw Mo-
nique was belangrijk en die kreeg hij on-
voorwaardelijk.
Onder prins Herkûûl trad hij toe als trom-
pettist bij de Bieloper en zag daarna nog 

Door Armin Floren

Laat het carnaval maar komen met prins Babbelonius.

Dreef 3 - Breda 
076 - 515 42 03 
www.mechel.nl

Dominee 
Coolsmastraat 12

Breda

Vraagprijs: 
€ 299.000,-- k.k

Overweegt u de verkoop van uw woning? 
Bel voor een GRATIS waardebepaling.



Mijn assistente kwam 
binnen en zei: “Dokter 
er zit een onzichtbare 
man in de wachtkamer”. 
Ik dacht bij mezelf, hum, 
een onzichtbare man, da ziede zelde. 
En toen zei ik tegen mijn assistente: 
“Zeg maar tegen hem dat ik hem niet 
kan zien”. 

Vrijdag 22 januari werden op KBS De 
Eerste Rith voor de leerlingen van groep 
5 tot en met 8 de jaarlijkse verkiezingen 
gehouden voor de ‘Rithse’ Raad van Elf. 
Dokter Daan, in het dagelijks leven Me-
rijn de Wit geheten, ging voor de titel van 
Prins. 

Ambitieuze tonpraoter 
Om daarvoor in aanmerking te kunnen 
komen moest Merijn een tonpraotbuut 
opvoeren. Het is hem niet vreemd, want 
vorig jaar nam hij de rol van reiziger aan 
en het jaar daarvoor van meester. Merijn 
vertelt dat tonpraoten betekent dat je 
als een bepaald typetje moppen in een  
verhaal vertelt. Dit jaar koos Merijn voor 

Door Olga van Gils

Dokter Daan op d’n Eerste Rith 
‘Zoiets ziede zelde…’ 

Dokter Daan en die maakt allerlei hilari-
teiten mee in zijn praktijk. 

De jury bestond uit twee leerlingen uit 
groep 7, twee leerlingen uit groep 8 en 
twee ‘oud’ Prinsen, te weten Prins Sanse-
verius en Prins Peer. Zij kozen Merijn als 
beste tonpraoter en daarmee tot de Prins 
van de Eerste Rith 2016. In de kerstva-
kantie is Merijn begonnen met de voor-
bereidingen van zijn act. Leuke moppen 
verzamelen, een verhaallijn bedenken, 
zijn karakter uitwerken en het verzame-
len van attributen. Oefenen doet hij voor 
zijn trotse familie en voor zijn klas. Zijn 
geheim tot succes geeft hij natuurlijk niet 
prijs, maar Merijn vertelt dat hij dit jaar 
heel graag de Prins wilde worden, omdat 
hij al twee keer eerder als minister in de 
Raad heeft gezeten. 

En het bleef niet alleen bij tonpraoten op 
school, maar Dokter Daan heeft zelfs een 
succesvol debuutbuut gehouden op zon-
dag 24 januari bij de middagvoorstelling 
van de Aogse Avonden. Het was heel 
spannend geweest, vertelt Merijn, de 
zaal was helemaal donker, hij zag niets, 
maar had het ontzettend leuk gevonden. 

Vastberaden zegt hij zich volgend jaar 
weer in te schrijven voor de verkiezingen. 

Prins Merijn d’n Eerste 
Op vrijdagochtend 5 februari zal bekend 
worden gemaakt hoe de Raad er uit komt 
te zien. Wie zullen zijn joffers worden, de 
politieagent, de nar en zijn ministers? Een 
ding staat vast: Merijn de Wit uit groep 
7A zal als Prins deze dag heel even de 
baas mogen zijn op basisschool De Eer-
ste Rith. Hij moest er nog eens goed over 
nadenken hoe hij dit precies gaat aan-
pakken, maar zeg nou zelf… zoiets ziede 
toch zelde?
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- van de redactie -  
’t Aogje duikt de carnaval in. Van-
avond zijn de vrouwkes aan de beurt 
en gaan de mannen dus gewoon 
lekker het wijkblad lezen tijdens het 
grote evenement voor mannen: Aogs 
bankhangen. Het wijkblad gaat de 
hele carnaval actief op pad om  (foto) 
verslag te doen van alles wat er ge-
beurt in ’t Aogje. Met carnaval zijn er 
maar 2 sites die je hoeft te bezoe-
ken om alles te volgen: die van C.C. 
’t Aogje  (www.cctaogje.nl) en uiter-
aard van het Wijkblad Princenhage 
(www.wijkbladprincenhage.net).  

Volgende week verschijnen we niet 
op papier, maar we gaan uiteraard 
door op onze site. Het volgende wijk-
blad verschijnt weer op 11 februari. 
We wensen al onze lezers een hele 
leutige carnaval toe! 
 

Autovrij houden 
optochtroute

De carnavalsoptocht trekt a.s. zondag 
weer door de straten van ’t Aogje. Wij ver-
zoeken u vriendelijk de route AUTOVRIJ 
te houden!!!!
De route vertrekt op de Haagsemarkt en 
gaat dan via de Dreef linksaf over het 
Heuvelplein, linksaf de Heuvelstraat in, 
rechtdoor de St. Maartenstraat in, linksaf 
de Haagweg op en weer door tot aan de 
Haagsemarkt. Voor vragen of opmerkin-
gen kunt u contact opnemen met Johan 
de Craen voorzitter van de Commissie 
Buitengebeuren, tel. 06-10405253 
Alvast vriendelijk bedankt.
Stichting C.C. ’t Aogje

Beeldmerken in Princenhage

maakt, wat meer gestileerd en toen zijn 
we gaan kijken naar de kleuren. Dat werd 
dus oker”, vertelt Martijn Het is fascine-
rend om te zien hoe deze okerkleur werkt 
op zwart en wit. De combinatie met wit 
maakt het beeldmerk fris en ingetogen, 
terwijl het op zwart wat stijlvoller wordt en 
meer luxe uitstraalt.

