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De Lapteen is een productie van de Com-
missie Pers & Publiciteit van Stichting 
C.C. ’t Aogje en wordt huis aan huis ver-
spreid in een oplage van 6500 in Prin-
cenhage, Heuvel, Westerpark en Effen.
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden gebruikt 
zonder schriftelijke toestemming van 
Stichting C.C. ‘t Aogje.
De Lapteen wordt uitgegeven door Stich-
ting C.C. ‘t Aogje. Het corresponden-
tieadres van Stichting C.C. ’t Aogje is:  
Wijnkoperstraat 18, 4813 HK Breda. 
U kunt mailen naar:
secretariaat@cctaogje.nl
De Stichting staat ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder nr. 
41102968. 
Bankrekeningnr.  NL05RABO0142411000. 

U kunt de Commissie Pers & Publiciteit 
bereiken via: redactie@cctaogje.nl

Met dank aan:
De Aogse carnavalsclubs en kapellen, 
alle adverteerders en sponsors, alsmede 
René Appels, Cees Hoosemans, Robert 
Hoosemans, Ronald Huismans, Dré Kart-
haus, Ismay Kieskamp, Alec Lokhoff, 
Rinie Maas, Tim Schoonebeek , Ron van 
Zundert en speciale dank aan Bas Kop-
pens voor de lay-out van de Lapteen. 
De lay-out van Ut Peuleschilleke werd 
verzorgd door Ontwerpstudio Karel & 
Linda.

Van de voorzitter

Alle carnavalskranten van ‘t Aogje nu 
online!
Het heeft even geduurd, maar dan heb 
je ook wat! Na een jaar verzamelen, in-
scannen, bewerken en samenvoegen 
van alle carnavalskranten sinds 1962 is 
het dan zover. Ze staan allemaal online! 

Zo iets kun je niet alleen
Zonder de samenwerking tussen Frans 
Langen, al jaren lid van de redactie, en 
Edu Schol, bekend van Princenhage.
net en Unissent. Zonder hun mede-
werking was het nooit gelukt om dit 
tot een goed einde te brengen. Hoeveel 
uren Edu en Frans hebben besteed aan 
het scannen, verwerken en doorzoek-
baar maken van de kranten is niet in 
geld uit te drukken. Dan zou er weinig 

overblijven om carnaval in ‘t Aogje te 
organiseren. Bovendien sponsort Prin-
cenhage.net ook nog het eerste jaar dat 
alle kranten op internet te zien zijn.

Alles doorzoekbaar.
Het bijzondere aan de digitale verwer-
king is dat alle karrenevalskraanten 
van ‘t Aogje doorzoekbaar zijn. Je typt 
een naam in en je krijgt alle artikelen 
met het betreffende onderwerp op een 
rijtje. 
Stichting C.C. ‘t Aogje wil daarom Edu 
Schol van harte bedanken voor dit on-
gelooflijke werk dat hij heeft verricht.

Ben je benieuwd hoe het eruit ziet? 
Ga dan naar www.lapteen.nl of  
www.cctaogje.nl

Colofon Lapteen online

Van d’n Burgemeester
Beste Carnavalsvierders uit ’t Aogje, Heuvel, Effen en Westerpark,

Nog heel even wachten en dan barst het feest der feesten weer los in ’t Aog-
je. Onder leiding van onze nieuwe voorganger, Prins Babbelonius de Leste, 
gaan we een carnavalsfeest wegzetten zoals je dat zelden ziet.
Om u alvast in carnavalsstemming te brengen ligt voor u de jubileumeditie 
van de Lapteen. Ook aan de vormgeving kunt u zien dat de krant dit jaar 
speciaal is. Een jubileum omdat onze karrenevalskraant nu voor de 55e keer 
wordt uitgebracht. Een mijlpaal waar we als Stichting ook ontzettend trots 
op zijn. Ieder jaar weer is het vanzelfsprekend dat de Lapteen automatisch 
op uw deurmat valt. Maar voordat dat gebeurt zijn medewerkers van de 
Stichting maandenlang, met tomeloze inzet en betrokkenheid, bezig om 
deze krant voor u samen te stellen. Omwille van deze jubileumeditie wil ik 
de commissie P&P feliciteren met deze 55e editie van de Lapteen. Ik hoop 
dat u deze editie met net zoveel plezier leest als de makers hebben gehad 
met het maken ervan.
Prins Babbelonius, de Joffers, Peer Bromtol, Tinus van de Markt, de Bielopers 
en alle leden van de Stichting staan 
nu al te popelen om vanaf 4 februari 
2016 weer “los” te gaan, maarrrrrrrrr, 
wij kunnen dit niet alleen. Daar heb-
ben wij u allen wel bij nodig. Want 
zonder de Aogse carnavalsvierders is 
er geen carnaval in ’t Aogje. Ik hoop 
daarom dan ook oprecht dat ik u al-
len mag verwelkomen op een van 
de vele feesten en bals die wij voor 
u hebben georganiseerd. We gaan er 
weer een fantastisch feest van ma-
ken, het liefst zo één waarvan men 
zegt: wat een feest: Zoiets Ziede Zel-
de !!!

Charles van Kerkvoorde,
Voorzitter C.C. ’t Aogje

Vol trots laten wij u kennismaken met 
de 55ste jaargang van de Karrenevals-
kraant van 't Aogje, die sinds 1976 de 
naam “De Lapteen” draagt. De naam 
Lapteen is een andere naam voor tuin-
boon. In het vroegere agrarische Prin-
cenhage werden veel tuinbouwproduc-
ten geteeld, waaronder ook tuinbonen, 
die hier beter bekend waren als Lap-
tenen.  Ook de kinderkrant kreeg een 
naam “Ut Peuleschilleke”. Volgens de 
"Dikke van Dale" is een peulenschil een 

klein werkje, een kleinigheid. De redac-
tie raadt u aan om ook Ut Peuleschilleke 
aandachtig te lezen.
Wij willen graag al onze voorgangers, 
die zich hebben ingezet om van de 
krant een carnavaleske, leesbare krant 
te maken, bedanken voor hun inzet. Op 
pagina 25 tot en met 27 kijken we op 
een bijzondere manier terug op de af-
gelopen edities.
Natuurlijk willen wij ook alle adver-
teerders, freelance medewerkers en 

fotografen bedanken voor hun inzet. 
Zonder hun medewerking was het on-
mogelijk geweest om deze carnavals-
krant 55 jaar uit te brengen.

Commissie Pers & Publiciteit

Jubileumeditie:

55 jaar karrenevalskraant van 't Aogje

‘Zoiets ziede zelde’

Kort maar krachtig is het motto van het Aogse carnaval 2016. En he-
lemaal van toepassing op deze bijzondere editie van karrenevals-
kraant de Lapteen. 
Want u heeft de 55ste jaargang van uw vertrouwde carnavalskroniek 
in handen. Voor mij een mooie gelegenheid alle vrijwilligers van C.C. 
’t Aogje te bedanken voor de vele vrije uren die ze besteden aan het 
mooiste feest van het jaar. Alleen dankzij de inzet van zoveel enthou-
siastelingen is het carnaval in het mooie Aogje mogelijk! 
Aogenezen, u viert dit jaar carnaval onder de bezielende leiding 
van uw nieuwe grootvorst Prins Babbelonius de Leste, in het dage-
lijks leven beter bekend als Alec Lokhoff. Uw bijzondere en muzikale 
leutvorst wordt bijgestaan door negen ministers, veldwachter Peer 
Bromtol en natuurlijk door de eeuwig glimlachende joffers Neeltje 
Voesenek en Marith de Jongh. Muzikale ondersteuning is in handen 
van hofkapel BB De Bielopers. Een ijzersterk team.
Ik ga voor het eerst genieten van het carnaval van Breda en omge-
ving. Terug in het vertrouwde Brabant. Ik kijk er naar uit. Natuurlijk 
ken ik mijn plaats. De narren nemen de macht over. De leutvorsten 
zijn de heersers van de stad en de dorpen. Ook in 
het wonderschone Princen-
hage, waar Vincent van Gogh 
zoveel mooie momenten 
beleefde, Ik treed terug, Met 
veel plezier. Want dan kan ik 
genieten van al die mensen 
die zoveel plezier beleven aan 
vier bijzondere dagen!
Ik wens Prins Babbelonius 
de Leste, zijn hofhouding en 
natuurlijk het hele Aogje een 
geweldig carnaval toe. En ik 
hoop dat u op 10 februari vol-
daan zegt: ‘Zoiets ziede zelde’.

Paul Depla
Burgemeester van Breda
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Hooggeëerde Carnavalsvrienden,

Wij - Prins Babbelonius de Leste, 18e Leutvorst van ’t Aogje en Drager van het  
Grootkruis, Kasteelheer van Prinsen’Haege, Gildemeester van de Zwaardvegers,  

Souffleur van ’t Zottenhofke, Trompetter langs d’n Bieloop (BD), Beschermheer van de 
Dweilende Orkesten, Heerschap van de Mannen van Rijnland, Quibus van d’n Koei - 

nodigen u uit om samen ’n Aogs carnavalsfeest te vieren zoals u zelden ziet.

De troepen zijn geïnspecteerd. De clubs en bouwers zijn helemaal klaar voor de Grote 
Aogse Optocht. De Nilmannen hebben ’t Zottenhofke reeds schoon gebezemd voor het 
bezoek van de Hoogheden aan onze Nil. De bakkers bakken de Aogse Troela’s weer 

bruin. De Aogse orkesten dweilen er al enige tijd dorstlustig op los, terwijl de  
vrijwilligers van C.C. ’t Aogje overuren draaien met de laatste voorbereidingen.

Niet in de laatste plaats lopen de Aogse brakskes al warm voor de tweede editie van 
de kinderoptocht op carnavals vrijdag. Het doet mij zeer veel plezier de Aogse  

kinderen - de toekomst van ons carnaval - op de Mart te mogen begroeten.  
 Komt allen, want zoveel moois ziede echt maar zelde!

Het is mij een bijzonder grote eer u allen voor te mogen gaan in de leut. Laten we er 
samen - van jong tot oud - een onvergetelijk carnaval van maken dat zijn weerga niet 

kent. Een feest waarvan we allen zullen zeggen: 

Zoiets Ziede Zelde… en alleenig maar in ’t Aogje! 

Met carnavaleske groet,
Prins Babbelonius de Leste 

Troonrede

Tekst: Ronald Huismans
Muziek: Flaco Jimenez/Jos Smolders

1e Couplet:
Ja we hebben d'r weer een, bij ons in 't Aogje,

een geweldig knappe trotse nieuwe Prins.

Tis er ene met een glimmend gouden laagje,

kijk daar komt ie al, ik zie hem al daarginds!

Refrein:
Ja zoiets ziede zelde, ja zomaar af en toe.

Ge mot dus heel goed kijke ok al bend'un bietje moe.

Ja 'zoiets ziede zelde', da komt zo vaak niet voor.

Alleen hier in 't Aogje, want hier feesten we maar door.

Ja 'zoiets ziede zelde', da komt zo vaak niet voor.

Alleen hier in 't Aogje, want hier feesten we maar door.

2e Couplet:
Van Peer Bromtol kon-de in de Lapteen lezen,

over ministers en ook Tinus van de Mart.

En de Joffers nou die mogen er ook wezen,

en de Bielopers die blazen weer kaajhard!

Refrein:
Ja zoiets hoorde zelde, ja zomaar af en toe.

Ik kan het heel goed horen want ik ben nog lang nie moe.

Ja 'zoiets ziede zelde', da komt zo vaak niet voor.

Alleen hier in 't Aogje, want hier feesten we maar door.

Ja 'zoiets ziede zelde', da komt zo vaak niet voor.

Alleen hier in 't Aogje, want hier feesten we maar door.

3e Couplet:
Goh wa ben ik toch gelukkig daddik jou zie,

ja daddis al weer een hele tijd gelee.

Maar nou zedde gij: 'allee kom op en maauw nie',

en ge trekt me in de polonaise mee!

Refrein:
Ja zoiets voelde zelde, ja zomaar af en toe.

We voelen ons hier happy met z'n allen in De Koe.

Ja 'zoiets ziede zelde', da komt zo vaak niet voor.

Alleen hier in 't Aogje, want hier feesten we maar door.

Ja 'zoiets ziede zelde', da komt zo vaak niet voor.

Alleen hier in 't Aogje, want hier feesten we maar door!

Carnavalslied 2016

Zoiets ziede zelde…!
Bekijk de clip

op www.cctaogje.nl



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

Dental Clinics Breda
P. van Spaandonkstraat 3

 4813 BR Breda
076 - 52 142 14

breda@dentalclinics.nl

Bel gerust voor een afspraak. 
Tot ziens in onze praktijk!

Zoiets ziede   
zelde! 
U bent van harte welkom in onze 
tandartsengroepspraktijk.
U kunt bij ons terecht voor:
• Alle tandheelkundige zorg
• Bezoek aan mondhygiënist
• Esthetische tandheelkunde
• Volledige gebitsprothese

• Gebitsproblemen  
• Het kindergebit
• Implantaten en klikgebit

www.dentalclinics.nl
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Kees van Endschot, een bescheiden 
man, die zeer verbaasd was dat hij ge-
nomineerd was voor de Persprijs. Kees 
is al 40 jaar woonachtig in Princen-
hage. Hij heeft momenteel drie boeken 
op zijn naam staan over de omtrek van 
het Liesbos met de straten die erop 
uitkomen.
deel 1 ”Rondje Liesbos”, gedeeltelijk de 
oostelijke kant, 
deel 2 “Prinsenbeek”, de noordkant en 
deel 3 ”Parochie Liesbos”, de zuidkant.
Toen Kees met prepensioen ging kreeg 
hij de tijd om zijn interesse naar de om-
geving waar hij opgegroeid was verder 
uit te diepen.
In 1997 is hij begonnen om informatie 
te verzamelen van de gezinnen die in de 
huizen rondom het Liesbos woonden, 
vanaf 1811 tot en met 1965. Deze jaartal-
len handhaaft hij in al de drie delen.
In al die jaren had hij zoveel informa-
tie ingewonnen, dat hij die graag wilde 
delen met anderen. Vandaar dat hij in 
2009 is begonnen met het schrijven van 
zijn eerste boek dat in 2012 uit kwam.
Met de jaren groeide de nieuwsgierig-
heid en zo kwamen er binnen zes jaar 
drie boeken uit.

Op onze vraag of er nog een 4e deel 
“de westkant” uitkomt, kwam het ant-
woord direct: hij is al weer druk in de 
weer om van alles te verzamelen, fietst 
naar Oudenbosch om daar in het ar-
chief alles over Etten-Leur te vinden. Hij 
hoopt dat het over 2 à 3 jaar klaar is.

Wij wensen Kees heel veel succes met 
zijn 4e boek en feliciteren hem met de 
Persprijs 2016 van Stichting C.C. 't Aogje.

In het Roode Hert kwam tijdens een bij-
eenkomst van de sociëteit “De Haegh-
sche Heerlyckheid” het idee van een 
paar dames dat het leuk zou zijn als 
Princenhage een tennispark kreeg, 
maar waar moet je beginnen?
Door er over te praten met andere be-
woners van Princenhage mondde dit 
burgerinitiatief in mei 2009 uit in de 
“initiatiefgroep Tennispark Princen-
hage “, bestaande uit Mechel van Dort, 
Marian Verheij, Merel Mulders, Sylvia 
en Wim Brocks, Anouk Stobbelaar en 
Madeleine Goossen. Later in het jaar 
schoven Theo Klijn, Lisette van Olphen-
Bachman en Wibout van Dort aan bij de 
initiatiefgroep. 
Om een stadsgesprek te winnen moest 
de initiatiefgroep 100 stemmen binnen-
halen, via een website van de gemeente 
konden burgers hun stem uitbrengen of 
zij dit een goed burgerinitiatief vonden. 
De 100 stemmen werden gehaald en op 
25 maart 2010 vond het stadsgesprek 
plaats in gemeenschapshuis” de Koe” 
onder leiding van de gemeente Breda 
om te kijken of er draagvlak was onder 

de inwoners van Princenhage voor een 
tennispark.
Verschillende organisaties en geïnte-
resseerden zoals KNLTB, bewoners en 
Breda Actief, gemeenteraadsleden, de 
scholen in Princenhage en omliggende 
wijk- en dorpsraden voerden gesprek-
ken met elkaar hoe een tennispark in 
Princenhage het beste kon landen. 
De Vlaamse Schuur was tjokvol..
Maandelijks werd er vergaderd om 
ideeën te spuien: wat willen we, waar 
moeten we zijn?
Waar kunnen we grond kopen, hoe ko-
men we aan financiële middelen? Er 
kwam heel veel bij kijken. 
Er werd een onderzoeksbureau uit 
Zwolle benaderd om een haalbaar-
heidsonderzoek te starten. Een student 
van de NHTV zette een enquête op en er 
werd een website gemaakt.
Om financiële middelen binnen te ha-
len kon men zich aanmelden als vriend 
van de initiatiefgroep. Een bonkie/kind 
betaalt E 2,50 en volwassenen betalen 
E 10,00. De initiatiefgroep heeft zich 
aangemeld bij de Rabobank Clubkas 

Campagne en heeft giften gekregen 
van wooncoöperatie AlleeWonen en de 
Rabobank.
Het laatste jaar zijn er diverse commis-
sies opgezet om de werkplanning beter 
te verdelen.
Er zijn ongeveer 35 vaste vrijwilligers 
actief.
Na hard werken hebben ze het voor el-
kaar gekregen om de plannen te reali-
seren.
Er is een stichting opgericht die de op-
dracht heeft gegeven om een tennis-
park met vier tennisbanen aan te leg-

gen. Ook is er een vereniging opgericht 
waar zich al 300 leden hebben aange-
meld.
Hoewel er nog veel moet gebeuren vóór 
de feestelijke opening op 2 april 2016, 
kan er in januari al worden getennist. 
Stichting C.C. ’t Aogje feliciteert de ini-
tiatiefgroep Tennispark Princenhage 
met de Verdienster 2016, want één ding 
is zeker: de initiatiefgroep heeft de Ver-
dienster oprecht verdiend.

Verdienster 2016

Persprijs 2016
"Wij leveren toch niks?", was de eerste 
reactie van Arjan Mulders, de voorzitter 
van het Princenhaags Museum.
"Daar denken wij anders over!" ant-
woordde Janneke van Kerkvoorde, 
voorzitter van de commissie Protocol. 
Wat jullie laten zien, ziede zelde! Nog 
nooit hebben jullie twee keer dezelfde 
expositie gehad. Iedere keer is er een 
nieuw onderdeel te zien van onze ge-
weldige Princenhaagse geschiedenis.
Het Princenhaags Museum had de eer-
ste tentoonstelling in 1993 en sinds 
2003 heeft het een eigen gebouw, Haag-
weg 334bis. De tentoonstellingen over 
de schilders Theuns en Strube trokken 
veel bezoekers, maar echte uitschieters 
met een enorme toeloop waren de ex-
posities over de straten: Dreef, Mastbos-
straat en Heilaarstraat (Kerkstraatje).
Gedurende het eerste half jaar van 2016 

is er weer een straat aan de beurt om 
belicht te worden.
Het eilandje van de Liesbosstraat en 
de Doelenstraat geeft haar geheimen 
prijs. Inderdaad zoiets ziede zelde! De 
tentoonstelling is elke tweede zondag 
van de maand te bezichtigen en ook 
elke woensdagochtend van 10 tot 12 is 
het geopend.
Het Princenhaags Museum is verguld 
met deze uitverkiezing. Maar het voort-
bestaan van het Museum hangt meer 
af van het aantal donateurs en die kan 
het nog wel gebruiken. Daarom een op-
roep: wordt donateur van het Princen-
haags Museum. Meld u aan via info@
princenhaagsmuseum.nl of stort ten-
minste E 20,00 op rekeningnr. IBAN: 
NL19RABO0182442454 t.n.v. Stichting 
Princenhaags Museum.

Hofleverancier:  
Princenhaags Museum



  Het leutigste eet- 

en bierlokaal 

   van ‘t Aogje!

