
De uitslagen:

1e prijs Mexi-kano Thieu vanne Paol 118 pnt

2e prijs Ich heb wat oppe kop v.v. De Einling 106 pnt

1e prijs Vae hebbe un ton oppe bank v.v. De Vlieëgelkes 114 pnt

2e prijs Kom kom, kommer De beestenbende 113 pnt

3e prijs Doeër de hoeëge wîndjkracht, stieët oeës creasie eîn jaor inne wacht v.v. De Kuitbókse 112 pnt

4e prijs Vae zeen nétjes geklédj De fieëstendje aomzeiksels 111 pnt

5e prijs Ich gaon Koprolle!! De Gebbelkes 108 pnt

1e prijs Vae gaon dees daag wi-j un raket v.v. de Klodders 124 pnt

2e prijs Aan oos Preens…sessierups kumptj gein intj… Familie van Preens Jeroen I 114 pnt

3e prijs Vae zeen gestriktj vör d'n optocht....Mer Duike zoee de kroeg in !! Vröllie vanne Nacht 113 pnt

4e prijs 't Hazepad gekoeëze v.v. de Vrijbuiters 112 pnt

5e prijs As 't sprînge oppe latte neet wiltj lökke, dan mótte vae mer wieter oppe krökkeAojers leden jeugdraod van elf Bosseve 111 pnt

1e prijs Vea stoan achter de boore C.V. De KwakGaste 120 pnt

2e prijs Vae hebbe dit jaor unne wage met un gouwe rendje v.v. Gekkewêrk  95 pnt

Bedankt alle optochtdeelnemers en publiek langs de kant, kepel, jury, veiligheidscommissie,

Jeugdpreenses Gwen I en preens Jeroen I met hun gevolg.

Gae dootj dângert jaor toch auch mej aane optocht 2021

De optochtcommissie

Wichter

UITSLAGEN BRÖKWAGTERS-OPTOCHT 2020

Op vastenaovundj-dinsdag, 25 februari, trok de optocht van v.v. de Brökwagters door de straten van Boshoven

Het geheel leverde een kleurrijk en aantrekkelijk schouwspel op, mede door meetrekken van

verschillende wagens, vele groepen en eenlingen

Eenlingen

Groepen 

Wagens

Knauwelpriees :  v.v. De Vlieëgelkes - Vae hebbe un ton oppe bank

Winnaar van de Gouwe Brök:  v.v. de Klodders - Vae gaon dees daag wi-j un raket
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