
Sjaan: 
lieve ome Christiaan, ik sta hier alweer 
op deze plek voor de dertiende keer. 
Neef Christiaan hield het na lange tijd voor gezien 
Maar hij stond hier toch ook zeker een jaar of tien. 

Christiaan: 
Ja, lieve tante Sjaan, 
Voor één keertje wil ik hier graag naast je staan 
en gaan we ons dorp weer eens kritisch bekijken 
hoe het allemaal liep rond de markt en de omliggende wijken. 

Sjaan: 
Leo Stok stopte dit jaar als hoofdredacteur van het Wijkblad. 
Hij had het er na 10 jaar toch wel mee gehad. 
Gelukkig was het team in mum van tijd weer helemaal aangevuld 
En zijn ze met Ron, Alexandra en Marc heel verguld. 

Christiaan: 
Jan van den Bliek is van het jeux de boules: heb je dat al eens gedaan? 
Je ziet die man ook altijd óóóóóóveral staan 
In het zich inzetten voor ons dorp is Jan altijd ontzettend sterk! 
Hij kreeg niet voor niets een verdienster voor al zijn werk.  

Sjaan 
 In februari kwam Peter van der List weer uit de hoge hoed 
want vorig jaar deed hij het als Prins Peer d‛n Zeventiende erg goed 
Hij facebookt zich suf, het hele jaar door 
En gelukkig gaat hij ons als leutvorst in 2014 weer voor. 

Christiaan: 
En wat denk je van Ronald Huismans, die ouwe 
want mensekinderen...wa kan die vent mauwe...... 
dun grotste van Breda, hij lulde iedereen omver 
ja....die jongen wordt nog wel eens een echte ster!! 
We hebben zelfs vernomen….. ja.. het is een echte primeur 
Dat hij een boek gaat schrijven over zijn beroep als buschauffeur 

Sjaan: 
En meej die carnaval zijn we nog nie klaar 
want de Bielopers bestonden wel 33 jaar 
das knap van dit gezellige kliekske 
en ze maken een steeds weer een lekker muziekske 

Christiaan: 
Voor de 22e keer was er in mei de vrijmarkt 
En zorgden scootmobielen en dergelijke voor een verkeersinfarct. 
De zeker meer dan 30.000 bezoekers schuifelden voetje voor voetje 
En zochten naar dat ene kleinood, misschien wel een mooi hoedje! 
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Sjaan: 
Ons dorpje wordt binnenkort vast weer in de media vermeld. 
Ik had het je toch laatst al verteld: 
Tommy Lips timmert met zijn CD‛s hard aan de weg 
Goh, wa heeft da menneke een mooi keeltje zeg. 
We gaan in de toekomst nog meer van hem horen 
En hij is nog wel hier in het Aogje, en níet in Volendam geboren! 

Christiaan: 

Nou, vergeet ook onze eigen beroemde schríjver niet, onze Rinie Maas 
Hij schreef al weer zijn 10e boek, het is het relaas 

over het wonderlijke leven van Janske Goríssen 
Rinie nam een verhalend, historisch kijkje achter de coulissen.
Sjaan: 
 Het licht in tuincentrum Overvecht Breda ging uit. 
Men werd het niet eens over de huurprijs naar verluidt. 
Nou, we gaan met plezier naar Jan Koolen aan de Ettense Baan 
Dan kopen we daar al onze plantjes en bloemen voortaan. 

Christiaan:  
Henk Fransen, je weet wel; die barkeeper hier in de Koe 
Die was duidelijk aan een nieuwe volleybalclub toe.  
Het moest er wel eentje worden, geheel naar eigen inzicht 
En dus heeft hij zelf VC ‛t Aogje opgericht  

Sjaan:
In ons dorp loopt met Pasen heel het dorp uit, dat kun je merken 
Je zou verwachten: die gaan met Pasen naar de kerken. 
Maar nee hoor: ze gaan kijken hoe clubs hun records gaan aanscherpen, 
Op  het Princenhaags kampioenschap eieren werpen.   