Haagsemarkt 5, Breda. T: 076 - 205 05 05
www.aogsemarkt.nl

 076-5427648
4841 BA Prinsenbeek 

info@vangilsweb.nl
Groenstraat 7a

Audio Video Van Gils

Al m
eer dan 50 jaar een begrip in consum

enten elektronica!

      DE BESTE DEALS!
                    
 Gratis thuis bezorgd

ONLINE

&
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Vanaf 1956 kent Princenhage officieel 
carnaval. Aanvankelijk begon men met 
een kinderoptocht, maar al gauw wer-
den de activiteiten uitgebreid met een 
bal voor volwassenen in het Patronaat, 
dat stond op de plek waar nu de sport-
hal staat.
Na vijf jaar Prins Gielstan kwam de 
18-jarige regeerperiode van Prins Knil-
lis en werd het carnavalsfeest in ‘t Aog-
je uitgebreid en geprofessionaliseerd.
De organisatie kreeg de stichtingsvorm 
en de medewerkers vormden de Grote 
Raad, die verdeeld was in een aantal 
commissies, die verantwoordelijk wa-
ren en zijn voor hun specifieke taak.
Het bestuur regelt de algemene zaken 
waaronder de benoeming van Prins en 
Gevolg en bepaalt het beleid dat wordt 
uitgevoerd door de diverse commissies.

Commissie Aogse Avonden heeft als 
opdracht twee weken voor carnaval 
voorstellingen te verzorgen, waarbij 
het leven in Princenhage op de hak 
wordt genomen.

De Financiële Commissie zorgt voor 
geld voor de feestelijkheden. De ver-
koop van o.a. emblemen, groen-witte 

dassen, paraplu’s en Aogse Troela’s tij-
dens de financiële actie die één week 
voor carnaval plaatsvindt. Daarnaast 
benaderen zij bedrijven om sponsor te 
worden en kunnen individuele Princen-
hagenaars een bijdrage leveren door 
Sentekwiebus te worden. Meer infor-
matie daarover vindt u op www.cctaog-
je.nl en op pagina 23 van deze krant. 
De zieken in Princenhage krijgen met 
carnaval een fruitmandje ook verzorgd 
door deze commissie.

De Technische Commissie zorgt voor de 
versiering van de Haagsemarkt, de Koe 
en voor de decors bij de Aogse Avonden 
. Dankzij het werk van deze commissie 
zien de Prinsenwagen, de Haagsemarkt 
en de Koe er feestelijk uit.

De Commissie Protocol bedenkt o.a. de 
manier waarop de Prins wordt gepre-
senteerd. Zorgt voor de Prinselijke on-
derscheidingen, de representatie in en 
buiten ‘t Aogje. De keuze van het jaar-
lijkse motto en de emblemen. De bij-
eenkomst van het Gelag der Vorsten bij 
Nil op het Zottenhofke behoort ook tot 
hun taak. Kortom deze commissie zorgt 
dat alles er verzorgd uitziet.

Dankzij de Commissie Pers & Publici-
teit kunt u nu deze krant lezen. Voor de 
kinderen is er een aparte krant: Ut Peu-
leschilleke. Deze commissie verzorgt de 
publiciteit, zowel in de media, als op de 
facebookpagina en de internetsite van 
de Stichting www.cctaogje.nl Zij maken 
ook bij alle C.C.-evenementen foto’s en 
filmpjes, die op de website te zien zijn.

Alle feestelijkheden die tijdens carna-
val in het gemeenschapshuis plaatsvin-
den worden georganiseerd door de Fes-
tiviteiten Commissie. Een week voor 
carnaval houden zij een inzingavond: 
de Vocaole Generaole. Met carnaval zelf 
ligt er een uitgebreide taak om alles van 
het Familiebal, Mottobal, Limonadebal, 
Zaalfeest, Dorpsbal, Kindermiddag tot 
en met de oudercrèche op dinsdagmid-
dag goed te laten verlopen. Op pagina 
8 en 9 staat het hele carnavalsprogram-
ma. Deze commissie heeft dan al lang 
de organisatie van het Mottomot achter 
de rug.

De Commissie Buitengebeuren heeft 
als eerste activiteit De Lampionnenop-
tocht tijdens de 11-11 viering. De eerste 
en de leste druppel en het in goede ba-

nen leiden van de optocht vraagt de no-
dige deskundigheid als gediplomeerd 
verkeersbegeleider. De prijzen voor de 
optocht worden door deze commissie 
aangeschaft.

BB (BoerenBlaaskapel) De Bielopers is 
de hofkapel van de Prins. Bijna het hele 
jaar repeteren zij op donderdagavond 
in het Roode Hert om muzikaal goed 
voor de dag te kunnen komen.

Uittredende Ploeg.
Prins Babbelonius de Leste, de achttien-
de Prins van ‘t Aogje, kan zoals de prin-
sen voor hem, rekenen op een heel Ge-
volg dat hem bijstaat. Sinds 1989 kent 
‘t Aogje een Ministerraad in plaats van 
een Raad van Elf. Dicht naast de Prins 
staan zijn twee Joffers, die hem op alle 
mogelijke wijze bijstaan. Voor de goede 
orde kan hij een beroep doen op de zeer 
ervaren veldwachter Peer Bromtol. 
Het karakteristiek Tinus van de Mart 
heeft een vrije rol en kan op de meest 
onverwachte momenten allerlei frat-
sen wel of niet uithalen.
De Hoffotograaf zorgt ervoor dat alle 
feestelijkheden worden vastgelegd.

C.C. ‘t Aogje    sinds 1956

Bestuur
Wendy van Endschot
Charles van Kerkvoorde
Jan Koolen
Dennis Nuitermans
Albert Rops
Maikel Rops

BB de Bielopers
Joost v.d. Corput: trompet
Niels van Dorst: saxofoon
Peter Dudok: trombone
Marieke van Endschot: saxofoon
Wolfgang van de Goorbergh: sousafoon
Sylvia de Graaf: trompet
Ad Hoosemans: trompet
Steijn de Jongh: trombone
Jop Kessels: trompet
Mario Kloet: trompet
John Koeken: slagwerk
Ed Lokhoff: trompet
Marco de Meulder: grote trom
Ruud de Meulder: bekkens
Allard Mouwen: bariton
Erwin Uitdehaag: saxofoon

Commissie Aogse Avonden
Francis van den Broek
Jan de Craen
Ronald Huismans
Erik Koopman
Arjan Mulders
Ed Poppelaars
Tim Schoonebeek

Technische Commissie
Rob van den Boer
Piet Brouwers
Rick van Buel
Erik Dekkers
Piet Dekkers
Joey Heerkens
Koos Hoosemans
Sören de Nijs 
Willem Schoonebeek
Marco Stougie 
Tom Vingerhoets
Paul Zijlmans

Financiële Commissie
Mia Brocks
Wim Brocks
Jacqueline Dekkers
Aschwin Donkers
Maikel van den Enden
Jos Pastoor
Peter Roovers

Commissie Pers & Publiciteit
Wibout van Dort
Henk Fransen 
Daan de Jongh
Frans Langen
Bas Maalcke
Jolanda Martens
Loes de Vetter

Festiviteiten Commissie
Nico Collette
Leslie Dillisse
Thea van Dort 
Ad Harmsen
Angelique Harmsen
Lianne de Jongh
Karlien Klijn
Joella Lambregts
Netty de Meulder
Milou van de Wiel
Corné Wijnings

Commissie Buitengebeuren
Johan de Craen
Rinus Gorissen
Rob de Koning
Christ Nuitermans
Maarten van de Rijt
Jacques van Steen
Frans Zuijdevelt

Commissie Protocol 
Lilian Dekker
Frederique Hoogendam
Janneke van Kerkvoorde
Patrick Langen
Nico Stokman

Uittredende Ploeg
Alec Lokhoff 
Marith de Jongh
Neeltje Voesenek
Piet Dekkers
Sören de Nijs
en BB de Bielopers:
Joost v.d. Corput
Niels van Dorst
Peter Dudok
Marieke van Endschot
Wolfgang van de Goorbergh
Sylvia de Graaf
Ad Hoosemans
Steijn de Jongh
Jop Kessels
Mario Kloet
John Koeken
Ed Lokhoff
Marco de Meulder
Ruud de Meulder
Allard Mouwen
Erwin Uitdehaag
en de Ministers:
Eric Dekkers
Aschwin Donkers
Joey Heerkens
Daan de Jongh
Patrick Langen
Ed Poppelaars
Willem Schoonebeek
Marco Stougie
Tom Vingerhoets

Medewerkers C.C. ‘t Aogje 2016



Carnavalsprogramma 2016 Stichting C.C. ’t Aogje

Alle vrouwkes  
opgelet

21.00 uur: 

Vrouwkesbal in de Koe

Wakker worden en naar de 
Grote Optocht in ‘t Kielegat 

vanaf 13.11 uur

Het wordt weer een 
fantastische dag.

Prins Babbelonius,  
BB De Bielopers en Groot 

Gevolg bezoeken tijdens hun 
sociale rondgang door ’t Aogje 

diverse adressen.

13.00 uur:
Scholenbezoek

Prins Babbelonius,  
BB De Bielopers en Klein 

Gevolg starten bezoek aan  
de Aogse scholen bij de op-
tocht van de basisscholen  

op de Markt.

Uitreiking fruitmandjes

19.20 uur:
Prins Babbelonius,  

BB De Bielopers en Groot 
Gevolg bezoeken tijdens hun 

sociale rondgang door  
’t Aogje diverse adressen.

21:oo uur
Bouwersbal in de Koe

Entree Prins Babbelonius om 
22.11 uur. Hier wordt aandacht 

besteed aan de eventuele 
jubilarissen.

13.30 uur:
Eerste Druppel

Zoeken naar de Eerste Drup-
pel met Prins Babbelonius op 

de Haagsemarkt.

14.10 uur:
Opening Familiebal

Achter Prins Babbelonius, BB 
De Bielopers en de rest van het 
Gevolg gaan de kinderen met 
hun ouders naar het Familie-

bal in De Koe. 
Entreeprijs: kinderen E 1,00, 

volwassenen E 3,00
Muziek: DJ Tonnie, Disco Fire 

en kapellen.

16.30 uur:
Gelag der Vorsten

Gelag der Vorsten op het Zot-
tenhofke met Prins Petrus C 

Lie d’un Alleraller Irste van ut 
Kielegat en Baron Philippe-

Charles. Verbroederingsfeest 
in het Roode Hert.

Wakker Worre!
Rondgang door Princenhage 
van het ‘speciaal gevolg’ met 

slag- en ander werk.

13.11 uur:
Lancering Prins

Op de Aogsemarkt zal Prins 
Babbelonius zich op ludieke 

en/of spectaculaire wijze aan 
de Aogse bevolking vertonen 

tijdens ‘de Lancering’.

13.30 uur:
Grote Optocht van  

’t Aogje.

Zoiets ziede zelde!

15.00 uur:
Zaalfeest

Spetterend Zaalfeest met het 
hele gezin voor alle deelne-
mers aan de optocht en de 

overige inwoners van ‘t Aogje.
Entreeprijs: E 3,00, alleen in 

voorverkoop 
Muziek: BB De Bielopers,  
DJ Tonnie en Disco Fire.

20.00 tot 21.30 uur:
Limonadebal in De Koe

voor jongens en meisjes  
van 7 t/m 12 jaar.

Entreeprijs: E 1,00
Er zijn speciale limonadebal-
consumptiebonnen à E 1,50 

Muziek: DJ Dennis.

20.00 tot 23.00 uur:
Discocarnaval in  

de Dobbelsteen

voor jeugd (11 t/m 15 jaar) 
1 avond E 3,50 (incl. 1 cons.)

2 avonden E 6,00 (incl. 2 cons.)
Overige consumpties E 1,50

Kaartvoorverkoop bij:
Bachman, Drogisterij Brocks en 

aan de zaal Muziek Disco: Dizn.

20.00 tot 01.30 uur:
Mottobal in De Koe

onder het motto ‘Zoiets ziede 
zelde...!’ Muzikale medewer-
king van diverse kapellen en 

DJ Tonnie.
Entreeprijs: E 3,00

Mannen, jullie vinden  
wel iets anders.

Prins Babbelonius de Leste, 
BB De Bielopers en Gevolg 
bezoeken diverse adressen 

waaronder het Vrouwkesbal in 
De Koe.

16.00 uur:
Prijsuitreiking Categorie A
(Jeugd t/m 14 jaar). In de Rabozaal 
reikt Prins Babbelonius de prijzen 
uit aan de jonge optochtdeelne-

mers.
17.00 uur:

Prijsuitreiking Overige 
Categorieën (B t/m D). 

Vanaf 18.00 uur Doorlopend 
feest met discomuziek en  

diverse kapellen.

20.00 tot 21.30 uur:
Limonadebal in De Koe

voor jongens en meisjes  
van 7 t/m 12 jaar.

20.00 tot 23.00 uur:
Discocarnaval in  

de Dobbelsteen
voor jeugd (11 t/m 15 jaar) 

20.00 tot 01.30 uur:
Schuurfeest

In De Koe wordt in de Vlaamse 
Schuur nog steeds muziek 

gemaakt door diverse kapel-
len tijdens het Schuurfeest.

Entreeprijs: E 3,00

19.00 tot 20.30 uur:
Limonadebal in De Koe

voor jongens en meisjes  
van 7 t/m 12 jaar.

Entreeprijs: E 1,00
Er zijn speciale limonadebal-
consumptiebonnen à E 1,50

21.00 tot 02.00 uur:
Dorpsbal

voor iedereen vanaf 16 jaar. 
Met diverse kapellen in de 

Vlaamse schuur en aanbouw. 
In de Rabozaal DJ Lars en een 
optreden van Snollebollekes. 
Entreeprijs: E 15,00 (Incl. 4 

consumptiebonnen)

14.15 tot 16.30 uur:
Kindermiddag

Kindermiddag in de Rabozaal, 
die wordt geopend door Prins 
Babbelonius. Daarna Clown 
SNØRRE met een kleurrijke 

kindershow voor de kinderen 
van ‘t Aogje van 4 t/m 10 jaar. 

Entreeprijs: E 2,50
Kaartvoorverkoop bij:

Bachman en Drogisterij Brocks

De ouders hebben geen toe-
gang tot de kindermiddag. 

Vanaf 14.00 uur: 
Oudercrèche in de Vlaamse 

Schuur en aanbouw. Vrij en-
tree. Diverse kapellen en  

DJ Tonnie.

20.00 uur:
Leste Druppel

Op de Aogsemarkt wordt de 
Leste Druppel plechtig neerge-
haald. Rondgang met de Leste 

Druppel, die wordt  
opgeborgen bij Nil. 

Voordat we afscheid nemen 
van Prins Babbelonius zal 

hij nog het motto voor 2017 
bekend maken.

Donderdag 
4 februari

Vrijdag 
5 februari

Zaterdag 
6 februari

Zondag 
7 februari

Maandag 
8 februari

Dinsdag 
9 februari

Hoofdsponsors:

Roobol Woonwinkels
Rabobank Breda
Nuitermans Autobedrijf v.o.f.
AB InBev

Slagerij Nooren en  
Vishandel J. Vermeulen
Peter Hector Administratie en 
Advies
Stijlvol trouwen Princenhage
Fysiotherapie Kavelaars cs.
Dijksterhuis Accountants en  
Adviseurs AFR 
Kamsteeg tuinen

La-More Projektadvies 
Primstar b.v.
Nouwens Transport Breda 
W.P. de Groot Holding B.V. 
Buro Sutorius
Gasterij Don Qui-John 
In-Motion 
Admindo 
Euromaster 

Het Roode Hert 
HeliCentre
AC Koijen & Partners
Auto & bandenbedrijf G. van 
Hooijdonk 
Willy Naessens Industriebouw 
Prinsjeshof Kinderdagverblijf
Café De Sjon

Sponsors:
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Tijdens het kerstreces heeft de Minis-
terraad in warmere oorden een bezin-
ningscongres belegd. 
De Ministers kwamen samen op aan-
dringen van de Minister van Algemene 
Zaken, omdat hij na 22 jaar Minister-
schap wel eens wilde weten hoe hij-
zelf, maar ook de andere en nieuwe 
Ministers gefunctioneerd hebben en/
of welke plannen zij voor de toekomst 
hebben. Na een week -die bol stond van 
intensief vergaderen- maakten zij het 
volgende communiqué openbaar:

De Ministerraad in vergadering bijeen 
heeft geconstateerd dat alle Ministeries 
hun taak plichtsgetrouw en met de no-
dige bureaucratie uitvoeren. Voorts is 
duidelijk geworden dat vooral de nieu-
we Ministers grote ambities hebben 
voor hun Ministerie.

Minister van Algemene Zaken 
Deze Minister zit al 22 jaar op zijn post 
en is daardoor ruim voorzien van zit 
eelt. Hij heeft veel bereikt gedurende 
deze 22 jaar vooral in de overlegsitiuatie 
met onder andere protocollaire affai-
res. Om eventule computerproblemen 
tegen te gaan heeft hij een advies voor 
zijn overige Ministers: als je geheugen 
wat achteruit gaat zoals bij mij, veran-
der dan je wachtwoord op de computer 

in “onjuist”. Als je dan inlogt met het 
verkeerde wachtwoord, zal de compu-
ter je vertellen: “Uw wachtwoord is on-
juist”.

Minister van Vrimde Zaken
Deze Minister is verantwoordelijk 
voor alles wat vrimd is in en buiten ‘t 
Aogje. Ook het asielbeleid valt onder 
zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft 
zich voorgenomen om langs te gaan 
bij alle nieuwe bewoners van ‘t Aogje. 
Onlangs heeft hij een slechte ervaring 

gehad met een nieuwe inwoner die bij 
hem langs kwam voor een baan op zijn 
Ministerie. De nieuwe inwoner kwam 
binnen met een enorme doos. “Waar is 
dat voor?” vroeg de Minister? “Ik moest 
toch mijn CV meebrengen?”
“Jazeker”. “Gelukkig”, zei de man, “ik 
was al bang dat ik de centrale verwar-
ming voor niks had gesloopt”.

Minister van Mobiele zaken.
Grootse plannen voor 2016. Hij zal een 
snelheidsbeperking instellen tijdens 
carnaval in de horecazaken. De bussen 
van Arriva die door of langs ‘t Aogje ko-
men, moeten tijdens carnaval voorzien 
zij van groen-witte vlaggetjes. Tijdens 
de optocht mag er geen mobiel verkeer 
zijn op de optochtroute. Vanaf nu gaat 

hij zich ook bemoeien met mobieltjes: 
overal gratis WiFi in het dorp en er mo-
gen alleen carnavaleske zaken gepost 
worden op facebook.

Minister van Schoolse Zaken
Het carnavalsproject op de basisscho-
len zal een grotere inbreng krijgen van 
Aogse zaken. Vooral de Aogse taal moet 
extra aandacht krijgen: iedereen in ‘t 
Aogje dient de betekenis van de volgen-
de woorden te weten: peekes(wortelen), 
bekaant (bijna), werrum (warm), ‘n 
schèèr (een schaar), nunond (een hond), 
bettie akkum aai (bijt hij als ik hem aai), 
gaget mee (kun je het meenemen).
De Minister vindt het als zijn grootste 
verdienste dat het kindertal op de Aog-
se scholen flink is gestegen. 

Minister van Groene Zaken
Bij dit Ministerie is het gras grotendeels 
voor de voeten weggemaaid. Er is bijna 
geen groen meer in ‘t Aogje. Ook zijn po-
gingen om een Aogs park aan te leggen 
in plaats van industriële voorzieningen 
is mislukt. Zijn speerpunt voor de ko-
mende periode is om overbevissing op 
de Bieloop tegen te gaan. Hij zal met de 
vishandel bespreken of zij langere ope-
ningstijden kunnen realiseren. De slui-
ting van de veiling aan de Heilaarstraat 
was voor hem een aanleiding om zijn 
ontslag in te dienen, maar het vooruit-
zicht op een lagere wachtgeldregeling 
heeft hem daarvan weerhouden.