Warmte
“De lijnen boven de naam en in het cen-
trum van het logo verfijnen het beeld. De 
look en feel van het logo is goed. De ver-
schillende lettertypes in een moderne of 
klassieke omgeving, het past gewoon,” 
vertelt Martijn. Op deze druilerige za-
terdag druppelen de bezoekers lekker 
binnen en wat opvalt is dat Martijn ze al-
lemaal een kopje koffie aanbiedt. “Ieder-
een krijgt hier koffie”, verzekert de eige-
naar me. Het benadrukt de huiselijkheid 
van de winkel. “En dat is ook wel wat we 
met ons logo willen uitstralen: warmte en 
puurheid.”

Een beeldmerk of logo is 
een grafische uiting van 
een bedrijf- of product-
naam. Het woord logo is 
verre van Princenhaags, 
maar vindt zijn oorsprong in het Grieks 
en betekent ‘woord’. Uiteraard uiten 
winkels, bedrijven en andere organi-
saties in Princenhage zich ook met 
behulp van hun logo. Het Wijkblad is 
benieuwd naar de verhalen achter de 
Princenhaagse logo’s en ging op on-
derzoek uit. Deze week het logo van 
New Vermont gifts en lifestyle. 

Twee jaar geleden startte Martijn van 
Beers zijn winkel aan de Haagweg. Mar-
tijn was voorheen eigenaar van een re-
clamebureau. “Eigenlijk wilde ik altijd 
al iets voor mezelf beginnen en op een 
bepaald moment moet je dan die stap 
zetten.” Met zijn passie voor inrichting en 
het klantgericht werken komt hij in deze 
zaak volledig tot zijn recht.

Hert
Vermont is een staat in het noorden van 
Amerika. Het weidse, uitgestrekte en 
unieke karakter van dit gebied spreekt 
de eigenaar aan en daarom heet de 
winkel nu New Vermont. “Het hert in het 
logo komt rechtstreeks uit de vlag van 
Vermont. Het dier is wat strakker ge-

Verhalen achter de Princenhaagse logo’s

Door Ron van Zundert

Ondernemers klaar 
voor de optocht
Vorig jaar hebben de ondernemers die op en om de Haagsemarkt hun zaak hebben, 
gezorgd voor een smaakvol einde van de scholenoptocht. Ook dit jaar hebben zij de 
handen weer ineen geslagen en zullen zij de kinderen op de Haagsemarkt trakteren op 
iets lekkers. De feestelijke ontknoping wordt mogelijk gemaakt door slagerij Speek, dro-
gisterij Brocks, Don Qui John, Multiboek Princenhage, slagerij Nooren, bakker Pol, het 
Roode Hert, Holly Jolly, Kaatje Jans, la Barrique, bakkerij Lips en viswinkel Vermeulen.

Bezorgers 
gezocht!
Stichting wijkblad Princenhage zoekt be-
zorgers. Op korte termijn krijgen we weer 
wijken vrij. Om medewerker van Stichting 
wijkblad Princenhage te worden moet je 
13 jaar of ouder zijn en op donderdag aan 
het eind van de middag of begin van de 
avond kunnen bezorgen. Voor de bezor-
ging krijg je een gepaste onkostenvergoe-
ding.Voor opgave of informatie mail naar  
wijkbladprincenhage@gmail.com. 
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Laat dat maar over aan de ervaren experts van A.C. Koijen 

& Partners! Wij laten uw belastingaangifte maximaal in uw 

voordeel werken. En regelen desgewenst uw administratie 

van a tot z. Modern maatwerk met een persoonlijke en 

flexibele instelling. Ideaal voor start ups, gevestigde MKB-

bedrijven en ZZP’ers, maar ook particulieren. Ontdek wat we 

voor u kunnen doen en maak vandaag nog een afspraak.

Wilt u het maximale 
terugkrijgen 
van de belasting?

Persoonlijke aandacht betaalt zich uit

Breda:  Esserstraat 79 • 076 - 514 74 44
 Chaam: Raadhuisplein 1 • 0161 - 49 25 08

www.ackoijen.com
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’t Zal mij ’n 
worst wezen…

Hebt u ooit ’n worst geofferd aan de 
Heilige Clara? Nou, ik wel..! Veertien 
dagen geleden maakte ik voor Baronie 
TV een reportage over dit fenomeen. De 
Hoogheden van ’t Kielegat, ’t Aogje, ‘t 
Lestogenblik en Giegeldonk reden in alle 
vroegte naar ’t kapelleke van Sinte Clara 
in de kloostertuin van de paters Kapucij-
nen te Meersel Dreef. Daar offerden zij 
een aantal vette worsten om mooi weer 
af te dwingen voor de op handen zijnde 
vastenavondvieringen.

‘Hang er namens mij ook maar één bij…!’ 
opperde ik, wetende dat ik vijf dagen 
lang de meeste tijd op straat zou moe-
ten doorbrengen…

Het zijn barre tijden, zeker voor iemand 
als ik, die bijna dagelijks een verbeten 
strijd voert tegen overgewicht...! Als ik 

COLUMN bijvoorbeeld thuis kom na het maken 
van een reportage, word ik door mijn 
keukenprinses Anjès getracteerd op een 
‘Frikandel Speciaal’ én een ‘Frietje Oor-
log’. Of, erger nog, op een ‘Big Tasty met 
bacon’ van Mc Donalds of een ‘Dubbele 
Whopper’ van de Burger King.

Een en ander heeft tot gevolg dat ik ná 
carnaval weer moet gaan kiezen uit de 
vele diëten, die in het verleden mijn peer-
vormig lichaam weer enigszins terug 
brachten in haar oorspronkelijke staat.
Om te beginnen was er het zogeheten 
‘Zevendaags Melkdieet’.... In elke maaltijd 
was de ‘Witte Motor’ zéér nadrukkelijk 
aanwezig... zo zelfs, dat ik op den duur in 
‘Het Melkmeisje’ van Vermeer méér zag, 
dan Vermeer eigenlijk bedoeld had..!
Vervolgens koos ik voor het dieet van 
Dr. Atkins. Oorsuizingen, duizeligheid 
én een slap gevoel bleven over, nadat ik 
zo’n vijf kilo had verloren!
Overigens hield Dr. Atkins met zijn dieet 
wél zijn collega’s aan ‘t werk... In die 
tijd moest je elk bezoek aan je huisarts 
meteen contant afrekenen!
Een dieet van een geheel andere orde 
werd gepresenteerd tijdens één van de 
weken van ‘De Week van het Brood’. Dat 
was het beroemde Brood-dieet. In die me-
thode zag ik absoluut geen brood, hoewel 
ik brood sowieso broodnodig vind.

