
  

  
 

`t Waor weer zo wiet ,de kanselerijjraod vaan de jäögraod moos weer op pad 
um op zeuk te goon naor ‘n nuijj prinsepaar veur `t jaor 2020. 
En dao ginge ze daan mèt hun vijfkes, en jao huur  wie kos `t aanders . ‘t 
regende wie piepesteele oet d’n hiemel.  Ze waore nog gein haaf oor 
oonderweeg of zie zaoge d’r al oet wie e stel verzoope katten. 
 Tanja zag tot zie ’t neet leuk vos en tot op heur oonderbreukse naat woor.  
“ Kinne veer neet eurgens goon sjuile en `n tèske koffie drinken:”stelde zie 
veur. 
Nao de Sjeigel hoofde veer neet mie te goon ,dee had zien deure ouch al 
geslote, daan bleef gelökkig Ivo in ’t Tönneke wel nog euver. 
Wat deenk uzze praeses hijj vaan,dee voond `t al lang good, umtot heer ouch 
door en door naat waor . 
Op weeg nao  `t Tönneke, kump daor opins zoene koejong op ziene otoped 
langs gesjees, en netuurlik ging heer door ‘nne groete pool mèt water 
boedoor Ilse en Esther de volle laog water euver ziech kreegen. Wie twie 
verzope poedels stoonte zie daor, Cindy en Jo kosten neet mie vaan ’t lache. 
Tanja voont dit is neet um te lachen en ouch Ilse en Esther  koste d’r neet 
ech um lache. 
De koejong sjaterde ut oet vaan ‘t lachen en vroog ónsjöldig ; ” Zeet geer 
naat gewoore?”. 
Toen sjoote veer allemaol in de lach en keken elkaar ins aon , en jao huur , 
veer hadde uzze jäögprins gevoonde. In 2020 zal daan ouch euver ‘t 
Braniemeekerkesriek goon regeren : 
  

                  Prins Kenji d’n Ierste 
Heer zal regere oonder de prinselikke naome vaan: 
 

Voetbaltechnikus, Achtbaonspecalisticus,Knuffelvaricus. 
 
Heer heit Kenji van Hinsberg en woent op de Kestiel Hilleraodweeg 70 in 
Nazareth en is geboren op 15 juni 2012 in Mestreech. 
Zien  awwers zien Sjeff van Hinsberg en Asley Koch en heet e leef zusterke 
Ranomi. 
Heer zit in grôp 4 bij juffrouw Marij op IKC  “de Gelöksvogel” in Lummel 
Zien hobbies zien voetballe en zwumme. 