Minister van Aogse Zaken
Hij prijst zijn successen van de afgelo-
pen periode. De tentoonstelling over 
Vincent van Gogh heeft ons dorp op de 
kunstkaart gezet. De goede resultaten 
van Groen-Wit bieden veel perspectief 
om NAC voorbij te streven. Door de ope-
ning van een eet- en bierlokkaal heeft 
de naam van ‘t Aogje een veel grotere 
vlucht genomen. De oude straatnamen 
worden steeds meer gebruikt: Slik-
straatje, Voorstraat, Mauritspleintje, 
Kerkstraatje, Steenweg. Kortom: Deze 
Minister voelt er veel voor om op zijn 
lauweren te rusten. De enige wens die 
hij nog in zijn pakket heeft is dat het 
tennispark aan de Rithsestraat zal uit-
groeien tot een tweede Wimbledon.

 Minister van Pliesie Zaken
Zijn grootste verdienste is dat hij het ar-
beidsconfict met Peer Bromtol in goede 
banen heeft kunnen leiden. Door zijn 
inzet heeft de veldwachter geen ontslag 
genomen, ondanks het feit dat hij al ja-
ren geen salarisverhoging heeft gekre-
gen en ook zijn pensioenverwachtin-
gen flink moesten worden bijgesteld. 
De verkeerslessen op de basisscholen 
zijn een groot succes. Meer moeite 
heeft hij met het verkeersgedrag van 
de Aogse ouderen. Om dit te verbete-
ren zal hij binnenkort een gratis cursus 
rollator gebruik opstarten en voor de 
scootmobielers wordt een wedstrijd op 
de Markt georganiseerd onder de naam: 
de slechtste scootmobieler van ‘t Aogje.

Minister van Geld Zaken
Deze Minister heeft zijn taak bijna vol-
bracht. Hij heeft ervoor gezorgd dat er 
geen enkele bank meer is in ‘t Aogje. 
Ook het aantal pinautomaten wil hij 
drastisch terugbrengen. Op die manier 
wil hij het gebruik van Aogse duiten 
bevorderen, vooral tijdens de carnaval-
speriode. Door het meenemen van een 
geldkoffertje kan hij ervoor zorgen dat 
Prins Babbelonius nooit op zwart zaad 
komt te zitten.

Minister van Bijstands Zaken
Naast zijn zorg voor de inwoners van de 
sociale instellingen heeft hij een nieu-
we taak op zich genomen. Hij zal vooral 
onbekende personen uit het dorp voor-
dragen voor een prinselijke onderschei-
ding.
Een onderdeel van zijn takenpakket dat 
de laatste jaren te veel is verwaarloosd 
is het controleren van de bij(en)stand. 
Het gevolg daarvan is dramatisch. De 
bij(en)stand in ‘t Aogje is onrustbarend 
afgenomen. Om de angel uit dit pro-
bleem te halen zal hij bevorderen dat de 
prijs van de honing gehalveerd zal wor-
den. Hij heeft de landbouwhogeschool 
gevraagd een bijenras te ontwikkelen 
dat zich goed zal thuisvoelen in het 
Liesbos.

Ministerraad bespreekt 
resultaten en plannen

Vanaf het komende carnaval zal u wel-
licht opvallen dat de Minister van Vrim-
de Zaken zich met een mysterieus kof-
fertje in het feestgedruis begeeft. Zoals 
de Minister van Financiën op de derde 
dinsdag van september tijdens Prins-
jesdag het Miljoenennota Koffertje be-
heert, zo is onze Minister van Vrimde 
Zaken verantwoordelijk voor het zoge-
naamde ‘Elfde van d’n Elfde Kofferke’. 
Hierin bewaart hij twee Prinselijke Pul-
len van Leutvorst Babbelonius de Leste 
en ’n authentieke Aogse Pint waarmee 
de Hoogheid met bekendere en vooral 
ook minder bekende Aogse carnavalis-
ten zal proosten op ’t Aogje. Aangezien 
dit enige uitleg vereist volgde de redac-
tie van De Lapteen onze Hoogheid op 
zijn rondgang langs enkele Aogse feest-
gangers, waarmee hij de eerste ‘Pintjes 
van de Prins’ zou drinken. 

Samen bouwen aan ons carnaval
“Als Prins mag ik ’t Aogje voorgaan in 
de leut. Een fantastische en eervolle 
taak. Maar zoals ‘voorgaan’ al impli-
ceert heb je heel wat carnavalisten no-
dig om er samen een geweldig feest 
van te maken. Wat is ’t Aogje toch be-
voorrecht met zoveel bijzondere clubs, 
vrijwilligers, carnavals verenigingen, 
wagenbouwers, Sentekwiebussen en 

muzikanten die met enorme bezieling 
meebouwen aan ’t Aogse carnaval. Zij 
verdienen alle lof, hulde en Prinselijke 
versierselen! Naast deze veelal beken-
dere carnavalisten zijn er eens zovele 
feestgangers die ‘t Aogse carnaval een 
warm hart toedragen, maar meer in de 
luwte opereren.”

Babbelonius Biertje
“Wat te denken van al die Aogse feest-
gangers die ‘gewoon’ van d’n Eerste tot 
de Leste Druppel meedeinen; Aogene-
zen die traditiegetrouw uit volle borst 
het Aogse Volkslied meezingen; al die 
ouders en leerkrachten die onze brak-
ken ’t Aogse carnaval met de paplepel 
bijbrengen; en al die creatievelingen 
die elk jaar weer in zelfontworpen pak-
skes verrassend voor d’n dag komen… 
Ook zij zorgen dat ons carnaval levend 
blijft en verdienen ’n plekske in de Aog-
se spotlights. Daarom schenk ik tijdens 
de leutdagen met de regelmaat van de 
klok ’n ‘Pintje van de Prins’. Voor u het 
weet drinken we samen een ‘Babbelo-
nius Biertje’; een ‘spraakwatertje’ waar-
mee we proosten op ’t Aogse carnaval.”

Aubade
“Het ‘Pintje van de Prins’ is een symbo-
lisch eerbetoon aan alle Aogse carnava-

listen. Hofkapel BB de Bielopers zal ik 
vragen tijdens elk ‘Pintje’ een aubade te 
verzorgen. Een muzikaal eerbetoon vol 
loftrompetten aan alle carnavalisten 
die ’t Aogje rijk is!”

In het kader van ’55 Jaar De Lapteen’ 
belde Prins Babbelonius de Leste spon-
taan aan bij enkele Aogse feestgangers 
en oud-carnavalisten woonachtig op 
het huisadres nummer 11-22-33-44 en 55. 
Met hen proostte hij op ’t Aogje met een  
‘Pintje van de Prins’. Het begin van een 
nieuwe traditie?

‘t Pintje van de Prins
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11 jaar lid: 
Corné Wijnings

Corné is 12 jaar geleden officieel toege-
treden tot lid van de Grote Raad. Norma-
liter is het eerste jaar een kletskopjaar, 
maar niet bij Corné. Dat Corné gelijk 
toetrad tot de Grote Raad had te maken 
met het feit dat Corné in zijn 1e jaar di-
rect tot voorzitter van de Festiviteiten 
Commissie werd benoemd en daardoor 
automatisch werd toegevoegd aan het 
toenmalige Algemeen Bestuur. 
Samen met zijn medecommissieleden 
organiseert hij alle feesten en bals tij-
dens carnaval. Van contacten leggen 
met diverse kapellen, tot het mede or-
ganiseren van het Dorpsbal en natuur-
lijk alles wat daar tussen inzit, niets is 
hem vreemd. 
Na de structuurwijziging van Stich-
ting C.C. ‘t Aogje nam Corné plaats in 
het nieuwe bestuur. Onder zijn verant-
woordelijkheid vielen de Commissie 
Aogse Avonden en de Commissie Fes-
tiviteiten. Tot oktober van 2015 heeft 
hij deze functie bekleed. Als gevolg van 
drukke werkzaamheden is Corné hier 
inmiddels mee gestopt. 
Wij danken Corné voor de bergen werk 
die hij voor de Stichting heeft verzet en 
nog steeds verzet. Daarnaast hopen we 
dat we nog jaren gebruik kunnen ma-
ken van zijn kennis en expertise. 
 
11 jaar lid:
Marieke van Endschot

Marieke is nu officieel 11 jaar lid van de 
Grote Raad. Als klein meisje stond Ma-
rieke al, samen met haar zusje, altijd 
vooraan in de Koe. Ze was geobsedeerd 

van de Bielopers. Ze had één doel en dat 
was ooit zelf lid te worden van de Bie-
lopers. Toen ze daadwerkelijk ook echt 
mee mocht spelen kon ze haar geluk 
niet op. Nu ruim 11 jaar later is Marieke 
niet meer bij de Bielopers weg te den-
ken. 
Naast het spelen van muziek is Marieke 
sinds jaar en dag ook een van de vaste 
hoofdrol- speelster tijdens de Aogse 
Avonden. Vele personages heeft ze op 
ludieke wijze, op het podium, gestalte 
gegeven. 
Sinds carnaval 2010-2011 is Marieke 
commissievoorzitter van BB de Bielo-
pers. Als voorzitter houdt ze heel de 
club bij elkaar en regelt alles voor hen. 
In deze functie heeft Marieke vele be-
proevingen doorstaan. Altijd heeft ze 
dit, samen met de Bielopers, tot een 
goed einde weten te brengen. 
Het komende jaar is het laatste jaar van 
Marieke als commissievoorzitter. Haar 
taak en doel om van de Bielopers weer 
een geweldige hofkapel te maken is 
hiermee zo goed als volbracht. Marieke 
Chapeau hiervoor !!
 
22 jaar lid:
Willem Schoonebeek

Willem was één van de eerste leden die 
22 jaar geleden, geen kletskop hoefde te 
zijn maar direct lid werd van de Grote 
Raad. In zijn 1e jaar werd hij benoemd 
tot secretaris in het Dagelijks Bestuur. 
Willem heeft de functie van Secretaris 
van de Stichting 22 jaar vervuld. Zelfs 
voor C.C.- begrippen is het een unicum 
dat een persoon zo lang dezelfde func-
tie heeft bekleed. 
Naast al zijn secretariële werkzaamhe-

den heeft Willem in de loop der jaren 
bewezen een zeer toegewijd lid te zijn 
van de Grote Raad. Al jaren lang ver-
tolkt hij de rol van Minister van Alge-
mene Zaken. 
Willem is ook de stuwende kracht bin-
nen de Dorpskwis en een trouwe deel-
nemer aan de Grote optocht in het 
Kielegat met de C.C .wagen. Ook bij de 
Aogse Avonden geeft Willem altijd acte 
de presence. Hij is de ideale persoon om 
de meest bizarre typetjes uit te laten 
beelden. 
Naast alle werkzaamheden die Willem 
voor de Stichting verzorgt, toont hij 
ook een enorme betrokkenheid bij het 
carnaval in Groot Breda. Hij is een van 
de initiatiefnemers van het Groot Kie-
legats Scholenproject. Verder probeert 
Willem ieder evenement bij te wonen 
en dat lukt hem bijna altijd. Naast het 
genieten tijdens zo’n evenement mani-
festeert hij zich daarbij dan ook als een 
prima ambassadeur van het Aogse car-
naval.
 Willem dank je wel voor je inzet en be-
trokkenheid.

33 jaar lid:
Jan de Craen

Duizendpoten vind je maar weinig, 
maar met Jan de Craen heeft de C.C. er 
33 jaar geleden eentje binnengehaald.
Voordat Jan lid werd van de Stichting 
had hij al veel ervaring opgedaan met 
carnaval. Jan was al een aantal jaren 
onderwijzer op de Eerste Rith en het 
werd tijd dat de binding tussen de C.C. 
en de school groter werd. Hoe kon je dat 
dan beter doen dan Jan in te lijven bij 
de Stichting en de Raad van Elf. Daar 
had men heel snel door dat Jan veel 
meer in zijn mars had. In de afgelopen 
33 jaar heeft Jan vele rollen vervuld 
zoals lid van de raad van Elf, minister, 
bierloper, toneelspeler, zanger, danser, 
presentator en gastheer. Jan werd ook 
jaren achtereen genoemd als mogelijke 
Prins van ‘t Aogje. 
Als Minister van Schoolse zaken kon 
Jan zich helemaal uitleven. Hij zorgde 
er zelfs voor dat in 1989 het carnaval 
schoolwerkplan op de Eerste Rith werd 
in- en ook werd uitgevoerd.
Bij de Aogse Avonden ontplooide Jan 
zich tot een van de vaste medewer-
kers, bedenker en inspirator. Tot op de 
dag van vandaag voelt Jan zich bij deze 
commissie als een vis in het water.
Voor allerlei C.C .-zaken kon je altijd een 

beroep doen op Jan. Tot op de dag van 
vandaag is dat niet anders. Geen minis-
ter meer, maar niet te beroerd om nu 
nog als bierloper voor de Ministerraad 
op te treden. 
Vanaf heden draagt Jan de titel “lid van 
Verdienste”. Deze titel ontvangen leden 
van de Grote Raad na 33 jaar lidmaat-
schap. 
We hopen dat we in de toekomst nog 
vaak een beroep op Jan mogen doen.

44 jaar lid:
Koos Hoosemans

Toen aan leden en oud-leden werd ge-
vraagd hoe zij Koos zouden typeren 
kwam er zowat bij iedereen de om-
schrijving: “De man met een grote 
mond, een klein hartje en een enorme 
inzet voor de Stichting”. 
Koos kwam 44 jaar geleden bij Stichting 
C.C. ‘t Aogje. Hij werd lid van de Raad 
van Elf, kwam bij de bouwploeg c.q ver-
siercommissie en was daar meteen in 
zijn element. 
Koos is iemand die niet snel ergens van 
onder de indruk is. Dit gebeurde wel 
toen Koos voor het eerst bij de bouw-
ploeg kwam. Hij wilde daar eigenwijs 
als hij is iets aan de cabine van de wa-
gen doen wat IJzeren Wullum niet aan-
stond. Hij kreeg hiervoor van de IJzeren 
Willem, zo ongenadig op zijn donder 
dat het jaren heeft geduurd voordat 
Koos weer eens iets zelf probeerde te 
doen.
Van het feit dat in het verleden zijn 
broer Prins was maakte Koos dankbaar 
gebruik. Koos maakte namelijk graag 
aan iedereen duidelijk dat hij erg be-
langrijk was. Hij stelde zich dan ook 
vaak voor als “de broer van de Prins”. 
Dat deed hij onder andere ook bij de 
KMA, waar hij in naam van zijn broer 
Prins Knillis rondjes weggaf.
De bouwploeg werd Technische Com-
missie en Koos bleef tot nu toe ook hier 
zijn inzet geven. Tussendoor werd Koos 
ook nog lid van BB de Bielopers als gro-
te tromslager. Later hanteerde Koos ook 
de bekkens. Dat leverde vaak de gevleu-
gelde uitspraak op: “Koos houdoe bek 
‘ns “.
Vorig jaar werd Koos 80 jaar, maar dat 
was voor hem zeker geen reden om te 
stoppen bij de C.C. en Technische Com-
missie. Hij doet dit al 44 jaar met veel 
plezier !
Alle leden van de Stichting hopen dat 
zij nog jaren van Koos mogen genieten. 

Jubilarissen

Mijn broer Willem is zich onlangs een 
dubbele onderkin geschrokken. Dat 
kwam zo: ons Tante Naan, boerin op 
Vuchtschoot, was gestopt met roken.
Dit behoeft enige verklaring. Ze was 
figuurlijk gestopt, ze had de pijp aan 
Maarten gegeven. Voor de mensen die 
het nog niet helemaal snappen: Tante 
Naan was overleden. Op de gezegende 
leeftijd van 99 jaar, dat dan weer wel.

Nu had Tante Naan flink wat te 'verde-
len' qua erfenis. Zo veel, dat het onze 
Willem wel handig leek om speciaal 
voor de begrafenis over te komen uit 
Australië. Hij woont daar al 40 jaar en 
zit in de schapen. Normaal zie je hem 
nooit maar deze keer was hij toch van 
de partij, tranen plengend om het ver-
lies van zijn dierbare tante. En mis-
schien toch ook wel nieuwsgierig naar 
de mededelingen van de notaris.

Ik heb onze Willem van Schiphol afge-
haald en na een stevige maaltijd en een 
middagdutje leek het hem wel leuk om 

een stevige wandeling te maken door 
't Aogje. Noot voor de lezer: hij begon 
de wandeling met één onderkin. Het 
leek ons een uitstekende zaak om op de 
Aogse Markt te beginnen. 

Daar viel onze Willem meteen al om 
van verbazing. 'Verrek!', riep hij uit, 'hier 
zat toch vroeger de Rabobank? Waar ge 
meej oew bankpas aon de baolie aon 
zo'n knap meske om oew geld moes 
vraoge?' 'Klopt Willem', zei ik rustig, 
'da's lang geleden, inmiddels is het een 
kledingzaak geworden zoals je ziet.' 'En 
hier neffe zat vroeger toch 'de Koster', 
Kiske Rombouts?''Ok al weg Willem', 
zei ik, 'hier zit tegenwoordig een eetcafé 
met honderd soorten bier.' Bijna werd 
onze wandeling al meteen afgebroken, 
want Willem kan twee woorden niet 
weerstaan en dat zijn 'bier' en 'vrouw'. 

Ik sleurde hem mee de Dreef in. 'Krijg 
nou wa!', brulde onze Willem. 'Hier 
links hadde vroeger toch 'de Gouwe 
kontjes' meej die sigarenwinkel? Hij 

viel van de ene verba-
zing in de andere. Ik 
nam hem even mee 
naar binnen bij Holly 
Jolly en vroeg aan Jill 
een zakske snoep voor 
onderweg. 'Trouwens 
ok een gouw' kontje', 
zei Willem toen we 
weer buiten stonden.

We vervolgden onze 
wandeling door de 
Dreef, zagen de ver-
dwenen woningen 
naast de garage van 
Joost van Campenhout, pakten een bor-
rel bij café de Sjon op het Heuvelplein. 
En telkens werden de ogen van onze 
Willem groter en groter. Aangekomen 
in de Voorstraat zag hij de vernieuwde 
Posthoorn en de winkel van Dokter Zig 
Zag. We besloten er nog eentje te ne-
men bij Piet en Anneke in het Roode 
Hert. Willem was er stil van geworden. 
'Goh', zei Willem na een lange pauze, 
'het is hier anders wel veranderd in 't 
Aogje. Bekaanst alles is nuuwt!' En dat 
in overvalst Australisch dialect... 

Een week later vertrok Willem weer. 
Tante Naan had ons niet in de erfenis 
opgenomen maar alles weggegeven 
aan een goed doel. Het enige dat Wil-
lem mee terug nam was een dubbele 
onderkin. Hij had wel gelijk trouwens. 't 
Aogje veranderd voortdurend. 'Da's een 
goei teken, dan zit er tenminste leven 
in de brouwerij!', zou ons Tante Naan 
zeggen.

Bart van d'n Bielop.

Nieuw in 't Aogje!

Foto: Johan van Gurp



Zulk mooi drukwerk?
telefoon 076 - 5 213 700

www.drukkerijvandenwijngaard.nl 

Zoiets ziede 
zelde!
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Zo veul zielen ziede zelde!

En weer een Aogse 
scholenoptocht…
Na het succes van vorig jaar hebben basisscholen de Eerste Rith en Sinte Maerte be-
sloten de handen ineen te slaan om ook dit jaar weer een scholenoptocht te houden. 
Al in een vroeg stadium zochten de scholen en Stichting C.C. ’t Aogje elkaar op om de 
tweede editie nog beter uit de groen-witte verf te laten komen. 

De optocht zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 5 februari. De start en aankomst 
van de bonte stoet zal zijn op de Haagsemarkt. Vanaf de markt zal de optocht 
door de Dreef en Esserstraat gaan, waarna de kinderen via de Haagweg weer op 
de markt aankomen. Alle kinderen van beide basisscholen zullen aan de optocht 
deelnemen dus dat betekent dat de stoet meer dan 1100 deelnemers zal tellen. En 
hiermee is het niet alleen een Grote Aogse optocht maar ook één van de grootste 
optochten uit de hele regio. Uiteraard zullen de kinderen met hun optochtdeel-
name invulling geven aan het Princenhaagse motto “Zoiets ziede zelde!”. 