Op zekere dag werd ik door een oud-col-
lega van de Sinte Maerteschool attent 
gemaakt op het astronauten-dieet. Elke 
maaltijd bestond uit één zakje poe-
der, dat moest worden opgelost in een 

schud-beker met water... De kilo’s vlogen 
eraf.. en mijn centen óók!
Het meest vernieuwende diëet was dat 
van ‘Montignac’.... Ik kon de bestsel-
lers van deze Franse goeroe niet meer 
ontwijken! In elke winkel lagen stapels 
boeken, gehuld in de meest begeerlijke 
omslagen… Ook de titels van die boeken 
logen er niet om:
‘Ik ben slank, want ik eet...’
‘Zij is slank, want zij eet...’
‘Hij is gezond, want hij drinkt...’

De eerste dag moest ik me ‘slank’ eten 
met gerookte kippenborst, witlof-salade, 
één varkenshaas in salie en drie soorten 
Franse kaas! Wijn móest van meneer 
Montignac, dus... gooide ik er ook maar 
‘n fles Côte du Rhône van de goedkoop-
ste soort tegenaan…

De andere dag stapte ik met ‘n gerust 
hart op de weegschaal. Tot mijn grote 
verbazing was ik maar liefst één kilo bij-
gekomen.... Dat had tot gevolg dat ik het 
woord ‘Montignac’ meteen heb vervan-
gen door ‘Armagnac’; dat drankje kan ik 
wél door mijn strot krijgen…

Van mijn vrouw Anjès heb ik begrepen, 
dat we ná carnaval gaan beginnen met 
het ‘Het Vastendieet’. Dit boek kost 10 
euro en is gebaseerd op: twee dagen 
‘vasten’ en voor de rest lekker normaal 
blijven eten. Dat laatste spreekt mij wel 
aan; en voor het eerste geldt: ’t zal mij 
’n worst wezen..!

Cees Hoosemans
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Het adres voor:
Kleuterballet v.a 4 jaar, 
Kinderballet v.a 6 jaar, 

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

Zie: www.cambre.nl voor 
alle info en openingstijden.

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

B A L L E T S C H O O L      N A N A  VA N D E R P LU Y M
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Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies

Dé makelaar voor 
Princenhage en omgeving

www.crielaers.com | 06 215 906 30  |  076 53 24 640

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

www.horchneradvocaten.nl

Scherper. Beter.
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Samen delen in onze 
prachtige kerk

Al eeuwenlang komen de mensen van 
Princenhage en omstreken samen in 
onze monumentale St. Martinuskerk. 
De kerk heeft dan ook al heel wat mee-
gemaakt. Van de dagelijkse beslom-
meringen van onze voorouders tot de 
verschrikkingen van de oorlogen die 
er zijn geweest. En steeds kwamen de 
mensen samen om steun en kracht te 
vinden in het geloof en bij elkaar. 

Samen met Kerst en Pasen, om een  
geboorte te vieren met de doop van een 
kind, om samen afscheid te nemen van 
een overleden familielid of buurtbewoner 
en ga zo maar door. We staan er vaak 
niet bij stil, maar we mogen toch wel  
zeggen dat de kerk een plek van bete-
kenis is. 

De kerk kan en wil ook voor u een plek 
van betekenis zijn. Juist ook in deze tijd, 
nu we onder de rook van de kerk naar 
hartenlust carnaval vieren, maar waarin 
maar al te goed duidelijk is geworden 
dat ook nu niet alles vanzelfsprekend is. 
Waar we te maken hebben met grote, 
moeilijke vraagstukken in de wereld en 
onvoorstelbare aanslagen op het leven. 
Waar we ons soms verwonderen over de 
schoonheid van het leven of geconfron-

teerd worden met verdriet waar we geen 
woorden voor hebben. 

Dan is de kerk een plek waar we een ze-
kere balans vinden tussen bedrijvigheid 
en rust. Een plek die inspireert, een plek 
waar u getroost wordt als er verdriet is. 
Of juist waar gelachen wordt als er wat 
te vieren valt. Waar we dit allemaal sa-
men delen, net zoals dit al eeuwenlang 
gebeurt.

Vindt u de kerk ook zo’n prachtig gebouw 
en een plek van betekenis, voor uzelf, 
voor anderen? Want dat willen we graag 
zijn, én blijven. Omdat de kerk geen sub-
sidies krijgt, is zij financieel afhankelijk 
van de bijdragen van de mensen. Daar-
om vragen wij u om mee te doen aan de 
Actie Kerkbalans. Om ons te steunen met 
een vast bedrag per maand of jaar, of 
met een eenmalige gift. Samen delen om 
het werk in onze parochie en het onder-
houd aan onze kerk te kunnen doen. Ook 
kleine bedragen zijn van harte welkom en 
helpen mee. Kijk voor meer informatie op 
www.nazarethparochie.nl. U kunt uw bij-
drage storten op NL62RABO 0142 4570 
19. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Jan Hendrickx
Vicevoorzitter parochiebestuur

WHAT’SAPPENING?
Iedere week gaan twee kinderen in gesprek 
met een Princenhaagse beroemdheid. Met 
het grote leutfeest in aantocht vond een 
gesprekje plaats met één van onze joffers 
Neeltje Voesenek. De twee gelukkige kinde-
ren waren Mila en Pien.

Doe mee aan de Actie Kerkbalans
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Komende dagen staat De Koe 
in het teken van carnaval! We 
starten deze avond al met het 

welbekende Vrouwkesbal.
Het programma in De Koe:

 Donderdag 4 februari   Vrouwkesbal
 Vrijdag 5 februari  Bouwersbal
 Zaterdag 6 februari  Familiebal 
     Limonadebal
 Zondag 7 februari  Zaalfeest
     Limonadebal
 Maandag 8 februari Dorpsbal 
 Met optredens van  

The Party Captains en Snollebolleke!  
     Limonadebal
 Dinsdag 9 februari  Kindermiddag
     Oudercrèche

Deze carnavalsactiviteiten worden georganiseerd  
in samenwerking met Stichting CC ‘t Aogje.  