Christiaan:
Heug‛lijk feit was het 150-jarig bestaan van Slagerij Nooren 
waar je menig lekker stukje vlees kunt scoren. 
Sinds 1863 staat hier de zesde generatie 
met Walter aan het roer in een prachtige accommodatie. 

Sjaan:
Sommige ondernemers legden het bijltje er bij neer 
Hans Bogaerts concludeerde: “zo gaat het niet meer” 
Hij werd eerst al C 1000 in plaats van Super de Boer 
Maar toen lag daar ineens ook de grote Jumbo op de loer. 

Christiaan: 
Graag willen wij hem nogmaals bedanken vanaf deze plek 
Want hij sponsorde menig cluppie , dat was te gék! 
Groen/Wit, de 10 van ‛t Aogje of SKIP 
De avondvierdaagse, SEP enzo kregen centen uit zíjn knip. 



Sjaan:  
Een ander fenomeen van de laatste jaren is de buurtpreventie 
Vermindering van het aantal inbraken is de logische consequentie. 
Door meldingen van burgers worden veel misdrijven opgelost, zegt Ton van der Velden. 
En leefbaarheid en betrokkenheid in de wijk nemen toe, weet projektleider Aarts nog te vermelden. 

Christiaan: 
Nieuwste trend in het straatbeeld zijn de zogenaamde oplaadpalen 
Waar je voor je elektrische auto stroom van af kunt halen. 
Ook in Princenhage zijn ze reeds gesignaleerd. 
Dat is voor het milieu natuurlijk niet verkeerd. 

Sjaan:  
Wist je trouwens, mijn beste Christiaan, 
dat je voortaan je kliko niet te lang meer buiten mag laten staan? 
Dan krijg je namelijk 97 euro boete, je bent dan strafbaar. 
En ook bij een onleesbare adressticker ben je de sigaar. 

Christaan:  
Edu Schol verdient vanaf deze plek alle lof 
Want zijn site: Princenhage.net was ontzettend tof. 
Jarenlang konden we daarop lezen 
welke gebeurtenissen in het Aogje werden aangeprezen. 

Sjaan: 
Het tennispark, dat was in 2013 toch wel klucht nummer één. 
Ze hadden een stuk grond in gedachten, dat wist echt iedereen! 
De initiatiefgroep was aan de grond eigenlijk al helemaal verknocht 
Maar…. Opeens was de grond aan een ander verkocht. 

Christiaan:
De initiatiefgroep voelde zich opeens heel erg bekneld 
en werden er zelfs door D‛66 aan B&W vragen gesteld 
Gelukkig besloot de eigenaar de grond toch te willen verkopen 
En dus mogen we wederom op een nieuw tennispark hopen.  

Sjaan: 
Over Groen/Wit gesproken, beste Christiaan, 
Daar kunnen ze vanaf nu echt aan het uitbreiden gaan. 
De felbegeerde kleedkamers waar al 4 en een half jaar om werd gevraagd, 
gelobbyd, gesmeekt , maar uiteindelijk was het project geslaagd. 
Zo zie je maar, de aanhouder wint, 
in het gemeentelijke, ambtelijke labyrint. 

Christiaan: 
Feestelijk kregen de kleedkamers in augustus van Marian en Henk de zegen 
na vertraging van de bouw in de winter door vorst en regen. 
Nu kunnen 2 jeugdteams zich omkleden in douchen naar hartelust. 
Dat is na een fanatiek potje voetbal toch wel een must. 



Sjaan: 
Fijn was ook dat Joke en Piet van der List hun 50-jarig huwelijk konden vieren. 
Heerlijk, als je samen zo kunt rentenieren. 
Genieten van de oude dag, dat doen ze goed 
met goede moed, in vóór- en tégenspoed! 