Prins
Ook dit jaar zal een bezoek van de Prins en zijn gevolg niet uitblijven. Rond de klok 
van één uur zal Prins Babbelonius de Leste met BB de Bielopers en zijn hele Gevolg 
naar de Haagsemarkt komen. Vanaf het bordes kan hij erop toezien hoe zijn jonge 
onderdanen hun eerste of tweede optocht lopen. Hij zal de sliert hoogstpersoonlijk 
van commentaar voorzien. Bij aankomst op de Haagsemarkt worden de kinderen 
getrakteerd op iets lekkers dat ze wordt aangeboden door de Princenhaagse on-
dernemers. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om de optocht te bewonderen, 
want één ding is wel duidelijk: Zonne optocht ziede zelde!!!

Ron van Zundert

Op zondag 7 februari trekt de Grote 
Aogse optocht weer door de straten van 
’t Aogje. Het marktprogramma start om 
13.11 uur. Prins Babbelonius de Leste zal 
op spectaculaire wijze aan het Aogse 

carnavalspubliek getoond worden. Ver-
volgens worden de notabelen van de 
gemeente Breda ontvangen. Prins Bab-
belonius de Leste geeft dan om 13.30 uur 
het startsein voor de optocht.

Houd de optocht- 
route autovrij

Het verzoek is aan iedereen 
om de optochtroute 
op zondag 7 februari 

autovrij te houden van 
11.00 tot 17.00 uur. 

Grote Aogse optocht 2016 

Deelnemers Grote Aogse optocht 2016 

Categorieen

Categorie K: Kinderen t/m 15 jaar:
1.   1 tot en met 4 kinderen
2.   5 tot en met 9 kinderen
3.   Vanaf 10 kinderen

Categorie V: 16 jaar en ouder:
1.   1 tot en met 4 personen
2.   5 tot en met 9 personen
3.   Vanaf 10 personen

Categorie W: Wagens
Categorie O: Buiten mededinging zoals 
Kapellen, Majorette, Prinsenwagen 

Nr Naam: Categorie: Motto: 

1 Doskonale O Zoiets Ziede Zelde ! 

2 Mieperkus & Co K1 Zoiets Ziede Zelde ! 

3 CV. We witte ‘t nog nie K1 Zoiets Ziede Zelde in Prinehage 
Minios in een raawagen. 

4 CF de Wisselaors K2 Zoo iets Ziede Zelde ! 

5 Trio Confetti K1 “Zoiets Ziede Zelde ! “ 
”Kekte meij””?” 

6 De Bliekskes K1 Zo iets ziede Zelden 

7 C.C. ‘t Aogje O Zoiets Ziede Zelde ! 

8 CV de Buurmannen K2 Zulke leuke buurmannetjes,die 
ziede maar zelde? 

9 Jan de Orgel Man V1 Vervlogen tijden. 

10 CV de Koeckenbackers K3 Zoveul beroemd ziede zelden in  
‘t Aogje 

11 A WC.BC.KC.CC.SC. de halve zolen V2 “Pool - o - naise;  Zoiets Ziede 
Zelde” 

11 B CV. Aogse  Pineuten V3 Feest ! 

13 K.V. Sowieso ‘Opeloos V2 Ons pa en ma wipte erop los! 

14 HobbyClub Princenhage K3 Zoiets Ziede Zelde , maar wel bij  
de Hobbyclub. 

15 C.V. De Ullupstukskus V1 We zijn uitgekleed 

16 Willy de Does V1 Komt een Dock bij de aper 

17 C.V. Zullie V2 Blind Vertrouwen

18 Allus Zakt V3 We steke ons kop in ut zand

19 C.C. Stiekum Tôg Balen V1 We balen d’r stiekum tog ‘n bietje 
van ………..

20 CV. De Miranda’s  V2 Zoiets Ziede Zelde !

21 CV. De Schutters V3 De Aogse Soultrain

22 Alwir Irste V1 gagut nog over? 

23 CV. Aogse Hopkes V2 We slinger ze op de bon 

24 CV. De Zuilenschuivers V3 Zoiets ziede zelde zwaaie 

25 Rene Mathijsen V1 Mij ziede zelde! 

26 Bende Benukt V2 Aogs Championship of Blind Darts

27 CV. De Vollie V1 Zoo iets Ziede Zelde ! 

28 Aogse Bluf O Zoo iets Ziede Zelde ! 

29 CV De Mutsen V2 Un blokske om. 

30 C.C. Effen O Zo iets ziede Zelden / kek effe naar 
ouw eiguh. 

31 CV. Simpel  W CV. Simpel on Tour. 





17

www.cctaogje.nl

Door Nilleke van de grote stad

Wie van de Lapteenlezers kent nog de 
Bernardusschool? De vroegere Lagere 
Jongensschool, die gevestigd was in de 
Doelen op nummer 36? In dát gebouw 
ben ik in 1957 gestart als onderwijzer 
van de eerste klas. Bekende Princen-
hagenaars als Piet van den Wijngaard 
(trombonist bij Aogse Bluf), Jan Snels 
(klarinettist bij de Koninklijke Harmo-
nie Cecilia) en Ad van Unen (de vroegere 
fotograaf van de Haagsemarkt) heb 
ik de eerste beginselen van het lezen, 
schrijven en rekenen bijgebracht. 
Op diezelfde school had ik mijn latere 
collega en tevens boezemvriend Tilo 
Aarts al één jaar eerder ontmoet. Bij 
hem liep ik namelijk stage. Tijdens die 
periode vertelde hij enthousiast over zijn 
tenor-saxofoon. Een jaar later mocht 
ik dat instrument van hem kopen en 
vanaf toen heb ik daarmee - samen met 
het ‘Ballroomorkest Max Radix’ - in het 
Parochiehuis aan de Doelen, de eerste 
carnavalsbals van ’t Aogje opgeluisterd.
  

Bekende Princenhagenaar
Het was ook in die tijd dat Tilo - mijn 
collega van de vierde klas - mij attent 
maakte op een leerling waarover wij 
later nog veel zouden horen. Bij die ge-
legenheid liet hij mij onder andere een 
opstel lezen, waarin Jan van den Bliek - 
zo heette die jongeman - een toekomst-
visie van Princenhage had opgeschre-
ven.

Mijn opstel over Princenhage in 2016

In 2016 is er geen pastorie meer op de mart 
en het klooster achter de kerk is ok weg. Net 
as alle nonnen.
Ook de ouwe kasten zijn weg en het  
Parochiehuis breken ze ok al af.
Het Raadhuis is nie meer van de Beek, 
maar van ons.
Ik wor geen piloot, maar bode op da  
raadhuis.
Dan krijg ik lekker geld van de mensen die 
trouwen.
In de tuin achter de school van meneer 
Ligtvoet ga ik later mee ijzere balle speule 
in een zandbak.
En ik trouw later mee iemand mee donker 
haar.
Da vin ik heel mooi.
En ik wil graag baas worden over alle 
mensen uit de buurt. EINDE.

Jan van den Bliek

De droom van Jan
Eén van Jan’s dromen was, dat hij ooit 
nog eens voorzitter zou mogen worden 
van een echte buurtvereniging. Die 
droom is uitgekomen. Hij is voorzitter 
van de Twee Erren geweest en in die 
hoedanigheid ontvingen mijn vrouw 
en ik van hem een prachtig boeket bloe-
men toen wij in de Rithsestraat kwa-
men wonen en later weer vertrokken.

Meneer Aarts
De meneer van Jan had beloofd, dat 
hij het mooie opstel zou bewaren en 
het pas over 60 jaar openbaar maken. 

Helaas voor Meneer Aarts kon hij deze 
belofte niet waarmaken; op 7 juni 2013 
is hij op 87-jarige leeftijd overleden. 
Gelukkig kwam ik - via zijn executeur 
testamentair Ad van Tilburg uit de Doe-
len - in het bezit van het ‘Schoolarchief-
van-Ome-Tilo’. 
Bij onze verhuizing in juni 2015 naar 
de Lovensdijkstraat 11 in Breda, kwam 
ik - bij het uitpakken van dat archief - 
het opstel van Jan van den Bliek weer 
tegen. 
Ik besloot om het aan de rechtmatige 
schrijver terug te geven. 
Nooit eerder heb ik Jan zo blij gezien 
als toen ik hem zijn werkstuk overhan-
digde.
Jan glom nóg harder dan normaal..!

Een gouden idee
Omdat Jan 60 jaar geleden al gedroomd 
had van een baan als bode op het Prin-
cenhaagse Raadhuis, liet hij vol trots 
zijn opstel lezen aan Henk de Kroon. 
Jan is namelijk bode bij trouwpartijen 
op het Raadhuis en Henk is de eigenaar 
van dat prachtig monument. 
Na het lezen van het opstel kreeg Henk 
een gouden ingeving. Hij vroeg Jan 
meteen of hij nóg eens zo’n opstel wilde 
schrijven..!

Het klokkentorentje van het Raadhuis 
was namelijk ter restauratie van het 
dak gehaald. 
Hoe mooi zou het zijn als de toekomst-
visie van Jan in een loden koker gestopt 
werd, en in één van de zes steunen van 
het torentje zou worden opgeborgen. 
Zo gezegd zo gedaan. Jan stortte zich 
vol overgave op het schrijven van zijn 
tweede opstel, waarmee hij zichzelf 
ruimschoots overtrof.

Het verhaal is inmiddels veilig opge-
borgen in de nieuwe klokkentoren en 

zal na 60 jaar officieel openbaar wor-
den gemaakt. Voor alle lezers die niet 
kunnen wachten tot het jaar 2076, heeft 
de redactie van de Lapteen aan Jan van 
den Bliek toestemming gevraagd om 
het opstel - bij gelegenheid van het 
55-jarig jubileum van de carnavalskrant 
- eenmalig te mogen publiceren. En om-
dat ook dát in één van de dromen van 
Jan stond vermeld, vonden zowel Jan 
als Henk dat geen probleem. Waarvan 
akte!  (pijltje op foto bij een van de pij-
lers)

Mijn toekomstvisie op Princenhage in 2076

De meubelboulevard is verdwenen; Ikea heeft 
haar laatste 3D printers aan de Dorpsraad 
verkocht, die op haar beurt voortaan zelf alles 
kan produceren wat Princenhage nodig heeft.

Het Heilaarpark is afgebroken; op die gronden 
worden nu - mede dankzij de klimaatverande-
ring – de beste druivenrassen verbouwd door 
de nazaten van beroemde tuindersgeslachten 
als Beekers, Kleemans, De Craen, Biemans, 
Van Gurp en Aerts.

Alle zorgcentra zijn gesloopt. In plaats daarvan 
heeft ieder gezin een zogenaamde ‘zorgrobot’. 
De wijkzusters van vroeger zijn weer terug en 
hebben het onderhoud van genoemde robots op 
zich genomen.

Princenhage kent geen werkelozen meer. Alle 
werkenden moeten tot hun vijfentachtigste jaar 
doorwerken, zij het slechts 20 uur per week.
Elke baan wordt niet door één, maar door twee 
personen ingevuld.

In hun vrije tijd worden de werkenden bij voor-
keur opgevangen op de Haagsemarkt. Alle 
panden hebben een Horecabestemming gekre-
gen en zijn 24 uur per dag geopend.

De Koe heeft eveneens een andere bestemming 
gekregen. 
Het is nu een opvangcentrum voor de Princen-
haagse pensionado’s. 
Zij stropen dag in dag uit de social media af 
en kijken na afloop wie de meeste vrienden of 
vriendinnen op de kop heeft getikt.

En wat mijzelf betreft: Joke en ik hebben waar-
schijnlijk ondertussen het tijdelijke met het eeu-
wige verwisseld..! 

EINDE.

Jan van den Bliek

Geheimen van het torentje onthuld

Meneer Tilo Aarts met zijn Koninklijke Onderscheiding
Onderwijzer aan de Bernardusschool, Doelen nr.36

1957 - ‘Het Ballroomorkest Max Radix’ in het Parochiehuis in de Doelen
v.l.n.r. Jan Dunk – Ad de Laat – Max Radix – Hans Radix – Prins Gielstan I
uiterst rechts: Cees Hoosemans toen nog met bril en de saxofoon van meneer Tilo Aarts
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We zijn meej drie vrouwkus begonne… 
Inge, onze “Generaol”, Ingrid en Karen. 
We liepe al jaore meej, meej oons kin-
ders, Gigi, Anna, Marloes, Eva, en Eline. 
Zij waore irst de Hyacintjes. Maor ja, die 
meskes wiere groot en ze liepe nie mir 
meej.
Toen werre wij, de moeders dus, ALLUS 
ZAKT….. We legge mar nie uit oe wij aon 
dieje naom zijn gekome, da snapte wel 
eej…. De “Generaol”, Inge Willemsen, 
krijg altij un idee veur ut volgend jaor . 
Da komt zo, nao ut Dorpsbal lig ze teut 
in dur bedje te drome…..en voila, wij zijn 
wir klaor veur ut volgend jaor: ut nieu-
we idee is gebore en wij voeren uit
 We zen in al die jaore al zat kere in de 
prijze gevalle. We zijn zelfs un keer irste 
geworre in 't Aogje en in 't Kielegat.

We ebbe nou 20 mannekes en vrouw-
kes bij de club. De meskes van toen zijn 
vrouwkes geworre en loope bijna alle-
maol wir meej met d’r vrijers erbij. We 
ebbe nou zelfs nun Oud-Prins in oons 
midde…! We zijn dit jaor al vanaf ok-
tober iedere donderdagaovond en zon-
dagmiddag aan 't bouwe . We doen da 
gewoon in uis. We nimme allemaol wa 
lekkers meej. Agge mar leut et meej me-
kaor, da is toch ut belangrijkste!! 
Wij ‘ebbe echte kemmissies, 'n tech-
niese, de muzikaole, eentje vur de 
kompjoeter, ‘n buro veur de kesump-
siebonnekus, n naoiklubke'. We ebbe 't 
allemaol. 
Vur 2016 ‘ebbe we ok al wir un geweldig 
idee ! Wa? Da gaon we nie aon oew neus 
‘ange, maor één ding is zeker: zoiets zie-
de zelde!!!!

Al 12 jaar Alles Zakt

De carnavalsmarathon van Baronie TV 
is inmiddels méér dan een begrip in de 
Baronie van Breda. Al 20 jaar meer dan 
100 uur live TV tijdens 5 dagen carna-
val. 
Vanaf  vrijdag 5 februari 17.11 uur te zien 
via ORTS, BredaNu en ROSTV. Maar liefst 
104 uren non-stop (dus dag en nacht) lo-
kale carnaval op Baronie TV. Onder het 
motto; “we zitte wir op roze”. Zaterdag 
6 februari om 12.00 uur bezoekt Prins 
Babbelonius de Leste met zijn gevolg de 
studio. 
Aogse Bluf is een van de kandidaten 
voor de Barnavalslied-bokaal 2016 voor 
het leukste carnavalslied van 2016. Heel 

't Aogje kan zorgen dat Aogse Bluf hoog 
eindigt. Hoe?? Kijk vrijdag om 20.00 
uur op Baronie TV.
Cees Hoosemans doet zondagavond  
verslag van de Grote Aogse optocht. 
Ook zullen er fragmenten van de Aogse 
Avonden te zien zijn. En uiteraard gooi-
en we ’s nachts alle 
p r o g r a m m a ’ s 
weer in de her-
haling. 

KIJKEN DUS!!

Baronie TV 2016 en  
Carnaval in ‘t Aogje

Graag willen wij de lezers van De 
Lapteen meenemen naar een traditie 
in ons clubke. Een traditie die ontstaan 
is in het voorjaar van 2006, een traditie 
waar menig Zuilenschuiver zo zijn be-
denkingen bij heeft.
Na grondig onderzoek zijn de aan-
stichters van deze traditie gevonden. 
We zullen geen namen noemen. In het 
voorjaar van 2006 trouwde voor het 
eerst een lid van De Zuilenschuivers (de 
nieuwe generatie) en het aanstaande 
bruidspaar zette op hun uitnodiging 
voor de bruiloft een plaatje van een 
spaarvarken als cadeautip. En zo is het 
begonnen….
De creatieveling van onze club, Jolien 
Huijskens, verzon het idee om een 
groot spaarvarken te maken waar alle 
enveloppen van De Zuilenschuivers en 
het Jongerenkoor Princenhage (daar 
waren bruid en bruidegom ook lid van) 
in konden worden gestopt. Samen met 
haar zus Marca ging ze aan de slag. Uit 
enthousiasme werd het spaarvarken zo 
immens groot dat ze blij waren dat het 
nog door een deur naar buiten kon (echt 
waar, zie hier de oorzaak van de beden-
kingen van de Zuilenschuivers leden).
Inmiddels zijn we jaren verder en ons 
spaarvarken is bij iedere bruiloft of ju-
bileum. De ontvanger van het spaarvar-
ken mag het pas doorgeven als er weer  
een nieuw huwelijk of feest is.

En dus…..NIEMAND kan zo’n groot on-
handig spaarvarken kwijt. Ik heb het 
niet met eigen ogen gezien maar ik 
kan mij voorstellen dat het ding weg-
gestopt op zolders, rommelkamertjes 
en schuurtjes kou staat te lijden. En wat 
een opluchting zal het zijn als een vol-
gend huwelijk/feest wordt aangekon-
digd! Ik kan melden dat er zelfs onder-
handeld wordt over trouwdata, zodat je 
dat ding niet te lang in huis hebt. 
U merkt het, het zit de schrijfster van 
dit stuk hoog. En niet zonder reden. 
Want de verwachting is dat binnen nu 
en enkele maanden zij zelf het spaar-
varken zal ontvangen en wie weet voor 
hoe lang….

De Zuilenschuivers

De Zuilenschuivers en 
het spaarvarken 

We zijn er trots op dat Knillis I, zelf ook 
een Schutter van het eerste uur, ons 40 
jaar geleden op 7 november 1975 in het 
Schuttersputje officieel geïnstalleerd 
heeft!
En zonder nou verwaand te zijn, dat zie-
de toch zelde dat een clubke het 40 jaar 
volhoudt!
De eerste jaren konden alleen gezinnen 
uit de Nieuwe Heilaarstraat lid worden, 
maar langzaamaan zijn de leden over 
heel Princenhage uitgewaaierd.
Onze voornaamste doelstelling is het lo-
pen van de optocht in ’t Aogje en sinds 
1980 ook in het Kielegat. De Dreefnar-
ren, de Oerletoeters en de Kruiskoppen 
waren de eerste jaren onze belangrijkste 
concurrenten. Eind 70-jaren werden dat 
de Zuilenschuivers. De rivaliteit tussen 
deze twee verenigingen heeft ons alle 
twee goed gedaan en scherp gehouden.
De Dorpskwis en de Weilandgames heb-

ben we wel eens gewonnen. We praten 
maar niet over onze deelname aan het 
Mottomot.
Trots zijn we ook op het feit dat al drie 
prinsen uit ons midden voortgekomen 
zijn. En ook bij de joffers,- vroeger hof-
dames-, zitten of zaten een aantal Schut-
terdames. 
Heel herkenbaar zijn onze groenrode 
ruiten jasjes. Soms worden wij geatten-
deerd op de mogelijkheid van een com-
pleet ruiten pak, dus ook met een broek. 
Hierover wordt ook al nagedacht, maar 
gezien de hoeveelheid naaiwerk, zit er 
dat pas in 2019 met ons 44 jarig bestaan, 
in. 
Tot slot willen wij natuurlijk de redactie 
van de Lapteen van harte feliciteren met 
hun 55 jarig bestaan. Voorwaar een hele 
prestatie om ieder jaar weer zo’n lezens-
waardige krant te maken!