Kijk voor meer informatie op www.sgap.nl of  www.cctaogje.nl

Stichting Gemeenschapsaccommodaties Princenhage (SGAP)

Donderdag 4 februari 2016
 

Groot Aogs 
Vrouwkesbal 
Alléén voor vrouwkes 

(vanaf 16 jaar)

Entree gratis!
Vanaf 21.00 uur

De Koe

J. VERMEULEN
V.O.F.

BREDA

A.S. WOENSDAG 10 FEBRUARI

HARINGHAPPEN
Heerlijke haring 

*vers van het mes*
10 voor € 10,00
per stuk € 1,25

Wij zijn geopend van 11.00 - 18.00 uur

(Aanbieding alleen geldig op woensdag 10 februari)

Dreef 45 • 4813 ED • Breda • 076-530.03.57

www.vishandelvermeulen.nl
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G.M. Sutorius (1935-1942)
De burgemeesters van Princenhage

Inhuldiging in Princen- 
hage en Beek
Op 56-jarige leeftijd werd 
Gerard Sutorius burge-
meester van Princenhage 
en werd op 6 mei 1935 op 
grootse wijze ingehuldigd. 
Hiervan is een tien minu-
ten durende film bewaard 
gebleven, waarop te zien 
is hoe heel Princenhage 
uitloopt voor de nieuwe 
burgemeester. De Markt 
en het gemeentehuis zijn 
prachtig versierd en alle 
vlaggen hangen uit. Een 
bonte stoet van verenigin-
gen trekt langs het bordes 
waar Sutorius het defilé af-
neemt. Voor zijn gezin liet 
hij in de Parklaan (nu Laan 
van Mertersem nr.2) een 
groot huis met rieten dak 
bouwen. Zijn vrouw Marie 
heeft er slechts kort ge-
woond, zij stierf plotseling 
in 1937. In Princenhage 
krijgt Sutorius opnieuw te 
maken met annexatieplan-
nen. Tegenstribbelen helpt 
niet, op 1 januari 1942 
wordt Princenhage en ook de gemeente 
Ginneken ingelijfd. De burgemeester ver-
trekt naar Heesch bij Nijmegen. Na zijn 
overlijden in 1967 wordt hij in Princenha-
ge begraven.

Dagblad de Stem over de 
Burgemeester Sutoriusstraat
Peter de Leeuw schreef op 18 januari 
1992 in zijn rubriek ‘Zomaar een straat’ 
over de Burgemeester Sutoriusstraat het 
volgende: ‘De trotse toren van de Marti-
nuskerk is in de straat duidelijk te zien. 
De akker aan de overkant van de sloot 

Na een rechtenstudie 
gevolgd te hebben en 
burgemeester te zijn 
geweest in Didam. Bel-
feld en Monster wordt 
de in Rotterdam geboren Gerard Ma-
rie Sutorius in 1921 burgemeester van 
Teteringen. Sutorius is een echte car-
riéreburgemeester, wat in die tijd erg 
modern was. 

Sutorius belandt midden in de annexatie-
problemen. Teteringen trekt samen met 
Ginneken en Bavel en met Princenhage 
ten strijde tegen de dreigende inlijving 
door Breda. Als burgemeester krijgt hij 
al na een korte tijd een straat naar zich 
genoemd. In 1922 besluit de raad van 
Teteringen tot de naamgeving van de 
Burgemeester Sutoriusstraat, in het ge-
bied achter de Baronielaan, waar door 
zijn bemoeienis een aantal moderne 
betonwoningen waren gerealiseerd. Vijf 
jaar later komt de Zandberg door een 
grote annexatie in Bredase handen. Dat 
betekent het einde van de Burgemees-
ter Sutoriusstraat, de nieuwe naam wordt 
Zandbergdwarsstraat. De burgemeester 
zwaaide in 1934 twaalf en een half jaar de 
scepter in Teteringen en zei bij die gele-
genheid dat “als de raad mij niet moe is, 
dan blijf ik”. Toch zag hij een jaar later af 
van dat voornemen en vertrok naar Prin-
cenhage. Bij die beslissing heeft zonder 
twijfel de annexatie van 1927 een rol ge-
speeld. Daarbij raakte Teteringen meer 
dan de helft van haar grondgebied kwijt 
en dat moet de burgemeester niet lekker 
hebben gezeten. Onder meer de Cerest-
straat, waar Sutorius en zijn gezin nota 
bene woonden, ging bij die gelegenheid 
over naar Breda. De burgemeester is dus 
een tijd lang inwoner van Breda geweest.

Door Helma Raaijmakers

vormt een aandenken aan het landelijke 
verleden van dit stukje stad. Halverwege 
de jaren negentig zijn hier huizen ge-
bouwd. De Burgemeester Sutoriusstraat 
is in 1977 zo genoemd. De dochter van 
Sutorius, Eugénie, heeft onlangs op de 
Haagsemarkt het wapen van het dorp 
onthuld. Een halve eeuw na dato blijft 
het daar, aan de gevel van het voorma-
lig raadhuis, op gepaste wijze herinneren 
aan de inlijving van de gemeente door 
Breda”.

Bronnen: Adriaan van Beek, 
Breda’s archief

WIJKBLAD PRINCENHAGE   ||   PAGINA 9



 

 
 

uw vloer- en raambekleding specialist 
   

Woonboulevard Breda, Kruisvoort 12, telefoon 076 - 5220838 
(naast Media Markt) 

 
Nóg 40 winkels én informatie vindt u op www.roobol.com  

Woonboulevard Breda (naast Media Markt), Kruisvoort 12, telefoon 076 - 5220838

Nóg 40 winkels én informatie vindt u op www.roobol.com 

Met carnaval zijn wij gesloten.

Voor alle carnavalsvierders veel plezier!

 
Vanaf 17 februari een nieuwe menukaart 

in ons restaurant.