Christiaan: 
 De Dobbelsteen Sjaan, dat wilde de Gemeente graag gaan slopen 
De enige uitweg was om het pand dan maar aan te kopen 
Maar ja, waar halen ze zo snel zoveel geld vandaan?
En dus zijn er  heel veel obligaties de deur uit gegaan 
Nu hebben ze dan wel al voor €20.000,- verkocht 
Maar hoe het nu verder moet wordt nog volop onderzocht 

Sjaan:  
De Koe was in 2013 volop in de pers, dat weten de meesten 
want Koninklijke Horeca was fel gekant tegen al die feesten! 
Maar het heeft het SGAP eigenlijk maar heel even gekweld, 
want de Koe werd volledig in het gelijk gesteld.  

Christiaan: 
De firma Nouwens besloot er mee te stoppen 
Het was in één klap voorbij voor de etalagepoppen. 
En de dames moeten nu voor nieuwe kleren naar de stad toe gaan 
maar …. we zijn er niet op achteruit gegaan. 

Sjaan:  
Want intussen bracht vast iedereen een bezoek 
aan de splinternieuwe HEMA daar op de hoek. 
Hopelijk is deze winkel niet een te grote concurrent voor onze middenstand 
Bijvoorbeeld voor Kaatje Jans, pal aan de overkant. 

Christiaan 
Of voor Bachman met zijn leuke spullen 
En wat dacht je van la Barrique, van Èric Erkelens met zijn mooie krullen 
Maar gelukkig heeft híj veel meer nog in zijn assortiment 
En is ie om zijn fameuze whiskeys wijd en zijd bekend! 

Christiaan: 
 Ja, ja, zijn zaak bestaat inmiddels al twintig jaar 
En hij staat altijd met een gezellig praatje klaar. 
Of hij groet je enthousiast ergens onderweg 
Hij kan denk ik wel met iedereen overweg. 

Sjaan: 
 Bij het Wijkblad hadden ze het even heel erg zwaar 
want een Petit comité had tegen de nieuwe lay-out veel bezwaar 
DE MARTINUSKERK WEG UIT DE KOP, DAT KUN JE ECHT NIET MAKEN! 
JULLIE DIENEN DE PRINCENHAAGSE IDENTITEIT TE BEWAKEN! 



Christiaan.  
SEP organiseerde vorig jaar weer iets nieuws rondom de kerst 
en heeft er weer een mooi evenement uitgeperst 
“Princenhage Fonkelt” heet het: er werd van alles gedaan 
Om tot slot met zijn allen naar Ruth Jacott te gaan.

Sjaan;  
Het is tegenwoordig modern: de bankzaken gaan via internet 
en dus: heeft de RABO het pand aan de Haagsemarkt te koop gezet 
Een bank op die plek is ons nu ontnomen 
We zijn toch wel heel benieuwd wat daar nu weer gaat komen 

Christiaan 
Maar er zijn ook mensen, die het steeds weer klaren 
om evenementen te organiseren, al vele vele vele jaren 
Koningsdag, Vierdaagse , Sinterklaas, Skip,  Tien van 't Aogje, de weilandgames, ach....noem ze
allemaal maar op 
Het staat steeds weer als een huis , met trouwe vrijwilligers en dat vinden wij TOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Sjaan:  
tot slot wou ik je nog het volgende vertellen, Christiaan, 
Het is voor het laatst dat je mij hier op het podium ziet als tante Sjaan. 
Ik ga namelijk binnenkort verhuizen naar de stad, 
maar ik heb het hier altijd enorm naar mijn zin gehad. 
De nieuwe Christiaan staat al te popelen voor volgend jaar 
En die nieuwe Sjaan zal er ook gaan komen, dat is zonneklaar! 

Christiaan: 
Wij wensen u in het nieuwe jaar 
Veel geluk samen met elkaar 
Moge het u ook in 2014 behagen 
In ons altijd mooie Princenhage 

Sjaan: 
We brengen tot besluit 
Een welgemeende heildronk op u uit 

PROOST! 