Aogse Bluf Zoiets ziede zelde!
Heddut al gehoord, da bij Aogse Bluf veurig jaor twee leeje zijn hertrouwd en twee 
leeje ok opa zijn geworre. Da ‘oorde toch zelde. En laot nou een van die twee leeje 
ut allebei in zunne portefullie ‘ebbe. Da ziede illemaol zelde.
Nouw, oonze Ronald (meej Francis) en oonze Wim (meej Henny) zijn in ut botje 
gestapt, en dur ok wir uitgekomme, om da meej familie en Aogse Bluf daoverend 
te viere. Bij de Wim ‘ebbe we nie geblaoze op zun fist. Maor wel ’s middags op de 
mart meej nog un paor kapelle. Zoiets ziede eigenluk ok zelde. Bij de Ronald ‘ebbe 
we wel getoeterd en Ronald ‘eeft ok nog gezongen. Zoiets ziede zelde, da dun brui-
degom zun eige fist opsiert.
Nouw, oonze Peter de Bie ‘ee nun kleinzoon gekrege, en oonze Wim ok. Kèk, daor 
istie meej zun portefullie. Zoiets ziede dus zelde.
Heddut gezien bij ut Mottomot. Aogse Bluf in beweging. Nouw jao, de trompette 
dan. Veur ut podium meej un puntmuts op. Dan konne de meinse achterin ok zien 
da Aogse Bluf echt bewoog. Ze zeeje al, zoiets ziede zelde; zekers bij Aogse Bluf.
Z’ ebbe bij Aogse Bluf meej karreneval un buske, meej aon ut stuur oonze Adrie. ij 
lust allenig maor cola, dus da kom goed uit. Allenig as ut tijd is om op te stappe, 
mot dun Adrie nog al us wachte eer al die manne wir present zijn om meej te rije. 
Da geduld, da Adrie dan nog kan opbrenge….da ziede zelde.

Aogse Bluf, zoiets ziede zelde.      Nie dan?       Jao toch!

Schutters 40 jaar
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De ware geest van carnaval

Zo’n feest als in ’t Aogje ziede maar zel-
de! De Festiviteiten Commissie van C.C. ’t 
Aogje levert jaarlijks een grote bijdrage 
aan het feest der feesten. Elf vrijwilligers 
werken aan de voorbereidingen van de 
diverse Schuurfeesten, de Spekpolonaise 
tijdens het Familiebal, de organisatie 
van de Kindermiddag op dinsdag en 
natuurlijk het traditionele Dorpsbal op 
maandag. Aogse Ali woonde een verga-
dering bij van de Festiviteiten Commis-
sie. Aan de vele versnaperingen op tafel 
te zien een feestje op zich! Tijd voor een 
kritisch onderhoud met dit illustere stel-
letje feestvarkens!

Vader en dochter Harmsen… samen in 
de C.C., da’s zekers één groot familie-
feest?
Ad en Angelique: Dat is ut zekers! Al 
weer de 3e Carnaval die, wij tweeën, sa-
men gaan vieren met de Festiviteiten 
Commissie, waarbij wij enorm uitkij-
ken naar alle familiefeesten in de Koe, 
die we samen met hopelijk heul veul 
brakken en brakskes gaan vieren ko-
mend Carnaval! Op naar de spekpolo-
naise!!!
Netty de Meulder en Thea van Dort… ge 
kunt de Koei nie binnen vallen of oew 
zuur verdiende zakgeld zit al in de laai 
van jullie kassa. Accepteere jullie ‘ok 
leutpenningen dees jaor?
Netty en Thea: We hebben uren overleg 
gehad. We hebben er enkele nachten 

over geslapen, zelfs uren van wakker 
gelegen, wederom weer uren samen 
aan de telefoon gehangen en de con-
clusie is: WIJ WETEN HET NOG NIET!!!!! 
Dus kom naar de Koei en wie weet!!!!!

Corné Wijnings…agge jouw tegenkomt 
dan bende an oew vrolijke fluitje te ho-
ren altijd goed gestemd. Wadis jouw 
geheim? Of is da organiseere van al die 
feeste gewoon ’n fluitje van n’n cent?
Corné Wijnings: Ach Ali, als je al die 
vrolijke mensen ziet en dat ze plezier 
hebben dan ga je vanzelf toch vrolijk 
fluiten. En dat organiseren valt ook al-
lemaal wel mee: een bietje de Koei ver-
sieren, zorgen voor muziek en tegen 
het SGAP zeggen dat ze genoeg drank 
moeten inkopen dan komt het allemaal 
goed. Het lastigste is om iedereen om 2 
uur naar huis te sturen want stoppen 
kenne ze nie, maar ja de andere dag 
moeten ze er natuurlijk wel weer op 
tijd zijn.

Leslie en Joëlla…’ak me nie vergist ‘eb 
gehad, em‘ik gullie veurig jaor tijdes de 
Aogse Avonde in de rol van Engeltjes 
over het podium zien zweeve. Speule 
gullie bij de Festiviteite k’missie de rol 
van Feestbeeste? 

Leslie en Joëlla: Wij denken dat Aogse 
Ali zijn brilleke toch nie goed op ed ge-
had. Leslie straolde op het podium als 

Engeltje, maar Joëlla was nergens te 
bekennen. Die was vast aan het feeste.
Bij onse k’missie speule wij zeker de rol 
van feestbeest. Vanaf dit jaar zullen wij 
straolen op het podium tijdens het li-
monadebal voor alle brakskes en make 
we d’r een grote party van.
Een gek pakske aan, een feestneus op 
en gaon met die banaan. Zoiets ziede 
zelde in ’t Aogje!

Nico Collette… Als Lid van Verdienste 
bende gij teeves d’n Nestor van da club-
ke. Is da ‘ok de reede da ze jouw altijd 
bij de deur zette om al de brakken en 
brakskes ’n bietje in ’t gareel te ‘ouwe?

Nico Collette: “Da hedde gullie goed ge-
zien. Je zal er maar al die jaren staan en 
zachtjes denken:
als gullie brakken en brakskes maar 
leut ebben. Heel onze commissie denkt 
zo met mij mee. Wie had dat nou ooit 
gedacht.........??????.”

Lianne de Jongh… als vrouwke en 
schoonzus van twee ouwe Prinsen, oud 
joffer, Schutter in ‘art en niere en moe-
der van joffer Marith en Bieloper Steijn 
(die volgens nog niet bevestigde berich-
ten zou hebben bijgetekend bij BB de 
Bielopers, red.), witte gij as gin aander 
hoede ‘n goei feesje bouwe mot. Wa zijn 
vollegus jouw de ingrediejêênte?

Lianne de Jongh: De ingrediejeente zijn: 
Ge mot carrenevalle meej de paplepel 
ingeven. Agge nog niet kunt lope dan 
ga de mee als piepkuike in de bolder-
kar in den optocht. En als ge zelluf kunt 
lope dan kunde meej als dansmarieke 
en als ge later groot bent als Joffer naast 
de Prins. Op blokfluitles bij Meneer de 
Craen voor ene goeie muzikale basis 
en de goeie boerenlucht van de Rith 
zorgt voor voldoende ammezuur en een 
goeie conditie om carreneval vijf dagen 
vol te houwe.
Dat allemaal bij mekaar meej veul ge-
zellige mense, alle Aogse clubs en ka-
pellen in de Koei, da’s pas feeste.

Karlien Klijn… onlaangs bende overge-
stapt van Protocol naor Festiviteiten… 
da was veur jouw zeekers mar n’un 
‘Klijne’ stap?
Karlien Klijn: Nou, Aogse Ali, inderdaad 
da viel meej! Munne job bij de C.C. is na-
tuurlijk wel een bietje veranderd en da 
was ook de bedoeling. Verandering van 
spijs doet smaken dus af en toe iets an-
ders is leuk! De mense van Festiviteiten 
weten van wante en het is erg gezellig. 
De eerste activiteiten zitte er alwir op 
en ik kijk uit naar carnaval.

Milou van de Wiel: Gij ben artstikke 
nieuw in da clubke van de Festiviteite. 
Waor gaode gij oe eige mee bezig ouwe 
om alles goed te laote verlope meej de 
karreneval?

Milou: Ik ga natuurlijk bij alle festivi-
teiten mijn steentje op verschillende 
manieren bijdragen. Natuurlijk help ik 
mee met het mogelijk maken van de 
feesten en zal ik me daarbij bezig hou-
den met taken als bijvoorbeeld zaal-
wachter. Ik zal er in mijn taken alles 
aan doen om ook van deze carnaval een 
groot feest te maken! 

Zo…da was ’n Fijn Fisje nie?! Mede 
dankzij de Festiviteiten K’missie is het 
in ’t Aogje één groot feest. Bij het ter 
perse gaon van d’n Lapteen waren de 
veurbereidinge in volle gang. Het be-
looft fantastisch te worre dus Aogse 
Ali is zeekers van de partij. Zoiets ziede 
zeekers te weete mar zelde. Ik zie jullie 
daarom allemaol graog tijdens de bals 
en carnavalsfestiviteiten in ’t Aogje!

Aogse Ali ziet Sterren!

Zukke feestverrekes ziede zelde!

Da’s fist in ’t Aogje van voren en opzij
Da is traditie voor gève mense 
Mee zult op d’r brood en vrûûger balken-
brei
Da’s drie daoge leut en nooit nie moei
Voor Franskes, d’n Dré en Sjaoke en 
Op d’r schoonst verkleed voor Stien in de 
Koei 
Da’s lopen in d’n optoch meej ’n act
Dagge onderwegen van ’t lachen in 
oew…schoenen zèkt
Carnaval da is broederschap van jou en 
voor mijn
Da is zijn zoas ge bent
Iets wat het leven meej z’n regels ont-
went
Carnaval is eeuwig en altijd weer kind
En agge dà kunt zijn; ‘KIND!’
Is er niemand die de ware geest van Car-
naval nìet vindt

Carnaval is een samenhangen verbond
Kind van di volluk
Zuuk nie naar carnaval
Da’s ’n fist… dagge nie lirt maar… da oew 
overkomt! 
 
Wat Carnaval is dat kan ik u in één zin 
zeggen: Carnaval is met de mens en 
verdwijnt met de mens. Het is het len-
tefeest van de altijd jeugdige geest, ook 
in de oude Adam, die de frisheid van 
nieuw bloed en nieuwe moed geeft. 
En zolang er taal is zal er carnaval zijn. 
We verbinden ons, ver verwijderd van 
de managers-termen, in ons moers 
taal.  In de Koe hoor je drie dagen in 
het feestelijk gedruis de stemmen die 
zich verstaanbaar proberen te maken: 
“Zeede gij da? Wa zeede gij dan, wa ge 
daarnet zee?”  De rituelen van carnaval 

zijn onmisbaar. Want tussen de irste en 
de leste druppel is carnaval in ’t Aogje 
één grote kameraderie. De irste en leste 
druppel mobiliseert de jeugd. De irste 
druppel is een jaarlijks terugkerend fes-
tijn waarop de nieuwe prins zich aan de 
massa toont. Carnaval is broederschap. 
We gaan voor de Lampionnenoptocht, 
voor wie wil en wat hij of zij ook is, naar 
de kerk en herdenken St. Martinus die 
zijn mantel deelde met een bedelaar. 
We zingen er met dorpse trots ‘n liedje 
over. Dat verhaal geeft blijvend het top-
punt van broederschap weer. Carnaval 
is, als puntje bij paaltje komt, wezen-
lijke, onprofijtelijke vriendschap. Dat is 
de ware geest van Carnaval! 

Rinie Maas

AOGSE ALI
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Dit adres waar jarenlang de winkel van 
Gudrun van de Calseijde gevestigd was, 
Scandinavia Handwerken, krijgt op niet 
al te lange termijn een nieuwe bestem-
ming nl. een Surinaams restaurant.
Boudewijn v.d. Calseijde is onlangs ge-
stopt met zijn werk voor het Princen-
haags Museum en heeft een nieuwe 
uitdaging gevonden. Hij was al gerui-
me tijd nauw betrokken bij de histori-
sche verzameling van het Kasteel van 
Breda en kreeg onlangs het aanbod 
om zijn kennis en energie geheel in dit 
project te steken. Er was echter één ver-
plichting: hij moest gaan wonen in het 
Blokhuis op het Kasteelplein.
Dat aanbod kon en wilde Boudewijn 
niet afslaan. 

Daarna kwam alles in een stroomver-
snelling. Enkele dames uit Princenhage 
kwam dit verhaal ter ore en gezien het 
succes van de restaurants in ons dorp 
wilden zij deze sector uitbreiden met 
een Surinaams restaurant, dat om-
streeks een april geopend moet worden.

Thea, Netty en Annelies beginnen res-
taurant
De toekomstige uitbaters hadden een 
exclusief interview met de redactie van 
de Lapteen.

Thea van Dort, Netty de Meulder en An-
nelies Stobbelaar. Jullie zijn de initiatief-
nemers . Waarom een Surinaams restau-
rant in 't Aogje?

Thea: “Al jaren lang eten wij iedere 
woensdag bij elkaar. We koken dan om 
de beurt en proberen iedere keer iets 
bijzonders op tafel te zetten. Omdat we 
vorig jaar met carnaval als Surinaamse 
vrouwen verkleed waren, hebben we 
ons sinds die tijd ingekookt in de Suri-
naamse keuken”.
Netty: “Ja en daar komt nog bij dat An-
nelies en ik uit de horeca komen en wij 
de kans om iets nieuws te beginnen 
met alle vier de handen willen aangrij-
pen” en Annelies vult aan: “Toen ik nog 
in Heuvelzicht zat, samen met Martin 
hebben wij daar ook al geëxperimen-
teerd met buitenlands eten en dat was 
toen ook al succesvol en ik weet zeker 
dat we ook nu hoge ogen zullen gooien. 

We willen niet meteen een sterrenres-
taurant worden, maar lekker eten voor 
een goede prijs in een fantastische am-
biance”.
Thea: “Wat veel mensen niet weten is 
dat achter de voormalige winkel nog 
een grote ruimte is die met een eenvou-
dige ingreep bij het restaurant getrok-
ken kan worden waardoor er plaats is 
voor zeker 48 gasten”. Netty vult gretig 
aan: “en wat te denken van de tuin die 
er achter ligt?... daar kunnen we als het 
weer het toelaat zeker een tropische 
sfeer scheppen”.

Bedienend personeel Jeanne, Mia, 
Joke, Jacqueline 
Hoe is het met de taakverdeling.? Is daar 
al over nagedacht? 

Netty: “Wij met ons drieën hebben de 
leiding over de keuken. Daardoor kun-
nen we ieder ons rust pakken en hoe-
ven we niet iedere dag alle drie aanwe-
zig te zijn”.
Annelies: “Ook het bedienend perso-
neel is al bekend. Dat zijn dezelfde 
dames die vorig jaar met carnaval de-
zelfde kleding droegen als wij: Jeanne 
Nuitermans, Joke van den Bliek, Jacque-
line Dekkers en Mia Brocks.
Netty: “Wij hopen vlak na carnaval te 
kunnen beginnen met de verbouwing. 
We zijn nu al volop bezig met de menu-
kaart. We hebben ook een bijzondere 
opening in onze gedachte. We willen 
onze collega restauranthouders uit 't 
Aogje allemaal uitnodigen om geza-
menlijk in goede harmonie het eerste 
diner te nuttigen. Dat zal dus waar-
schijnlijk op maandag 4 april zijn”.

Verzin een naam voor dit restaurant
Hebben jullie ook al een naam voor jul-
lie Surinaamse restaurant?

Thea: “Daar zijn wij het nog niet over 
eens. Wij willen daar een wedstrijd van 
maken via facebook.
Kunnen jullie met www.cctaogje.nl 
daar niet een extra zetje meegeven? 
Dat zou heel fijn zijn. De winnaar krijgt 
een dinerbon voor 4 personen in ons 
restaurant”.
Daar willen wij zeker aan meehelpen. 
Iedereen kan een naam voor jullie res-
taurant vermelden op de facebookpa-
gina van C.C. 't Aogje.

Nieuw restaurant: Liesbosstraat 16

Nu al te zien op Lapteen TV
Lapteen TV zal u tijdens Carnaval -middels foto en film- op de 
hoogte houden van de carnavalsfeesten in 't Aogje. 
Kijk daarom regelmatig op de site: www.cctaogje.nl Onder het 
kopje showbizz houden wij u op de hoogte.

Bep en Toos in Concert
In het kader van het motto hebben onze eigen Bep en Toos weer een topprestatie 
geleverd. Want inderdaad ZOIETS ZIEDE ZELDE..! Een geweldig optreden van Bep 
en Toos met een door henzelf samengesteld orkest van bekende Aogenezen. 
Hun eenmalige optreden is live opgenomen te zien op
www.cctaogje.nl , showbizz , lapteentv

'n Pintje van de Prins
Prins Babbelonius de Leste bezocht met zeer klein gevolg een aantal adressen in 
't Aogje en proostte daar samen met de bewoners op een bijzonder carnavalsjaar. 
Wilt u weten wie hij bezocht? Bekijk de film.
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Aogse Troela

Te koop bij Bakkerij Lips en Pol van den Bogaert, 
maar ook bij de leden van Stichting C.C. 't Aogje 
tijdens de financiële rondgang op zaterdag 30 
januari. De Troela's zijn verpakt per 3 stuks. Prijs: 
E 4,50.
Het geheim van dit pikante broodje is afkomstig 
uit het privé-archief 
van Marie Carême 
en zit in de herbaï-
satie van uitgelezen 
kruiden waarmee na 
jarenlange droging 
het exclusieve 
karakter van dit 
broodje werd ver-
kregen. Vroeger 
werd dit gerecht 
per traditie alleen 
vervaardigd in 
de twee weken 
voorafgaand aan 
Aswoensdag. 

De Sentekwiebus, vanaf E 17,50.

De enige kwiebus die echt oké is: Er zijn veel gekke kwiebussen te 
vinden in ‘t Aogje, maar er is eentje waar we allemaal blij van wor-
den en dat is de Sentekwiebus! Voor hem of haar steken we graag 
de loftrompet. Sterker nog we houden de deur voor je open, we 
schenken je onze liefste glimlach en bieden je altijd de beste plaats 
aan in de polonaise of aan de bar. Je wordt een echte vriend van de 
prins. En je krijgt er ook heel veul voor terug: een prachtig schildje 
van de C.C. en een gratis uitnodiging voor het Bouwersbal. 
U betaalt minimaal E 17,50 en ontvangt daarvoor een schild met 
jaartal. Het jaartal wordt ieder jaar, na betaling, vernieuwd en aan 
u toegestuurd. Het bedrag mag u natuurlijk ook verhogen, die keus 
is aan u! Ook een hart voor carnaval?
Stort E 17,50 of meer op bankrekening NL05 RABO 0142 4110 00 
t.n.v. Stichting C.C. ‘t Aogje, onder vermelding van Sentekwiebus. 
of meld je aan als Sentekwiebus via www.cctaogje.nl en klik op 
“Bende al Sentekwiebus?”

• De bekendmaking van de Prins rond 11-11 met aansluitend 
het Mottomot

• De Dorpskwis
• De Aogse Avonden, met op zondagmiddag extra aandacht 

voor de ouderen in Princenhage
• Alle carnavalsbals in de Koe, zoals Familiebal voor het hele 

gezin, het Limonadebal voor de jeugd
• De kindermiddag op dinsdag met steeds weer een unieke 

gast
• Het uitdelen van fruitmandjes aan de zieken van 't Aogje 

die geen carnaval kunnen vieren
• De ‘aankleding’ van de Markt en De Koe
• Optocht en prijsuitreiking

• Bezoek aan de basisscholen 
• Bezoek aan de bejaarden in de verschillende tehuizen
• Bezoek aan gehandicapten op diverse locaties

De artikelen zijn te koop tijdens de financiële rondgang.
Vanaf heden bij Bachman op de Haagsemarkt.

Zaterdag 30 januari komen leden van Stichting C.C. 't Aogje 
bij u langs tussen 11.00 en 15.00 uur met alle artikelen: Aog-
se troela's, emblemen, dassen, vlaggen, buttons, paraplu’s.