Reserveer in februari voor de maand maart en 

ontvang 5% korting op de rekening!  

 
Wat is uw reden van samenzijn? 

 
                       Wij verzorgen het. 

 
Of een etentje in ons restaurant  
woensdag t/m zaterdag vanaf 18.00 uur. 

 

 
Wat is uw reden van samenzijn? 

 
                       Wij verzorgen het. 

 
Of een etentje in ons restaurant  
woensdag t/m zaterdag vanaf 18.00 uur. 

(Alleen voor echte hengsten) 

BIER VUR MOAR €1.50 
20:00UUR 

Vanaf 14:00 Tropical Drive-in-Show & s ’avonds vanaf 20:00: 

Optredens oa : Het Duo & Patrick vd Corput 

Vanaf: 11:00: Aansluitend optocht kijken. 

Vanaf: 20:00: 

Vanaf: 15:00: 

s ’avonds bezoek: 

Vanaf: 13:00: 
Met Ballonnenclown, Popcorn enz. enz. 

Vanaf: 20:00: 

Verzilver uw overschot aan munten voor  
2 Consumpties. 

Onder het genot van een verdwaalde haring. 
15:00uur 

Heuvelplein 251 Breda 

 

Tijdens de carnavalsdagen    BIER: 1 EURO
T
A
P

Rouwwttrk spttcialist
Gtifttitititift tititi htit  titfttitititfttititti m 
   tititi fttijti wtij tititiptifttitititititititift titi 
htit titimtititittititititi fttiti ftti tititittitti 
 tiotimtitititiotit.

Bottktttttttt
tttij hti  titi tititijft tititi tititittiti  otitititttiti ftooti 
  titititititittititi.  p fttitiftotiti ti titititi wti ooti ttiti 
ptititititi tititi mooti  otititit ftooti   mtitititi.

076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

B O E M A A R S
advocatenkantoor

www.advocaatboemaars.nl

arbeidsrecht – familierecht – ondernemingsrecht 

erfrecht – huurrecht 

GRATIS SPREEKUUR ELKE DINSDAG EN DONDERDAG 

(9:00 – 11:00 UUR)

PRINCENHAGE – DREEF 13A BREDA
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Jeroen en Jolanda van der Put    Haagsemarkt 30   Princenhage    076 520 44 66

www.jeroenvanderput.nl

In ons eigen atelier kunt u terecht voor:
- ontwerp en realisatie van sieraden

- reparatie van sieraden  
- reparatie en batterijen van horloges (ongeacht het merk)

OPRUIMING

OPRUIMING

30%
40%

50%
30%
40%
50%

HOGE KORTINGEN
op geselecteerde sieraden 

uit onze gehele collectie

N e f i t  h o u d t 

N e d e r l a n d  w a r m

nefi t.nl/slimmecombinaties

*  Actieperiode verlengd 
t/m 31 maart 2016.

De Lind 17 • 4841 KC Prinsenbeek • info@dennisroovers.nl 
T: 076-5414425 • www.dennisroovers.nl

Meer comfort. 
Minder energie. 
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NIET VERGETEN!

VRIJDAG 12 
FEBRUARI

WANDEL EN MATCH

Op vrijdag 12 februari kun je 
om 10.00 uur gezellig een uur-
tje wandelen, voor frisse lucht 
én een praatje. Princenhof,  
Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

ZATERDAG 6 FEBRUARI

KLEDINGINZAMELING 
DOSKONALE

Op zaterdag 6 Februari  a.s. zamelt 
“DOSKONALE” weer gebruikte kleding 
en schoenen in. De kleding is bedoeld 
voor hergebruik in Polen, Roemenië, 
voormalige Oostbloklanden en Afrika.
De kleding kan tussen 9.00 en 12.00 
uur worden aangeboden bij garage 
van Campenhout aan de Dreef 83 te  
Princenhage.

Wie de kleding onmogelijk zelf kan afle-
veren, kan vóór vrijdagavond 19.00 uur 
bellen naar Tanja v.d. Vorst, zodat de 
kleding op zaterdagmorgen aan huis op-
gehaald kan worden. Ophalen aan huis 
doen wij bij minimaal 2 zakken of dozen.

Voor inlichtingen : 076-5229330. Wij 
doen dit elke eerste zaterdagmorgen 
van de maand.

ZONDAG 14 FEBRUARI

 PRINCENHAAGS MUSEUM 
GEOPEND

Zondag 14 februari kunt u gaan kijken naar de 
expositie over de Liesbosstraat/ Doelenstraat. 
U maakt kennis met de vele winkels en bedrijven 
die hier gevestigd waren en zijn. Wist u dat op 
de plaats waar nu Jacobs is zit ooit goudsmid 
Klaassen en later goudsmid/ juwelier Tonino was 
gevestigd?
Het museum is open van 13.00 tot 17.00 uur.

Prikkers
Een prikker (maximaal  250 tekens) kost € 10,00 voor particulieren en 
€ 13,50 voor niet particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan 
via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient  
uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing te zijn voldaan op rekening  
NL84 RABO 0142 4973 63.

AANBOD INVULLEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING
Bel 076-514 74 44 of kom langs aan de 

Esserstraat 79 te Breda.
A.C. Koijen & Partners 

Administratie- en Belastingadviseurs.

Een prikker (maximaal 250 tekens) kost e10,- voor particulieren en 

e13,50 voor niet-particulieren. De prijzen zijn incl. BTW. Opgave kan 

via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De betaling dient 

uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan plaatsing voldaan te zijn op  

rekening NL84 RABO 0142 4973 63.

 PRIKKERS
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DONDERDAG 4 FEBRUARI
21.00 uur:  Vrouwkesbal in de Koe. Alleen voor vrouwkes. Aanvang 21.00 uur. Entree gratis

VRIJDAG 5 FEBRUARI
13.15:  Grote Aogse kinderoptocht van de 2 Princenhaagse scholen. Haagsemarkt – 
 Dreef – Esserstraat – Haagweg – Haagsemarkt
21.00 uur:  Bouwersbal in de Koe. Toegang gratis

ZATERDAG 6 FEBRUARI
13.30 uur:  Eerste Druppel. Haagsemarkt
14.00 uur:  Familiebal in de Koe. Entree: kinderen 1,00 / volwassenen3,00
16.30 uur:  Verbroederingsfeest Gelag der Vorsten. Toegang gratis
20.00 tot 21.30 uur: Limonadebal in De Koe van 7 t/m 12 jaar. Entree: 1,00.
20.00 tot 23.00 uur: Discocarnaval in de Dobbelsteen (11 t/m 15 jaar):  1 avond 3,50 
  (incl. 1 consumptie), 2 avonden  6,00 (incl. 2 consumpties).  
20.00 tot 01.30 uur: Mottobal in De Koe Entree: 3,00

ZONDAG 7 FEBRUARI
13.11 uur:  Lancering van de prins. Haagsemarkt
13.30 uur:  Grote optocht van ’t Aogje (zie volgorde achterkant van dit Wijkblad)
13.30 uur:  Tijdens de optocht kapellen in het Roode Hert. Toegang gratis
15.00 uur:  Zaalfeest in de Koe en prijsuitreikingen optocht. Entree: 3,00. 
 Alleen in de voorverkoop
20.00 tot 21.30 uur: Limonadebal in De Koe van 7 t/m 12 jaar. Entree:1,00
20.00 tot 23.00 uur: Discocarnaval in de Dobbelsteen  (11 t/m 15 jaar).
20.00 tot 01.30 uur: Schuurfeest. In De Koe. Entree: 3,00.

MAANDAG 8 FEBRUARI
Na de Kielegatse optocht: kapellekesfestival in het Roode Hert, 
met medewerking van 12 kapellen. Toegang gratis
19.00 tot 20.30 uur:  Limonadebal in De Koe van 7 t/m 12 jaar. 
  LET OP: UUR EERDER Entree: 1,00.
21.00 tot 02.00 uur:  Dorpsbal in de Koe vanaf 16 jaar. Met diverse kapellen in de Vlaamse
  schuur en aanbouw. In de Rabozaal  DJ Lars en een optreden van 
  Snollebollekes. Entreeprijs: 15,00 (incl. 4 consumptiebonnen).

DINSDAG 9 FEBRUARI
14.15 tot 16.30 uur: Kindermiddag in de Rabozaal met kindervoorstelling. 4 t/m 10 jaar. 
  Entree: 2,50
14.15 uur:  Oudercrèche in de Koe Vlaamse Schuur en tent. Entree gratis
20.00 uur:  Leste druppel Haagsemarkt. 
 Carnaval 2016 wordt afgesloten met het opbergen van de druppel. 
 Bekendmaking van het motto 2017 en afscheid prins Babbelonius.

CARNAVALS

   PROGRAMMA
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Oproep bewoners Dreef,  
Esserstraat en Haagweg
Komende carnavalsvrijdag vindt de Grote 
Aogse Scholenoptocht plaats. Om 13.00 
start de stoet op de Haagsemarkt en zal 
zij de hierboven genoemde straten aan-
doen. De mensen die langs de optocht-
route wonen, willen we vragen om voor 
een gezellig muziekje te zorgen. Dit maakt 
het voor de kinderen extra feestelijk.

COLOFON VERS IN ’T AOGJE Beschouwende gedichtjes van Femke Reuvers

Wijkblad Princenhage is een uitgave van  
de Stichting Wijkblad Princenhage.

Redactie:
Helma Raaijmakers 
Armin Floren
Ron van Zundert 
Internet:
wijkbladprincenhage.net
facebook.com/wijkbladprincenhage
Kopij inleveren:
Vóór donderdag 19.00 uur, via 
wijkbladprincenhage@gmail.com
Penningmeester: 
Corné Wijnings
Banknummer: NL84RABO 0142 4973 63
t.n.v. Stichting Wijkblad Princenhage
Advertenties:
Opgeven uiterlijk zaterdag voor 17:00 uur via 
advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com
Bezorgklachten/ aanmelden als bezorger:
wijkbladprincenhage@gmail.com
Druk: DRD Support, www.drd-support.nl

Wijkblad Princenhage verschijnt 40 maal per 
jaar in een oplage van 6.500 ex. Niets mag 
uit het Wijkblad worden overgenomen zonder 
toestemming van de redactie.

Tijdelijk meldpunt verkeers-
veiligheid Princenhage

De bewoners van Princenhage zijn 
door de gemeente uitgenodigd zelf 
voorstellen te doen voor de begroting 
2017 en daarvoor plannen te maken. 
Dit noemt de gemeente de Burgerbe-
groting. Onder de vlag “Princenhage 
begroot” zijn 5 werkgroepen aan de 
slag gegaan. Eén daarvan wil voorstel-
len uitwerken om de verkeersveilig-
heid in Princenhage te verbeteren. 

Om tot voorstellen te komen doet de werk-
groep ook een beroep op u als bewoner. 
Indien u een verkeersonveilige situatie 
kent in Princenhage, vragen wij dit te mel-
den bij het tijdelijke Meldpunt. Het meld-
punt maakt gebruik van het e-mail adres:  
princenhagebegroot@gmail.com. 
U kunt natuurlijk altijd al dergelijke 
meldingen doen bij het gemeentelijk  

Obligaties Dobelsteen
Beste De Dobbelsteen-obligatiehouders,
Zoals beloofd, wordt jaarlijks een ge-
deelte van de obligaties afgelost. Voor 
2015 zijn de obligaties met de volgende 
nummers geloot: 39, 46, 64, 72, 125, 143, 
157, 173, 207, 244, 284, 287, 443, 448, 
450, 456, 462, 463, 466, 473, 490, 501, 
538, 540, 580, 588, 599, 601, 624, 668, 
696,700, 703, 711, 714, 740, 774, 775, 
780, 808, 812, 829, 835, 856, 885, 932, 
940, 947, 1001, 1004, 1007, 1044, 1055, 
1064, 323, 489, 497, 505, 672, 675, 677, 
768, 925, 985, 1009.
De meeste houders van deze obligaties 
zijn benaderd en hebben aangegeven 
dat de vrijkomende gelden kunnen wor-
den geherinvesteerd. De nog niet bena-
derde uitgelote obligaties worden uiter-
aard een dezer dagen nog benaderd.
Opnieuw hartelijk dank voor uw onder-
steuning. 