Wat doet de Stichting met de inkomsten?

Aogse carnavalsartikelen

Het embleem  E	  3,00

Aogse troela’s per 3 stuks verpakt  E	  4,50

Groen witte vlaggen  E	  15,00

Groen witte paraplu’s  E	  15,00

Groen witte dassen  E	  15,00

Button ‘I love ‘t Aogje’ E	  2,00

Button Prins Babbelonius de Leste E	  2,00

Pin met ‘Zaadneus’ E	  2,00

De Sentekwiebus, vanaf E 17,50.

Pin met Zaadneus
 

E 2,00

Groen witte paraplu
 

E 15,00

Groen witte das 
E 15,00

Groen witte vlag

 
E 15,00

Het embleem
 

E 3,00

Buttons
 

E 2,00
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Als Cees Hoosemans in 1961 Prins Knil-
lis I wordt, bestaat carnaval uit niet veel 
meer dan een kinderoptocht met steeds 
een spectaculaire opkomst van de Prins 
de zgn. lancering. En op zondagavond 
zit het Patronaat aan de Doelen afge-
laden vol met Aogenezen. Er worden er 
elf uit het publiek geplukt en dat is dan 
de Raad van Elf. 
Knillis wilde daar verandering in bren-
gen. Hij wilde meer bekendheid van 't 
Aogse carnaval en hij wilde de organi-
satie meer structuur geven.
Om iedere Princenhagenaar te laten 
weten wat er zoal op de rol stond voor 
carnaval 1962 opperde hij het idee om 
een krant uit te brengen met daarin alle 
wetenswaardigheden over carnaval.
Het bestuur had zo haar twijfels: het 
kost een hoop geld, krijg je wel voldoen-
de adverteerders?
Gelukkig kreeg Cees de kans om zijn 
plannen voor een krant te verwezenlij-
ken. 

De karrenevalskraant van 't Aogje was 
geboren met een oplage van 'stikveul', 
een redactie 'Ammaol' en het redactie-
adres: De Tuintjes, een verbindingspad 
naast Doelen 15 naar de Dreef.
De krant vermeldde dat de kinderen op 
zaterdag 3 maart na schooltijd kaartjes 
konden kopen voor de optocht van zon-
dag 4 maart: prijs 35 cent.
Het programma van carnaval 1962 
beperkte zich tot zondag 4 maart. De 
kinderen verzamelden zich bij het Pa-
tronaat, Doelen 7, en vertrokken om vijf 
voor drie naar de markt om daar op de 
prins te wachten. Om half vier begon de 
optocht die om 16.30 weer terug was in 
het Patronaat om daar nog te feesten 
tot 17.15 uur.
Vanaf 20.00 tot 02.00 uur speelde het 
orkest van Jantje Canters. Het klapstuk 
van de avond kwam om 24.00 uur. Dan 
begon 'de echte, traditionele, niet te 
evenaren,onovertroffen, heerlijke........
SPEKPOLONAISE.
Slechts drie Princenhaagse onderne-
mingen plaatsten een advertentie: 
Kruidenier Hendrikx uit de Dreef, Toko 
van der Sanden van de Haagweg en de 
St. Martinus melkfabriek in de Mast-
bosstraat. De overige 13 adverteerders 
kwamen uit Breda: Stoof, Otten, Bosch 
koelkasten, APS, enz.
De redactionele artikelen beperkten 
zich tot een voorwoord van Louis Kock, 
de voorzitter van de Culturele Commis-
sie, de proclamatie van de Prins, het 
program, nog vier andere artikelen en 
het carnavalslied van 1962 op de wijs 
van 'I’m gonna knock on your door' met 
de pakkende tekst:
't Is weer karrenaval,
Witte da dal,
Halle, kedalle , kede,
We gaon vanavond naor 't bal,
zeg witte da dal
Van je halle kedale, kedee

In 1964 heeft de krant volgens eigen 
zeggen al een oplage van 'Un half mil-
joen'. De redactie bestaat uit: 'ikke en 
hij' en het redactieadres is verhuisd 
naar 't Leerfabriek. Daar werd de St. 

Bernardusschool mee bedoeld, een in-
stituut om te leren. Hier waren Cees 
oosemHoosemans en Fried Nooijens de 
stuwende leerkrachten en stelden zij de 
krant samen, die gedrukt werd bij druk-
kerij Van Baal aan de Dreef. Van de 21 
advertenties zijn er maar liefste 19 van 
Princenhaagse ondernemers.

Dat de krant aanslaat bij de bevolking 
blijkt in 1965 ondermeer uit een eer-
ste redactionele bijdrage van carna-
valsvereniging de Dreefnarren die de 
Dreefnarresoep willen introduceren. 
De 26 adverteerders komen allemaal 
uit het verspreidingsgbied van de 'kar-
renevalskraant'.

!n 1966 verschijnt er voor het eerst een 
foto in de krant. Het is een staatsiepor-
tret van Knillis I.
Het programma beperkt zich nog steeds 
tot 'karrenevalszondag'. 
De Blaoskaoke schrijven een stukske en 
namens de Tutters levert Frans Langen 
een artikel in, Tuttergezabber. Aan alle 
kranten die daarna volgen heeft Frans 
een klein of iets groter aandeel gehad. 
Jan Smit, eveneens lid van de C.C., le-
vert de ‘Ellef Geboje’ in, waarvan het 7e 
gebod luidt: ‘Adde de blommekes buite 
wil zette, motte de kaktusse maar muil-
korve’.

De eerste foto montage is te zien in 
1968. Prins Knillis zet een boor op de 
helm van IJzeren Wullum. De krant 
heeft een iets kleiner formaat gekregen 
en is wat aantal pagina’s betreft ver-
dubbeld en telt nu 8 bladzijden.

Een jaar later begint de karrenevals-
kraant van 't Aogje last te krijgen van 
hoogmoed. Kijk maar naar de colofon:

Grote veranderingen bij de kar-
renevalskraant van 't Aogje.
Vanaf 1972 krijgt 't Aogje een hofte-
kenaar in de persoon van René Ap-
pels. Mede door zijn toedoen wordt de 
krant compleet omgegooid. Er komt 
een nieuwe drukker "Multo"; de krant 
krijgt het formaat van een feestgids en 
heel speciaal: alle advertenties worden 
getekend door René en krijgen een zeer 
carnavaleske uitstraling.

1976 De geboorte van de Lapteen
De karrenevalskraant van 't Aogje heeft 
een naam gekregen: De Lapteen

De hoofdredacteur van de krant is 
voortaan de voorzitter van de Publici-
teitscommissie. In dit geval is dat Opti-
ciën Piet van der List, die dan nog zijn 
zaak in de Dr. Struyckenstraat heeft. 
Zijn taak wordt omschreven als: Den 
Diejen Die 't Een en 't Aander Aon Me-
kaor Lapte.
De krant wordt gedrukt op losse vellen 
die eenmaal gevouwen zijn. Alle losse 
vellen moeten door leden van de C.C. 
worden samengevoegd. Dat gebeurt 
in een lokaal van de Bernardusschool, 
toen al een onderdeel van de Sinte 
Maerte. Marianne Brouwers is een kei 
in het samenvoegen. Als zij vijf kranten 
compleet heeft, is de rest nog aan krant 
twee bezig. De kranten worden bezorgd 
door leden van de stichting. Piet Dek-
kers, de zoon van de legendarische IJze-
ren Wullum, heeft daar een heel plan 
voor uitgewerkt met blokhoofden en 
bezorgers.

Een nieuw onderdeel van de 
Lapteen in 1977 is het kinderge-
deelte. Daarvoor was er wel een 
kinderkrant, maar die werd uit-
sluitend op de basisscholen ver-
spreid. Vanaf 1976 is het een on-
derdeel van de Lapteen en krijgt 
de naam 
't Peuleschilleke. De vermelding 
dat Rob de Nijs voor de kinderen 
dinsdag met carnaval komt optre-
den in het Patronaat brengt heel 

wat teweeg in 't Aogje.
In latere jaren worden de optredens van 
o.a. Peppi en Kokki, KlukKluk en Pipo de 
Clown met Mammaloe

De LAPTEEN heeft een definitieve vorm 
gekregen. In de jaren daarop telt de 
krant 32 pagina's vol wetenswaardig-
heden over 't Aogse carnaval, maar er 
zijn ook artikelen die bewust proberen 
de lezer op het verkeerde been te zetten 
of waarin getracht wordt de situatie in 
het dorp op de hak te nemen.

1987 vormt qua vormgeving een uitzon-
dering. De Lapteen wordt uitgebracht 
in de vorm van een carnavalskalender 
die een maand voor carnavalszondag 
begon.
Vanaf 1988 krijgt de Lapteen weer de 
vertrouwde krantvorm. De krant wordt 
bij Drukkerij van den Wijngaard ge-
drukt. Die krijgen de hele krant druk-
klaar aangeleverd door de commis-
sie Pers en Publiciteit. Dat wil zeggen 
dat het typewerk, het uitknippen van 
gerasterde foto's, de montages, de op-
maak van de krant middels knippen en 
plakken binnen de stichting gebeurt. 
Voorwaar een heel karwei.
Vanaf 2003 wordt de opmaak van de 
Lapteen digitaal gedaan dankzij de 
hulp van Bas Koppens, die vanaf dat 
jaar de lay-out verzorgt. De krant wordt 
nu middels een DVD aangeleverd bij de 
drukker en wordt gedrukt op echt kran-
tenpapier. 
Vanaf 1988 is er al wat kleur in de krant 
verschenen maar het duurt nog tot 2014 
voordat de Lapteen voor het eerst in full 
color verschijnt. Voor u ligt nu de 55ste 
jaargang, begonnen dankzij de inzet 
van Cees Hoosemans, de enige persoon 
die aan alle edities bijdragen heeft gele-
verd. Bij gelegenheid van dit jubileum 
zijn alle edities van de karrenevals-
kraant van 't Aogje te lezen op internet. 
Meer informatie hierover op pagina 2.

De geboorte van een carnavalskrant
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Carnaval in 't Aogje 
door vier hoftekenaars
De redactie van de Lapteen heeft aan de vier hoftekenaars die Stichting C.C. 't Aog-
je tot nu toe kende gevraagd een tekening te maken voor deze speciale editie van 
de 'karrenevalkraant van 't Aogje'.
Toen wij zochten naar foto's van deze vier mannen, bleek dat zij allemaal trompet-
tist zijn geweest bij de hofkapel van de Prins de BoerenBlaaskapel De Bielopers.
René Appels, de eerste hoftekenaar is na zijn prinsschap als Peer de Leste (1980) als 
trompettist toegetreden tot de kapel. 
Dré Karthaus is pas op zijn 65ste begonnen met trompet spelen en bracht het ook 
tot lid van de Bielopers. Robert Hoosemans speelde er al op zeer jonge leeftijd -hij 
was 13 jaar- en ook de huidige hoftekenaar Tim Schoonebeek blies zijn trompet-
partij prima mee. 
Als hoftekenaar had ieder zijn eigen stijl. Ze hadden wel één ding gemeen: gevoel 
voor carnaval met zo nu en dan een flinke prikkel om te relativeren.
Dat blijkt ook uit de tekeningen die u hier in dit jubileumgedeelte ziet.

Carnaval in 't Aogje gezien door Dré Karthaus

Dr. Dré Karthaus overleed op 23 oktober 2015. Hij was 93 jaar. In 
mei 2015 deed de redactie van de Lapteen hem het verzoek om als 
oud- hoftekenaar een tekening te maken voor de jubileumuitga-
ve van de karrenevalskraant van 't Aogje De Lapteen, waarin hij 
zijn visie op 't Aogse carnaval zou uitbeelden. Enkele weken later 
belde hij enthousiast op dat de tekening klaar was.
Op de tekening zie je een drone die de carnaval vierende Prins 
naar hogere sferen takelt . Je vindt zowat alle carnavalssymbolen 
en elementen van 't Aogse carnaval verwerkt in de tekening. De 
Joffers kijken toe, maar ook het carnavalssymbool Nil met zijn 
zoontje Driekske in de hand. Het wapen van Princenhage ver-
werkt in de scepter van de Prins. De feestelijke ballonnen en de 
neerdalende confetti en ook de carnavaleske C.C. figuur rechtson-
der die aan de knoppen van de organisatie draait. De feestvieren-
de mannen met toeter en bel die op eigen wijze hun carnavals-
feestje bouwen. Zelfs de wesp die tijdens 
carnaval de elite wil steken en die Dré veel 
in zijn tekeningen gebruikte ontbreekt niet 
en als verwijzing naar carnaval des animaux 
op het stokje voor het vogelhuisje een vogel 
met de typische groen-witte neus die zo ken-
merkend is voor het briefhoofd van Stichting 
C.C. 't Aogje.

 Carnaval in ‘t Aogje gezien door René Appels

René heeft ervoor gekozen om een montage “oude stijl” te maken. D.w.z. echt met knip-
pen en plakken, zoals hij dat destijds ook deed toen hij nog betrokken was bij de tot-
standkoming van de krant.
De “zaadneus” , een ontwerp van Piet Key, zit centraal in de stoel is alleen een beetje 
ouder geworden. In tegenstelling tot zijn nakomelingen is hij gelukkig zijn spaghet-
tisnor niet kwijtgeraakt.
Om hem heen liggen stapels met “Laptenen” maar wel gecatalogiseerd. De eerste paar 
jaren op krantenpapier gedrukt bij Drukkerij van Baal; toen een paar jaar als een klein 

boekje, recht van de offsetpers van drukkerij Multo en daarna 
jarenlang dezelfde uitvoering, in dikker papier en later 
weer op krantenpapier, verzorgd door drukkerij Van den 
Wijngaard en OCC de Hoog.
De opzet bleef nagenoeg hetzelfde maar het plakken en 
knippen werd vanaf 2003 vervangen door de computer. Al-
leen de krant van 1987 was erg afwijkend. Die verscheen 
in de vorm een carnavalskalender. René maakte toen alle 
advertenties: een combinatie van een getekende adverten-
tie, waar de tekstwolkjes naast de tekening een boodschap 
probeerden over te brengen. Deze vorm van advertenties 
maken hield René vol tot en met de Lapteen van 1986
Dat de opzet al jarenlang hetzelfde is, resulteert in de enigs-
zins kritische kreet van René die inhoudt: “hebben we over 
55 jaar nog steeds eenzelfde krant of komt er nog eens iets 
vernieuwends uit?????”
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Carnaval in ‘t Aogje gezien door  
Robert Hoosemans

Het carnaval in ons mooie dorp speelt zich sinds 
jaar en dag voornamelijk af in De Koe. Centraal 
staat dan ook een - inmiddels vetgemeste - koe 
waaromheen zich het carnaval afspeelt. De koe 
is zichtbaar ‘in de olie’ en wordt voortgetrok-
ken door de C.C. De Blauwe Schuit is een kar-
renschip (carrus navalis), dat op wielen wordt 
voortbewogen door het dorp. Op de koe zit de 
prins met zijn joffers, waarvan de achterste het 
motto van 2016 eer aan doet: immers een zon 
met neus ziede zelde! De prins heeft een ge-
scheurde mantel als verwijzing naar Sint Maar-
ten dat net als de start van het carnaval op 11-11 
plaatsvindt. 
Aan boord van het schip bevinden zich onderda-
nen die zich hebben veranderd in hun superieu-
ren: oud-prinsen als de sigarenrokende groene 
zakdoeken club op het achterdek, Aogse Bluf als 
nimmer aflatende gangmakers op het voordek, 
het petjesvolk onder in de polonaise en Frido 
Schrauwen die de koe ‘uitmelkt’. Boegbeeld van 
dit alles is het varken Nil. Voor het schip stopt 
een kind op het familiebal haar vingers in haar 
oren vanwege het oorverdovend carnavalsla-
waai. De Koe heeft één gebroken hertengewei 
waaraan een hoorn hangt en ver weg van dat 
alles zijn de lichten te zien van wat eens de rest 
van de Aogse horeca was. De Koe wordt gevoed 
door de bierwagen van een bekend merk en uit 
het lek in de leiding proberen de mannen van 
CV Simpel alvast zoveel mogelijk in te nemen. 
Peer Bromtol doet een verwoede poging alles 
in goede banen te leiden en de Schutters kijken 
met open mond naar de optocht. Op de ach-
tergrond is alles wat kenmerkend is voor het 
Carnaval in ’t Aogje terug te vinden: de  markt 
met stadhuis en toren, de drie linden, de pomp, 
de eerste druppel en ’t Zottenhofke. Dat alles 
wordt gefilmd door twee bekende figuren van 
Baronie TV. En voor de verdere verslaggeving 
zorgt uiteraard de Lapteen, die per luchtpost 
door Tinus van de Mart wordt verspreid.

Carnaval in ‘t Aogje gezien door Tim Schoonebeek

In een jubileumeditie van de Lapteen draait een jubileumteke-
ning uiteraard ook om de krant zelf. Het is het moment waarop 
bij alle gekken en gekskes van ’t Aogje de Lapteen op de mat is 
gevallen en de laatste voorpret voor het Aogse carnaval begint. 
Bij het licht van de lantaarn op het Zottenhofke lezen de bekende 
Aogse carnavalssymbolen de krant. Allereerst de zogenaamde 
Zaadneus, die door de hoftekenaars van C.C. ’t Aogje al jaren op 
papier gezet wordt om de motto’s te verbeelden. Daarnaast wordt 
menig advertentie in de carnavalskrant door dit mannetje opge-
sierd. Als hoofdbewoner van het Zottenhofke leest Nil uiteraard 
ook de Lapteen. Uit de bewuste krant vernam hij destijds hoe de 
pers zijn escapades met Marieke uit ’t Ginneken had beschouwd, 
die hem bovendien zijn zoontje Driekske schonken. De illustra-
ties bij het verhaal werden door de schepper van Nil verzorgd, Dr. 
Dré Karthaus. Waar in zijn tekeningen de karakteristieke wesp de 
Zaadneus vergezelde, verscheen daar vanaf 2003 de Druppel. Het 
symbool voor de start en het einde van het Aogse Carnaval en de 
signatuur van een nieuwe hoftekenaar. Ondertussen gluurt Peer 
Bromtol over de krant naar Tinus van de Mart. Als ordebewaker 
van het Aogse carnaval heeft hij al vaak op moeten treden in het 
Peuleschilleke tegen de kwajongensstreken van Nuske de Neus 
en Polleke Piekhaar. Dat Tinus zo 
goedlachs is, zou zo maar op nieu-
we ongein kunnen duiden.
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Door Ismay Kieskamp 

In de huiskamer van Henk Fransen ont-
moet ik vandaag Piet Dekkers, beter 
bekend onder zijn carnavalsnaam Peer 
Bromtol. Al dertig jaar vervult hij de 
functie van veldwachter. 

Hee Piet, wat houdt dat nou eigenlijk in, 
veldwachter zijn?
“Mijn taak is om te zorgen dat de car-
navalsploeg volgens de voorschriften 
binnenkomt. Dat is nog best een geor-
ganiseer: de prins, ministers, carnava-
leske figuur en joffers hebben allemaal 
hun eigen taak en plek op het podium. 
Ik zorg dat ze daar veilig aankomen, 
mooi op de maat van de muziek die de 
kapel speelt. Je zou me kunnen uitteke-
nen als die man die altijd op z’n horloge 
kijkt terwijl de kroeg staat te hossen: ik 
houd het tijdsschema in de gaten zodat 
de prins en zijn gevolg de tijd kunnen 
vergeten.”

Het carnavalsleven is Piet met de paple-
pel ingegoten. Zijn pap en mam vierden 
altijd al carnaval, en zelf begon hij er 
eind jaren zestig mee. Hij was toen nog 
een jochie van zestien jaar oud, maar 
wel lid van de Raad van Elf. Na een paar 
jaar kreeg hij een vriendin, die we nu 
beter kennen als Jacqueline, zijn vrouw. 
Toen het stel naar Prinsenbeek verhuis-
de, werd er minder fanatiek carnaval 
gevierd. Totdat in ’85 zijn oom IJzeren 
Wullum stopte als veldwachter in Prin-
cenhage. “Hee Piet, da motte gij doen!” 
kreeg Piet te horen van zijn collega-lera-
ren uit Princenhage. 