Bestuur De Dobbelsteen coöperatie.

meldpunt: tel. 14076. In dat geval beoor-
deelt een medewerker van de gemeente 
zelf of actie vereist is.

Nu is er een belangrijk verschil: de bur-
gers van Princenhage kunnen nu de keu-
ze maken welke acties of plannen in de 
begroting opgenomen moeten worden! 
Daarvoor is betrokkenheid van de bewo-
ners noodzakelijk. Een voorstel dat alleen 
door de werkgroep is bedacht, is voor de 
gemeente niet voldoende.

Laat uw mening of voorstel daarom juist 
nu horen! De werkgroep gaat ook con-
tact opnemen met de schoolleiding van 
de twee basisscholen om te bespreken 
hoe onder de scholieren gepolst kan wor-
den welke onveilige situaties zij ervaren.
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Protestantse wijkgemeente Breda 
Midden-Zuid (wijk West)
Dreef 5

JOHANNESKERK

Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, 
Haagsemarkt 4, tel. 5213873. 
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: martinus@rkbredawest.nl 

Elke dag is één pastor bereikbaar voor uit-
vaarten, ziekenzalving en ziekenzegen en 
andere dringende vragen. U kunt contact 
opnemen via tel: 06 14 96 21 11. Pastores 
Paul Heye, Giny van der Korput, Adrie Lint 
en Henny Spooren-Schaart. 

Kerkdiensten Weekend 6/7 februari   
Vijfde zondag door het jaar.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Paul Heye. Een 
cantor verzorgt de zang.

Misintenties
Cor Brouwers-van Haperen; Overl. Fam. 
Sprenkels; Piet van Caulil; Wout en Jolan-
da van Gulik-Bakx.

Aswoensdag 10 februari
10 uur. Eucharistieviering met als voorgan-
gers pastor Paul Heye en Henny Spooren-
Schaart.

Kerkdiensten Weekend 13/14 februari.
Eerste zondag van de Veertigdagentijd.
Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Paul Heye. Het 
Martinuskoor verzorgt de zang.

MARTINUSKERK Misintenties
Voor een bijzondere intentie. Engelse vie-
ring. Zondag 14 februari is er om 14.00 uur 
een Engelse viering, waarin pater Savio 
zal voorgaan. U bent van harte welkom.

Familieviering ‘Welke richting kies jij?’
14 februari, 11.00 uur
Op 14 februari 2016 start de veertigda-
gentijd en gaan we op weg naar Pasen. 
In deze viering luisteren we naar een 
mooi verhaal van Jezus in de woestijn. 
Jezus hoort daar een stem die hem uit-
daagt om dingen te doen die niet passen 
bij wat God van hem verwacht. Jezus 
kiest voor wat God van hem vraagt: zor-
gen voor mensen en werken aan vrede.

Op deze zondag start ook de vastenactie 
voor Oeganda. De kinderen ontvangen 
een vastendoosje om geld in te zame-
len voor een bijzonder project. En in de 
viering wordt een verhaal verteld over  
Josephine, een meisje uit Oeganda.

We zien jullie graag op zondag 14 fe-
bruari om 11.00 uur in de Martinuskerk. 
Het Martinuskoor ondersteunt de zang in 
deze viering. 

Hartelijk welkom allemaal en nodig ieder-
een uit voor deze viering!

In memoriam: Anna Roovers-Schalk
Anna Schalk is geboren op 25 oktober 1923 
en overleed op 27 november 2015. Haar 
kinderen Cees en Marianne verwoordden 

haar leven op het gedachtenisprentje: 
‘Anna groeide op nabij het Liesbosch in een 
liefdevol groot boerengezin met 5 broers en 
2 zussen. In 1949 trouwde ze met Jan en 
samen stichtten ze een gezin. Na ruim 10 
jaar in Vuichtschoot gewoond te hebben 
verhuisden ze naar de Doelen in Princen-
hage. Dat was voor haar de plek waar ze 
samen met haar man Jan de geborgenheid 
gaf waardoor Cees en Marianne de liefde 
voelden die nodig is om tot stabiele vol-
wassenen uit te kunnen groeien. Schild van 
eenvoud…als een parel verborgen tussen 
de kiezelstenen….

Jouw levenswijsheid, kracht, doorzettings-
vermogen, oprechtheid, sociale bewogen-
heid, betrokkenheid, eenvoud, eerlijkheid 
en humor zijn voor ons een voorbeeld en 
nemen we mee in onze toerkomst. We hou-
den heel veel van je. Lieve Mama, we zijn 
je dankbaar voor je liefde en je zorgen voor 
ons. Rust nu zacht bij onze Pa, jullie zijn 
samen de basis van ons bestaan en een 
fijnere basis hadden we ons niet kunnen 
wensen. Allen bedankt voor de mooie mo-
menten die we met elkaar hebben mogen 
delen en dank aan iedereen die betekenis 
heeft gegeven aan haar leven’.

7 februari: ZWO-Werelddiaconaatdienst
Dienst van Woord en Gebed waarin voor-
gaat ds. Saskia van Meggelen. Aanvang 
10.00u.. Medewerking wordt verleend 
door de cantorijen van Ginneken, de Mar-
kuskerk en de Lucaskerk. In de dienst 
komt de fam. de Wit van de stichting 
KARNATAKA verslag doen van hun reis 
naar India en vertellen over de voortgang 
van het ZWO-project aldaar. 

Kerkdienst 14 februari
Dienst van Woord en Gebed. 

Huis- en ziekenbezoek 
Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor ie-
mand in uw omgeving, kunt u contact op-

nemen met de wijkpredikant ds. Saskia 
van Meggelen. Tel. 06-22576592

Inloopochtenden Annahuis 
Maandag-, dinsdag- en donderdagmor-
gen van 09.30 tot 12:00 u.. De Straatraad 
komt bijeen op woensdagmorgen van 
09.30 tot 11.30 u.. Meer informatie vindt u 
op www.annahuis.nl en www.straatkrant-
breda.nl 

Wijkpredikant
Ds. S. van Meggelen, tel. (06) 22576592

Koster Johanneskerk 
Dhr. H. van Wijk, tel. 887 12 15
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W I J K B L A D
SUPPORTERS

BRONS

GOUD

ZILVER

Het adres voor:
Kleuterballet v.a 4 jaar, 
Kinderballet v.a 6 jaar, 

Klassiek-Modern-Jazzballet, 
Tapdance, Streetdance, 

Musical/showdance,
Latin-Moves en Aeronetics.