“Tot mijn verrassing was mijn vrouw 
meteen enthousiast. Er waren drie 
kandidaten, en daarvan werd ik uit-
gekozen. Toen heeft mijn moeder in 
het geheim een pak voor me gemaakt. 
Nou ja, geheim.. Mijn vader kwam IJze-
ren Wullum tegen en verklapte dat het 
maken van het pak toch zo veel moeite 
kostte. Toen was het geen geheim meer: 
ik werd de nieuwe veldwachter”. 

Het pak is gemaakt naar tekeningen 
van René Appels. Het moest lijken op het 

uniform van een Franse politieagent. In 
de beginjaren zat er zelfs nog een capeje 
aan bevestigd. In 2016 zullen we Piet 
zien in alweer zijn derde pak, gefabri-
ceerd door Gerrie de Vree. 
 
Lijk je eigenlijk op je voorganger IJzeren 
Wullum?
“Nee, niet echt. Hij was statischer, ik be-
weeg meer. En ik bedek niet alles met 
de mantel der liefde, ik kan best grofge-
bekt zijn. Gelukkig mag ik eigenlijk ie-
dereen van de vereniging, dus mensen 
weten dat ik het niet zo meen. Ik krijg 
weleens te horen dat ik chagrijnig kijk 
tijdens het optreden van de prins. In 
feite ben ik dat nooit. Blijkbaar heb ik 
een bepaalde plooi in mijn gezicht als 
ik naar muziek luister.” 

Zijn imposante voorkomen en gewich-
tige gezichtsuitdrukking kunnen juist 
een voordeel zijn bij zijn taak als veld-
wachter. 
“Je moet zorgen dat de muzikanten vei-
lig door de zaal vol mensen naar buiten 
kunnen lopen. Dat is belangrijk, want 
hun lippen zijn zo gevoelig van al het 
spelen. Als daar dan iemand tegen-
aan stoot, kun je het wel vergeten 
voor de rest van het feest. Ik heb 
een bepaalde manier van binnen-
komen, heel grappig is dat. Wan-
neer ik voor de mensenmassa 
sta, is het alsof de Zee voor 
Mozes opensplijt. Ook in 
de Grote Zaal.” 

Wat maakt carnaval in 
het Aogje zo leuk? 
"Weet je wat het is met 
carnaval? Je viert het 
of je viert het niet. Er 
is geen tussenweg. De 
optocht in Princenha-
ge is van hoog niveau. 
Daarmee wil ik niks 
afdoen aan de manier 
waarop er in andere dor-
pen carnaval wordt gevierd. 
In Prinsenbeek is bijvoorbeeld 
een echte bouwerscultuur. 
Daar is niks mis mee, ook 
harstikke leuk. Iedereen moet 
het vieren zoals ‘ie wil. Wel 
merk ik dat carnaval tegen-
woordig anders is dan vroe-
ger. Nu heeft iedereen zo veel 

omhanden. Jaren terug draaide alles tij-
dens carnaval om het feest, er was even 
niks anders. En we komen vooral sa-
men in de Koe, terwijl er vroeger meer 
cafétjes waren in Princenhage.”

Intussen beginnen we aan onze tweede 
kop koffie. Piet is al bijna een uur aan 
het vertellen, en het is duidelijk: waar 
het hart vol van is, daar loopt de mond 
van over. Het lijkt me een mooi moment 
om te vragen wat het bijzonderste is wat 
hij heeft meegemaakt met carnaval.

“Een heel mooi moment was toen ik 
met mijn eerste kleinkind Sem op het 
podium stond, bij het uitdelen van de 
eerste druppel. Toch is er nog een ander 
moment waar ik aan denk. Mijn vrouw 
is ziek geweest in 2005, precies tijdens 
de carnaval moest zij opgenomen wor-
den. Toen moest ik afhaken, want op 
dat moment wil je er alleen maar voor 
haar zijn. Het jaar daarop, toen ze weer 
beter was en we weer carnaval konden 
vieren, dat was fantastisch.” 

Sowieso speelt zijn vrouw een grote 
rol in het (carnavals)leven van Piet.
“Ik geloof dat je dit werk alleen 
kunt doen als je partner achter je 
staat. Zonder mijn vrouw was ik 

nergens. Zij zorgt voor mijn kle-
ding, zorgt dat ik op tijd rust 

krijg en eten. Tijdens carna-
val zorgt zij voor alles. Hoe 
lang ik nog door kan gaan 
als veldwachter, is voor 
een groot deel van haar 
afhankelijk. Natuurlijk 
spelen het bestuur en 
mijn kinderen daar ook 
een rol in, maar zij is de 
drijvende kracht achter 
de figuur Peer Brom-
tol.” 

Heb je wel eens overwo-
gen om Prins te worden?

Nee, ik zou geen prins wil-
len zijn. Ik ben ook niet 
zo’n goeie prater, te veel 

een flapuit. Als prins moet 
je alles netjes volgens het 

protocol doen. Dat is niks 
voor mij: ik wil wel eens de 

pet van de minister af-
pakken, een beetje on-

deugend zijn. De prins moet ook altijd 
nuchter blijven, en ik drink graag een 
pilsje. Mocht de tijd komen dat ik moet 
stoppen als veldwachter, dan wil ik in 
elk geval verbonden blijven met de Uit-
tredende Ploeg. [De prins en zijn gevolg 
die andere gemeenten bezoeken, red.] 
We kennen in de vereniging twee bier-
lopers: een voor de ministers en eentje 
voor de muzikanten. Ik zou wel bierlo-
per voor de Bielopers willen zijn. Zelf 
ben ik amuzikaal, anders had ik mis-
schien wel in de band willen spelen. 
Als ik maar iets te betekenen heb voor 
de vereniging. Maar dat speelt hopelijk 
pas over een paar jaartjes. ” 

Piet is misschien geen muzikant, maar 
van muziek genieten doet hij volop. We 
hebben het over zijn favoriete carnavals-
nummers. Dat zijn er een hoop.

“Een nummer wat ik erg authentiek 
vind, is de Tietaai. Dat is geschreven 
naar een straat hier in Princenhage, 
en door de jaren is dat een nummer 
dat veel gespeeld wordt. Het nummer 
waarop de Prins binnenkomt, is ieder 
jaar anders. Dit jaar is het Jan Klaas-
sen de Trompetter, omdat de prins zelf 
trompettist is. Leuk, maar mijn favorie-
te intredenummer is toch wel dat van 
Prins Frécole. De band speelde Spooky’s 
day off, een swingend jazznummer, he-
lemaal geen carnavalsmuziek. De prins 
droeg een zwarte zonnebril, net zoals 
zijn hele gevolg en alle bandleden. Van 
alle kanten in de zaal kwam de Uit-
tredende Ploeg binnen, allemaal op en 
neer bouncend op de muziek. Ja, dat 
was het mooist. 

Tijdens het vertellen zet Piet het num-
mer op op zijn mobiel, en al gauw staat 
hij met gestrekte armen te hopsen op de 
muziek. Met weidse armgebaren maakt 
hij duidelijk uit welke richting de mi-
nisters en prominenten de zaal binnen-
stroomden. Wat had ik er graag bij wil-
len zijn, dat jaar. 

We krijgen het over de rol van carnaval 
in Princenhage en Breda. Piet heeft al ge-
neraties carnavalsvierders voorbij zien 
komen in de Koe en in zijn woonplaats 
Prinsenbeek. Verwacht hij dat carnaval 
over jaren nog steeds zo gevierd wordt 
als nu?
“Hopelijk blijft carnaval hier zoals het 
altijd is geweest. Princenhage is toch 
een apart dorp binnen Breda. We ken-
nen een hele hechte carnavalsgemeen-
schap; je ziet nu gezichten die dertig 
jaar geleden ook al te zien waren. Dat 
is mooi, want dit feest is voor 99 pro-
cent afhankelijk van de bevolking. De 
nieuwe generatie blijft carnaval vieren, 
daarvan ben ik overtuigd. Net als bij mij 
vroeger wordt het ze met de paplepel 
ingegoten. Zelfs mijn schoonzoon ging 
meespelen in de Princenhaagse carna-
valsband toen hij hier kwam wonen. Zo 
zie je, veel mensen voelen zich aange-
trokken tot zo’n hecht volksfeest.” 

Als ons gesprek is afgelopen, kan ik me 
niet voorstellen dat mensen Piet cha-
grijnig zouden vinden. Hij vertelt on-
omwonden en eerlijk over zijn tijd bij 
de carnavalsvereniging, zijn vrouw en 
kleinkinderen. Opgewonden klinkt zijn 
stem zelden, maar een carnavalsman is 
hij in het hart. Dat blijkt wel doordat we 
na twee uur eigenlijk nog niet zijn uitge-
praat, en zelfs ik, als carnavalsgroentje, 
al die tijd aan zijn lippen hing.

Peer Bromtol over carnaval 

“Je viert het of je viert het niet. Er is geen tussenweg.”
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Rolstoelcarnaval in De Koe
Dit is Het FEEST voor mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking, hun familie, 

begeleiders, vrienden en andere uitbundige carnavalsvierders. Je bent van harte welkom in De 

Koe op zaterdag 30 januari  van 13.30 uur tot 17.00 uur, waar we weer een super gezellig rolstoel-

carnaval vieren met een fantastisch  programma:

Bredase carnavalsbands , afgewisseld met optredens van bekende artiesten, zoals  

‘De Party Captains’ uit Princenhage , ‘De Dikdakkers’ en natuurlijk Ad v.d. Muijsenberg!

Een vertrouwd beeld is ‘RICHARDO’ met zijn papegaaien en ballonnen.

Iedereen kan zich weer laten schminken  en ….heb je het warm, dan kun je ook een lekker ijsje 

gaan halen! Prins Petrus C Lie d’un Alleraller Irste van het Kielegat met zijn hele Gevolg komt, nu 

met  de nieuwe nar, de feestvreugde weer verhogen!!!

Een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur komt op dezelfde tijd en wij hopen, dat hij de 

smaak te pakken krijgt en de komende jaren het rolstoelcarnaval met ons mee viert!

Vrouwkesbal
donderdag 4 februariHet is intussen een échte traditie geworden: het Groot Aogs Vrouwkesbal in De Koe! Het SGAP orga-niseert dit feest dit jaar op donderdag 4 februari in de Vlaamse Schuur. Alle (en alléén) vrouwkes vanaf 16 jaar zijn welkom. Afgelopen jaren hebben veel vrouwkes extra veel werk gemaakt van hun outfit op het Vrouwkesbal, dit jaar willen we dat op een leuke manier waarderen. Dus: duik snel achter de naaimachine of gooi er een dagje shoppen tegen-aan en kom spetterend voor de dag met jurken, rokken, broeken, pakken, glitters, veren, hoeden, pruiken, schmink en wat al niet meer, dan zorgen wij voor de rest! Vanaf 21.00 uur zijn alle vrouwkes welkom en Zoiets ziede zelde..!

Familiebal
Het Familiebal is bij oudere carnavalsvierders nog bekend als het 

Babybal.
Het is een feest voor de hele familie van 0 tot 88 jaar en start als 

Prins Babbelonius met zijn Gevolg na de Eerste Druppel bij de Koe 

aankomt. Kom dus eerst om 13.30 naar de Haagsemarkt, maak het 

mee dat de Eerste Druppel gehesen wordt bij het Raadhuis en sluit 

dan aan bij Prins Babbelonius en Gevolg om naar de Koe te gaan. Het 

gemeenschapshuis zal bol staan van muziek, maar er is ook veel te 

doen voor de  allerjongsten. Prins Babbelonius zal speciale aandacht 

geven aan de kleinste carnavalisten en natuurlijk is er de enige ech-

te onvervalste spekpolonaise.
Datum: zaterdag 6 februari. Plaats: De Koe. Tijd: 14.15-

18.00 uur.
Entree: volwassenen E 3,00 en kinderen E	 1,00.

Vocaole Generaole 
zaterdag 30 januari
Natuurlijk kan ’t Aogje zomaar de carnaval instappen, waarom niet? Maar 
het gaat nog véél beter als alle keeltjes zijn ingezongen. Dat kan op de Vocaole 
Generaole op zaterdagavond 30 januari. 
Deze prachtige traditie staat bij alle carnavalsvierders in de wijde omtrek met 
een dikke marker in hun smartphone genoteerd! Wat is de bedoeling? Sim-
pel, samen zingen we bekende carnavalskrakers in de Koe. Je mag zelf een 
nummer kiezen uit een uitgebreid repertoire én je wordt geassisteerd door 
2 muziekkapellen van wereldformaat: Aogse Bluf en BB de Bielopers. Je kent 
de tekst niet? Geen probleem, daar hebben we een oplossing voor. We hebben 
namelijk een handig boekske geprint, de Lapzwans, waarin alle nummers 
met tekst staan vermeld. Da’s opgelost! Je zingt niet graag alleen? Komt he-
lemaal goed, de volledige Vlaamse Schuur stuwt je tot grote hoogte en zal je 
muzikaal ondersteunen. Da’s ook opgelost! Je hebt een spraakgebrek? Hum-
men, blèren, neuriën en klappen mag ook! Je hebt gewoon plankenkoorts? 
Bekend fenomeen. De bar is geopend vanaf 21.00 uur en een klein biertje zal 
wonderen doen. Let op een klein biertje hè! Om het geheel compleet te ma-
ken zal Prins Babbelonius aanwezig zijn, om ook zijn muzikale kwaliteiten 
met jullie te delen. Iedereen is welkom op deze knotsgekke avond: Dé per-
fecte voorbode voor carnaval 2016. De Vocaole Generaole, Ge ziet zelden dat 
het goed gaat meej al die zangers, wie weet deze keer wél! Datum: zaterdag 30 
januari 2016. Plaats De Koe, Vlaamse Schuur. Tijd: vanaf 21.00 uur.
Entree: gratis.

Drie dagen carnaval in de Dobbelsteen Dit jaar zal op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond carnaval gevierd worden in De Dobbelsteen, Doelen 36. Scoutingbal
Vrijdag 5 februari organiseert Scouting Sint Martinus een carnavalsavond, waar ook niet-leden van de Scouting van harte welkom zijn. Net als op de an-dere avonden wordt de muziek verzorgd door Disco DIZN.Het feest is van 19.00 -21.00 uur. Entree E 2,50

Discocarnaval Ook dit jaar zal Stichting C.C. ’t Aogje op zaterdag- en zondagavond met carna-val van 20.00 tot 23.00 uur het Discocarnaval organiseren voor de jeugd van 11 t/m 15 jaar. De gastvrijheid van de dames en heren van ‘De Dobbelsteen' heeft ervoor gezorgd dat we ook dit jaar weer gebruik van de zaal kunnen maken. De werkgroep Discocarnaval zal er weer alles aan doen om de ruimte fantas-tisch aan te kleden, zodat de sfeer perfect zal zijn. De muziek zal beide avonden weer verzorgd worden door ‘Disco DIZN’. De DJ’s Pascal, Bram en Eric gaan er een geweldig (carnavals)feest van maken. Dat kan natuurlijk niet zonder jullie komst. Ook Prins Babbelonius de Leste met zijn Gevolg zal ons beide avonden een bezoek brengen. De entree bedraagt voor 2 avonden E 6,00 (inclusief 2 consumptiebonnen) en voor één avond E 3,50 (inclusief 1 consumptiebon). De consumpties op de avond zelf kosten E 1,50. Er wordt geen alcohol geschonken en er zal toezicht zijn. Dus trek je mooiste/gekste carnavalskostuum aan en kom naar De Dobbelsteen, Doelen 36, op carnavalszaterdag en zondagavond. Het gaat een geweldig feest worden, want zo’n Discocarnaval ziede zelde...!. Voor de goede orde zijn er ook een paar regels, waar iedereen zich aan zal moe-ten houden. We maken er weer een geweldig Discocarnaval 2016 van!
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Kindermiddag 
dinsdag 9 februari met clown SnørreHet is feest in 't Aogje en SNØRRE is gevraagd dit speciale moment nog 
meer op te vrolijken. Maar is hij wel de beste zanger van Nederland en 
eet hij nou echt zelf al die spekjes op? Hoe weet SNØRRE zich hier uit te 
redden? De tijd vliegt voorbij met dit lekker, leuk & gek muzikaal kinder-
programma. Iedereen kan zich uitleven, uit volle borst meezingen met de 
diverse liedjes, meedoen met de verschillende acts en zich na afloop nog 
steeds afvragen waar die brandende spekjes nou ineens vandaan kwa-
men? 
SNØRRE’s kindershow is een fantastische voorstelling gericht op kinde-
ren in de basisschool leeftijd. Tijdens de kindershow worden er liedjes ge-
zongen, wordt er gegoocheld, vol enthousiasme live muziek gemaakt en 
is er veel interactie. Mis het niet: dinsdag 9 februari in gemeenschapshuis de Koe, 14.15 uur,  
4 t/m 10 jaar. Entree E	2,50. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Bachman en drogisterij Brocks.
Oudercrêche in de Vlaamse schuurVanaf 14.00 uur. Terwijl de kinderen genieten van clown Snørre kunnen 
de ouders en andere bezoekers zich vermaken in de Vlaamse schuur en de 
aanbouw. Natuurlijk komt Prins Babbelonius met zijn Gevolg op bezoek 
om er een spetterend feest van te maken.

Limonadebal
Ben jij ook zo gek op hossen, springen en dansen? Kom 

dan naar het geweldige Limonadebal in De Koe.  Zater-

dag 6 februari en zondag 7 februari van  20.00 tot 21.30 

uur en maandag 8 februari LET OP van 19.00 tot 20.30 

uur. DJ Dennis zorgt er met een nieuwe, spetterende kin-

der-disco-show voor dat je niet stil kunt blijven staan. 

Natuurlijk komt Prins Babbelonius kijken hoe gezellig 

het is op het Limonadebal in de Rabozaal. Ben je tussen 

de 7 en 12 jaar en heb je vrienden en vriendinnen kom 

dan carnavallen in de Koe!!! Entreeprijs: E 1,00.

Mottobal en Schuurfeest
Twee avonden bal in de Vlaamse Schuur en de aanbouw onder het motto ‘Zoiets ziede zelde...!’ 

Feesten, waar bijna alle carnavalsvierders uit ‘t Aogje  aanwezig zijn. Goede muziek van de DJ 

en ook muzikale medewerking van diverse kapellen. De kans is groot dat Prins Babbelonius 

tijdens deze bals bezoek zal krijgen van zijn collega’s uit ut Kielegat en ‘t Ginneken.

Datum: zaterdag 6 februari (Mottobal) en zondag 7 februari (Schuurfeest).

Plaats: De Koe, Vlaamse Schuur en aanbouw.

Entreeprijs: E 3,00. De feesten beginnen om 20.00 uur en duren tot 01.30 uur.

Dorpsbal Princenhage 
Populairste partyact van 2015 op het Dorpsbal: Snollebollekes

Op maandag 8 februari op het Dorpsbal gaat de Koe geheid op zijn grondvesten 

schudden. 
Op drie verschillende plaatsen in de Koe (Vlaamse Schuur, aanbouw en Rabozaal) zal 

er muziek te horen zijn. In de Vlaamse Schuur en in de tent speelt een keurkorps aan 

carnavalsbands . We hebben voor u geboekt: Aogse Bluf, Black Wooow, Mag-ie, She’s 

Udenhout, Ut Biks Kabaol, Opdoktersrecept en HèHè. Uiteraard bezoekt ook onze 

Prins Babbelonius de verschillende zalen. 

In de Rabozaal stuwt een DJ de feestvreugde verder omhoog met als klap op de vuur-

pijl een optreden van SNOLLEBOLLEKES. 

Snollebollekes is uitgeroepen tot partyact 2015. Of, zoals hij het zelf zegt: “Met de Snol-

lebollekes bent u verzekerd van een Feest met een hoofdletter V”. 

Jaar na jaar lanceert Snollebollekes een monsterhit, zoals het nummer “Vrouwkes” 

wat inmiddels al ruim 4 miljoen keer is bekeken op YouTube. Ook de monsterhit 

“Snollebolleke” zal zeker niet ontbreken. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij drogisterij Brocks en Bachman. Een kaart kost E 15,00 en 

dat is inclusief 4 consumptiebonnen. 

Mis het niet! 
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“Als ik op het Dorpsbal mijn oud-buur-
man weer tegenkom, begroeten we el-
kaar zoals elk jaar met de inmiddels 
fameuze woorden: “Hé, jij ook hier?! 
We moeten het er vanavond maar ‘ns 
over hebben!”. Waarover? Dat weet na 
al die jaren nog altijd geen mens. Toch 
mauwen we tot aan sluitingstijd in één 
moeite door. Tot en met de bel voor de 
laatste ronde gaat geen gesprek voorbij 
of alle koetjes en kalfjes zijn langs geko-
men. Niet dat je d’r een touw aan vast 
kunt knopen. Maar dat willen we graag 
zo houden. Een Babylonische spraakver-
warring gaan we niet uit de weg. Als je 
mij vraagt ‘wat is carnaval?’ dan is dit 
voorbeeld treffend voor mijn carnavals-
beleving. En verder? Gewoon een lekker 
pintje en ongecompliceerd meedeinen 
op de klanken van een dweilorkest!”

Bernardus school
Waar onze 18e Aogse leutvorst Prins 
Babbelonius de Leste zijn naam aan 
heeft ontleend, dat wordt meteen 
duidelijk als uw verslaggever van De 
Lapteen de nieuwe Hoogheid op zijn 
praatstoel treft in ’t Roode Hert. Want 
als het over het Aogse carnaval gaat 
praat Alec Lokhoff - zoals onze Prins in 
het dagelijks leven heet - honderduit. 
Wat was uw eerste kennismaking met 
’t Aogse carnaval?

“Toen ik als jong manneke in 1973 in ’t 
Aogje kwam wonen wist ik niets van 
carnaval. Na mijn eerste stapjes in de 
polonaise te hebben gezet op de Maria 
kleuterschool kwam ik op de Bernardus 
school terecht. In het gebouw waar nu 
de Dobbelsteen is gevestigd vierde ik 
voor het eerst schoolcarnaval. Volgens 
mij was ik verkleed als ‘Zorro’, compleet 
met zwart masker, hoed en cape. Wat 
jaren later verruilde ik de cape voor 
zo’n gestreept Dorustruitje, een spij-
kerbroek en bretels. Prins Knillis kwam 
dan op bezoek, samen met Pietje de Nar 
en IJzeren Wullum. Iconen van ’t Aogse 
carnaval waar ik enorm tegenop keek. 
Het zou nog wel enige tijd duren voor-
dat het carnavalsbloed echt bleek te 
kunnen kriebelen!”

Les in carnaval vieren 
Het carnaval werd hem niet echt met 
de paplepel ingegoten. Gekscherend 
merkt Prins Babbelonius op dat het er 
met het liniaal op school werd ‘ingeha-

merd’ alsof het de normaalste zaak van 
de wereld was. Wie brachten u het ge-
voel voor carnaval bij?

“Toen ik in de klas kwam bij meneer 
Langen en meneer Hoosemans, tja toen 
was er geen ontkomen meer aan. De re-
ken- en taalles werd in de weken voor 
carnaval verruild voor stevige lesjes 
carnaval vieren. Het Kielegatse Scho-
lenproject bestond in die tijd nog niet, 
maar beide heren hebben er persoon-
lijk voor gezorgd dat ik helemaal werd 
ondergedompeld in ’t carnavalsgevoel. 
Onder het mom van ‘carnaval is een 
vak en in ’t Aogje kunde ’t leren’ stuur-
de Frans Langen me de Aogse optocht 
in. Daarna mee naar Dreef 8a, en later 
de zaal in het Lucia, waar destijds het 
optochtbal en de Limonadebals werden 
gevierd. In het jaar dat ik 11 werd en bij 
meneer Hoosemans in de klas zat, werd 
ik door deze inmiddels oud-Hoogheid 
officieel toegelaten tot ‘de Club van de 
Gekskes’. Cees Hoosemans had toen net 
BB de Bielopers opgericht en was in de 
klas dagenlang druk doende met het 
ordenen van zijn muziekboekjes. Hij gaf 
mij de laatste zetjes in de goede rich-
ting. Toen ik hem tijdens het Limona-
debal zag binnenkomen met de hofka-
pel en hij - al spelend op zijn trombone 
vanaf het podium - een vette knipoog 
uitdeelde, was ik om. Carnavalsmuziek 
spelen in een kapel, dat is wat ik wilde. 
Het gevoel voor carnaval was helemaal 
daar en zo’n 22 jaar na dato zou ik als 
trompettist toetreden tot diezelfde Bie-
lopers.”

Trompetter in ’t leger van de Prins
Op mijn vraag of de Hoogheid al die 
jaren alleen carnaval in ’t Aogje heeft 
gevierd, antwoordt Prins Babbelonius 
de Leste ontkennend. Na een muzikaal 
uitstapje naar ’t Kielegat keerde hij ech-
ter terug naar ’t Aogje en sloot hij zich 
aan bij hofkapel BB de Bielopers.

“Toen ik het Limonadebal en Discocar-
naval - dat toen nog Shandybal heette 
- was ontgroeid en ik op de middelbare 
school zat, begon ’t Kielegat langzaam 
aan me te trekken. In mijn studenten-
tijd was het al helemaal flink carna-
vallen geblazen in de binnenstad. De 
vader van een vriend van me speelde 
in blaoskapel ’t Vatje. We werden beide 
ingelijfd zodat ik vanaf begin jaren ’90 

regelmatig met mijn trommeltje - en 
later mijn trompet - stond te spelen op 
het biljart van café De Vrachtwagen op 
de Havermarkt. Bij ’t Vatje, in die tijd 
een uitermate kleurrijk gezelschap, lag 
het accent vooral op gezelligheid! En 
gezellig was het met ‘de oude garde’ die 
‘de jonkies’ ’n stevig pintje leerde drin-
ken. Andersom dreef ‘de jonge garde’ de 
‘eminents grises’ van de club tot grote 
wanhoop als we bijv. bedacht hadden 
toch maar eens mee te gaan doen met 
het Bléérfèèst. Niemand speelde van 
‘notenschrift’ en het was een Huzaren-
stukje om het lied d.m.v. ‘spijkerschrift’ 
(een muzieknotatie in ‘grepen’ zonder 
enig gevoel van ritme en melodie, red.) 
in te studeren. Hilarisch hoogtepunt 
was dat we in het eerste jaar 12e wer-
den…van de 11 deelnemers wel te ver-
staan!“

“Samen met De Fiepers blies ‘t Vatje het 
halfvasten in Breda nieuw leven in. Nog 
altijd ben ik trots op het feit samen met 
mijn toenmalige collega muzikanten 
aan de basis van het ‘Half-Vatjes-Bal’ 
te hebben gestaan. In het jaar dat Prins 
Fr’école de Aogse scepter zwaaide liep 
ik de Bielopers in de Kloostertaverne te-
gen het lijf. Fantastisch om die blauwe 
kieltjes en groen-witte daskes na jaren 
weer terug te zien. Voordat ik het wist 
zat ik thuis 30 nieuwe nummers in te 
studeren, maar nu met notenschrift (!), 
en speelde ik als trompetter in het leger 
van Prins Herkûûl. Na een lange en leu-
ke periode was ik weer helemaal terug 
in ’t Aogje. En lid van BB de Bielopers!”

Creativiteit 
Niet alleen bij De Bielopers, ook op 
andere terreinen heeft onze Prins een 
steentje bijgedragen. Zoals tijdens de 
Aogse Avonden en voor De Lapteen die 
dit jaar 55 jaar bestaat. Een veelzijdig 
persoon?
“Na jaren bij de Bielopers te hebben 

gespeeld heb ik van 2008 tot 2013 deel 
uitgemaakt van de commissie Pers & 
Publiciteit. Voor mijn bureau Mannen 
van Rijnland ben ik dagelijks bezig met 
alle communicatie rondom de door ons 
georganiseerde evenementen. Vanuit 
die hoedanigheid heb ik het heel ple-
zierig gevonden een bijdrage te leveren 
aan De Lapteen. Hier kruist Frans Lan-
gen weer mijn pad. Samen zaten we in 
de sub-commissie Lapteen en haalden 
we vele avondjes door om de krant 
weer op tijd klaar te hebben. P&P is een 
commissie waarin ik al mijn creativi-
teit kwijt kon. Na twee jaar commissie-
voorzitterschap begon het echter weer 
te kriebelen en was het gevoelsmatig 
weer hoogste tijd om wat meer muziek 
te gaan maken. Muziek is mijn grote 
passie. Vooral de gitaar en spelen met 
mijn band. In ’t Aogje wilde ik weer een 
moppie meeblazen met De Bielopers. 
Dat had ik enorm gemist!”

Mijn lieve vrouw Monique, een echte 
Utrechtse, had volgens toenmalig Prins 
Sanseverius ‘geen bal verstand van car-
naval’. Nou, het tij kan keren haha. Na 
wat jaartjes meedeinen op de Aogse 
feestjes raakte ze aardig ingeburgerd. 
Het heeft de oud-Hoogheid destijds 
zelfs behaagd haar het predicaat ‘offici-
eel ingeburgerd’ toe te kennen. Ze mist 
inmiddels geen feestje meer en heeft 
me gestimuleerd weer aan te sluiten bij 
de hofkapel. Evenals onze drie mannen 
Jari, Sjors en Daan steunt ze me nu voor 
200% bij mijn rol als Aogse leutvorst. 
Het carnaval in ‘t Aogje helpen organi-
seren en anderen daarmee veel plezier 
bezorgen, dat is het mooiste wat er is. 
Of je nu Prins bent, Bieloper of P&P’er. 
Net als al die andere vrijwilligers van 
C.C. ’t Aogje zet ik graag mijn schouders 
eronder. Het geeft me naast plezier veel 
voldoening en energie!”

Toekomst
Eén van de titels van onze Hoogheid is 
‘Beschermheer van de Dweilende Or-
kesten’. Kunt u eens uitleggen wat dat 
betekent en welke toekomst u als Prins 
ziet voor ’t Aogse carnaval?

“Muzikant en carnavalist ben ik in hart 
en nieren. Zonder dweilorkesten en 
blaaskapellen is er gewoonweg geen 
carnaval. We moeten onze kapellekes 
koesteren en daarvoor wil ik me hard 
maken. Wat zou het toch geweldig 
zijn als we in ’t Aogje bijvoorbeeld een 
echte dweiltocht met tientallen blaas-
kapellen van de grond zouden kunnen 
krijgen, net zoals het Half-Vatjes-Bal 
in ’t Kielegat. Fantastisch te zien dat er 
in en rond ’t Aogje vele dweilorkesten 
actief zijn en dat er regelmatig kapel-
lenfestivals worden georganiseerd. En 
dat elk jaar weer tientallen dweilorkes-
ten het Dorpsbal, de Oudercrèche, de 
Schuurfeesten en Aogse cafés aandoen 
om ’t Aogse publiek met hun muziek te 
plezieren!” 

“Verder zit het wel snor met ’t Aogse 
carnaval. Natuurlijk kunnen dingen 
soms beter of anders en moeten de C.C. 
en het Aogse carnaval lekker in bewe-
ging blijven. Zo zijn er weer nieuwe 
ontwikkelingen gaande om de kinde-
ren extra bij het Aogse carnaval te be-
trekken en om de aansluiting met de 
jeugd te behouden. Mooi om te zien. En 
belangrijk, want wie de jeugd heeft… 
Dat kost veel energie. Soms zelfs bloed, 
zweet en tranen. Daarom alle hulde 
aan al die vrijwilligers, wagenbouwers, 
clubs, Sentekwiebussen, muzikanten 
en carnavalisten die ons carnaval een 
warm hart toedragen!”

Samen bouwen we stukje bij beetje ver-
der aan ons carnaval. Door onze mooie 
tradities en de Aogse saamhorigheid te 
behouden én door nieuwe initiatieven 
te omarmen zullen we nu en in de toe-
komst een carnaval beleven waarvan 
iedereen zal zeggen: 

Zoiets Ziede Zelde… en dan ook alleen 
maar in ’t Aogje!

Van uw Aogse verslaggever

Groen Bloed

Babbelonius op zijn praatstoel

Babbelen met de Bielopers
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Ik wil nog even stilstaan bij het overlijden van Dr. Karthaus. Mar ja hij was ok al 
93 jaor en da haolen nie veul mense in zo'n goeie gezondheid as hij ad. 't Was nu 
goeie dokter. Hij ee mijn ok nog eens goed g'olpe. Ik was toen mee mun fiets geval-
len en hij kwam langs mee zunne sportwagen en toen eet ie mijn overend g'olpe. 
Ik heb jaorenlang van zijn tekeningen in de Lapteen genote en daarom ben ik ok 
zo blij dat zun leste tekening in jullieje kraant staot. Hij kon eel goed tekene en 
ik vin die beeldjes van um op ut Zottenhofke ok geweldig: Nil en Driekske, want 
vèrrekus maken, kon ie verèkkus goed. Ik heb um ok wel 's ore trompet blaoze. 't 
Is mar goed dattie daor al gaauw mee gestopt is. Ik wit zeker dattie vrijdags mee 
carnaval boven zit te lache as de Nilmannen zun hofke bij Nil aan 't schoonmaoke 
zijn. Ik oop da Nil saoterdags nog iets zal zegge van zunne schepper. Meer wou ik 
er niet over zeggen.

'n fan van Dr. Karthaus

Beste redactie, 

Helaas moet ik jullie mededelen dat wij niet mee kunnen doen met de grote op-
tocht in 't Aogje. 
De andere helft van mijn Trio heeft andere verplichtingen. Die woont in Bavel en 
wil daar ook wel eens een thuiswedstrijd spelen en de beker omhoog houden. We 
hebben nou afgesproken dat we de even jaren in Bavel meedoen en alle oneven 
jaren in 't Aogje. Dus in 2017 kun je ons weer zien.
Mocht je ons erg missen, kom dan maandag kijken naar de optocht in 't Kielegat, 
want daar doen wij wel mee.

Trio Zonder Jan

Redactie: Hein, we zullen jou en Hans missen in 't Aogje, Wij wensen jullie succes in 
Bavel en laat volgend jaar de beker maar zien.

C.C. verdacht van Sjoemel Software
“Een groot schandaal.”, aldus IT deskundige F. Vermeulen van Bende Benukt. Na 
jarenlang onderzoek blijken zelfs de ergste verdenkingen overtroffen te worden 
door frauduleuze praktijken die nu aan het licht zijn gekomen en hun gelijke in de 
carnavalswereld niet kennen. Er wordt nu al van Sjoemeldonck en Softwaregate 
gesproken in plaats van het anders zo mooie en schone Aogje. Wat is er aan de 
hand?
Na lang rekenwerk en diepgravend onderzoek door de rekenkamer van Bende Be-
nukt eerder blijkt dat de jury van de Aogse optocht jarenlang bewust een verkeerd 
puntentellingprogramma heeft gehanteerd. De punten werden naar nu blijkt al 
uitgedeeld op de Aogse Markt waarbij de optochtdeelnemers zoals u weet stil 
staan! Algemeen bekend is dat stilstaande optochtdeelnemers minder carnava-
lesk overkomen en minder plezier uitstoten dan wanneer zij bewegen. De vrolijke 
stoet is dus al jaren te laag beoordeeld!

Met name Bende Benukt voelt zich door deze affaire danig benadeeld. “Wij moe-
ten het juist hebben van de bewegende delen, de interactie met het publiek en de 
dynamiek tijdens het lopen”, aldus het creatieve brein van de vereniging R. Lips. 
“We bedenken onze creaties altijd vanuit de act. Nu blijkt dat deze essentiële on-
derdelen jarenlang niet of nauwelijks in de puntentelling zijn meegenomen. Dat 
scheelt voor ons toch al gauw een of twee plaatsen in de eindnotering”. 
Dat het schandaal voor de interne organisatie van de C.C. niet zonder gevolgen kon 
blijven, mag duidelijk zijn. Volgens onze bronnen is er intern in de C.C. uitvoerig 
gesproken en geëvalueerd. Wie was er op de hoogte? Wie wist er van. Was de po-
sitie van voorzitter M. van de Rijt hierdoor niet langer houdbaar? Het is nog niet 
bekend of de optocht-uitslagen van de afgelopen jaren gerectificeerd worden. In 
de prijzenkast van Bende Benukt is alvast wat ruimte gemaakt.

Redactie: De redactie van de Lapteen distantieert zich geheel van dit artikel. De jury 
is onafhankelijk. Er zijn in het verleden wel omkooppogingen gedaan, maar het is 
onbewezen dat de jury daar ooit op in is gegaan.
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Aan de redactie

Carnavalspuzzelke
Na ut invulluh motte d' uitkomst bij de letterkes in ut okske doen. Agge du’n winnaor bent magde bij de prins komme veur un onderscheijing.

Mail het goede antwoord naar redactie@cctaogje.nl en wij nemen met de winnaar z.s.m. contact op

Horizontaal
2. Kind van ut Orakel
4. Water door ‘t Aogje
7. Buurt in ‘t Aogje
9. Naam van ‘t Aogje in de middel–

eeuwen
12. Snackbar in de Koe
13. Wat is de Tietaai?
15. Achternaam van Peer Bromtol

Verticaal
1. Hoeveel prinsen zijn deze prins 

voorgegaan?
3.  Wie “deed de deur dicht” in ‘t Aogje?
5. Kindercarnavalskrant
6. Winnaar optocht groepen 2014
8. Hofkapel
10. Orakel van ‘t Aogje
11. Wat haalt de prins op, op de eerste 

carnavalsdag?
12. Van welk woord stamt carnaval af?
14. Wat is unne blauwe?
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www.cctaogje.nl

Mode pliesie
Sinds kort beschikt De Lapteen ook over een modepolitie. Onze twee 
inspecteurs Ad Harmsen en Nico Collette nemen hun werk zeer seri-
eus. Ze bekijken alles nauwkeurig van onder tot boven en beoordelen 
alles op een schaal van 1 tot 10.

Complimenten voor de uitstraling. Inderdaad: 

zoiets ziede zelde. Maar jakkes de zelfverzekerde 

blik achter de zonnebril, die ingehouden lach en 

de verkeerde kleur blauw bij de linkse figuur. Je 

ziet wel meteen dat ze er plezier in hebben. Jam-

mer van het zichtbare horloge. Na bestudering 

bleek het een Rolex te zijn. Waarschijnlijk daarom 

wordt het goed zichtbaar gedragen. Cijfer: 4
Waar zou het knopje voor de batterijen zitten? Cijfer: 9

La Chouffe op de mutsen doet het hele-maal. Een echt "Vetter" biertje waarbij dromenland vanzelf dichtbij komt. De baarden groeien als vanzelfsprekend. De neus van de linker figuur vertoont Pinokkio neigingen. Wij zouden het niet vreemd vinden als deze kabouter zijn neus ook in andermans zaken zou steken. Cijfer: 6

Zelfs tijdens carnaval zijn er mensen die zich druk maken om de kleding van een ander. De mevrouw op de achtergrond bestudeert de schoenen van de carnavaleske dame die voor haar staat. Cijfer: 5

Ziet er op zich wel leuk uit. Jammer dat 
zij zich niet verkleed heeft, want zo gaat 
zij altijd door het leven. Cijfer: onmogelijk 
om hier een cijfer voor te geven.

Hier schieten woor-
den tekort. Zoiets 
ziede inderdaad 
maar zelde!

We missen wel passende oorbellen. De lengte van het 

haar is echt jaren 60. De zonnebril getuigt van een 

mentaliteit die uitstraalt: Ik wil wel maar ik heb het niet. 

We raden haar aan zich te laten restylen. Peer Bromtol 

en Tinus van de Mart hebben al aangegeven dat zij dat 

graag willen doen. Cijfer: 3