Zie: www.cambre.nl voor 
alle info en openingstijden.

Dreef 34a Breda (Princenhage)     
076 5218886

BALLETSCHOOL     NANA VANDER P LUYM

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

Gratis spreekuren

ma en vrij: 

15:00 – 16:00 uur   

Princenhagelaan 1 – b3 

Breda

Tel:  076-5314141

Tel:  076-5314141

info@horchneradvocaten.nl

bachman
huis, tuin & keuken
haagsemarkt 29 - tel. 076-5145098
4813 bb breda - princenhage

Inruilaktie 
Brabantia Touchbin
in 25 - 30 - 40 & 50 liter

1,- korting per liter
Bijvoorbeeld: 
30 liter zwart, van 93,- voor 63,-
50 liter rood, van 135,- voor 85,-

Beautyvit
Huidverbetering

Liefdevolle verzorging in een 
vertrouwde omgeving.  
Alle ruimte om te groeien en te 
ontdekken. Lekker spelen met 
vriendjes. Dat kan bij Kober 
kinderopvang! 
 
Kom je een keer kijken bij een 
van onze locaties? 

kinderopvang voor 0-13 jaar 

 

Meer weten ?  
Neem contact op  met:  
telefoon: (076) 504 56 05 
e-mail: serviceteam@kober.nl 
of kijk op www.kober.nl 

 Flexibele opvang 

 Direct plaats  

 Keuze uit 40- ,47- en  
52- weken pakket 

 Inclusief luiers 

 Ruilen kan het hele jaar 

Leuke kinderopvang bij jou in de buurt 

Op meer dan 15 locaties in Princenhage, Westerpark en Heuvel 

Uitvaartverzorging
Van Gemert

Rouwwttrk spttcialist
Gtifttitititift tititi htit  titfttitititfttititti m 
   tititi fttijti wtij tititiptifttitititititititift titi 
htit titimtititittititititi fttiti ftti tititittitti 
 tiotimtitititiotit.

Bottktttttttt
tttij hti  titi tititijft tititi tititittiti  otitititttiti ftooti 
  titititititittititi.  p fttitiftotiti ti titititi wti ooti ttiti 
ptititititi tititi mooti  otititit ftooti   mtitititi.

076 - 5220385 - Tuittzigtlaatt 11, Brttda

opstelling

   optocht 2016

nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 A

11 B

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Naam

Doskonale

Mieperkus & Co

CV. We witte ‘t nog nie

CF de Wisselaors

Trio Confetti

De Bliekskes

C.C. ‘t Aogje

CV de Buurmannen

Jan de Orgel Man

CV de Koeckenbackers

WC.BC.KC.CC.SC. de halve zolen

CV. Aogse  Pineuten

Snoeze Poesjes

K.V. Sowieso ‘Opeloos

HobbyClub Princenhage

C.V. De Ullupstukskus

Aogse Tennus Ploeg

Willy de Does

C.V. Zullie

Allus Zakt

C.C. Stiekum Tôg Balen

CV. De Miranda’s 

CV. De Schutters

Alwir Irste

CV. Aogse Hopkes

CV. De Zuilenschuivers

Rene Mathijsen

Bende Benukt

CV. De Vollie

Aogse Bluf

CV De Mutsen

C.C. Effen

CV. Simpel 

Cat.

O

K1

K1

K2

K1

K1

O

K2

V1

K3

V2

V3

K1

V2

K3

V1

V2

V1

V2

V3

V1

V2

V3

V1

V2

V3

V1

V2

V1

O

V2

O

W

x

30

8

3

5

2

9

60

2

1

9

11

11

6

21

42

27

1

19

4

10

10

20

42

17

19

37

18

29

34

28

8

9

27

Aant.

20

4

3

12

3

4

40

6

1

12

6

19

4

9

26

3

8

1

8

22

2

5

26

2

7

20

1

9

1

17

5

8

18

Thema

Zoiets Ziede Zelde !

Zoiets Ziede Zelde !

Zoiets Ziede Zelde in Princenhage, 
een Minios in een racewagen
Zoo iets Ziede Zelde !

Zoiets Ziede Zelde ! “Kekte meij”?

Zo iets ziede Zelden

Zoiets Ziede Zelde !

Zulke leuke buurmannetjes, die 
ziede maar zelde?
Vervlogen tijden.

Zoveul beroemd ziede zelden
in ‘t Aogje
Pool-o-naise;  Zoiets Ziede Zelde

Feest !

Da ziede en hoorde zelde!

Ons pa en ma wipte erop los!

Zoiets Ziede Zelde , maar 
wel bij de Hobbyclub
We zijn uitgekleed

Aogse Tennus Ploeg slaat 
dit jaar over
Komt een Dock bij de apen

Blind Vertrouwen

We steke ons kop in ut zand

We balen d’r stiekum tog ‘n 
bietje van ………..
Zoiets Ziede Zelde !

De Aogse Soultrain

Gagut nog over?

We slingeren ze op de bon

Zoiets ziede zelde zwaaie

Mij ziede zelde!

Aogs Championship of 
Blind Darts
Zoo iets Ziede Zelde !

Zoo iets Ziede Zelde !

Un blokske om

Zo iets ziede Zelden / 
kek effe naar ouw eiguh...
CV. Simpel on Tour

Toelichting

K:  kinderen tot en met 15 jaar
K1: 1 tot en met 4 kinderen
K2: 5 tot en met 9 kinderen
K3: vanaf 10 kinderen

V: 16 jaar en ouder
V1:1 tot en met 4 personen
V2:5 tot en met 9 personen
V3: vanaf 10 personen

W: wagens
O: buiten mededinging


