
zoIETS ZAG JE ZELDE...!

De stichting wil de 55ste jaargang 
van de Lapteen afsluiten met een 
extra editie van de karrenevals-
kraant die alleen digitaal wordt 
verspreid en waarin wordt terug-
gekeken op het seizoen 2016 en 
vooruit naar 2017. Als eerste kijkt 
voorzitter Charles van Kerkvoor-
de terug.

Mij is gevraagd om terug te blikken 
op het afgelopen carnavalsseizoen. 
Ik doe dit met veel plezier. 

Aogse bevolking en verenigingen
Jullie zijn de belangrijkste redenen 
voor onze Stichting om het carna-
valsfeest in ’t Aogje te organiseren. 
Wij kunnen alles nog zo goed orga-
niseren maar zonder jullie is er geen 
carnaval in ’t Aogje. Het enthousias-
me en plezier dat jullie het afgelo-
pen seizoen hebben uitgestraald, 
was  aanstekelijk en werd automa-
tisch door ons overgenomen. Samen 
hebben we er weer een ongelofelijk 
groot feest van gemaakt. Ik wil jullie 
allen hartelijk bedankenvoor jullie 
inzet, betrokkenheid, creativiteit en 
prettige samenwerking !!! 

Sponsoren en Donateurs
Om het carnavalsfeest in ’t Aogje te 
kunnen organiseren is veel, heel veel 
geld nodig. Zonder sponsoren en 
donateurs is dit 
vrijwel onmoge-
lijk om te doen. Ik 
vind het daarom 
meer dan gepast 
om iedereen die 
onze Stichting fi-
nancieel of met  
goederen hebben 
gesteund te be-
danken voor hun 
bijdrage. Top !   

Vrijwilligers
Naast het vele werk die de leden 
van onze Stichting verzetten zijn er 
ook veel mensen geweest die aller-
lei hand- en spandiensten voor ons 
hebben verricht. Het zijn er te veel 
om ze hier allemaal op te noemen. 
Alle vrijwilligers bedankt. Wij ho-
pen volgend jaar wederom een be-
roep op jullie te kunnen doen. 

(lees verder op pagina 4)

Nawoord van de voorzitter

Karrenevalskraant van ‘t Aogje Jaargang 55 • Extra editie
Digitale uitgave

Inhoud van deze 
extra editie van 
De Lapteen
Pag 2-3
Alle optocht delnemers 
Pag. 4
Terugblik van voorzitter Charles van 
Kerkvoorde
Pag. 5
Alle kranten digitaal on-line
dankzij Edu Schol
Minister stop na 25 jaar
Lapteen Tv met  21 filmpjes
Pag. 6
Terugblik van de Prins
Pag. 7
Denk mee over nieuw feest voor de 
oudere keugd van ‘t Aogje
Onderscheiding voor Peer Bromtol
Ervaringen van nieuwe minister
Vooruitkijken naar 2017
P ag. 8
Verklaring motto 2017
Alle Aogse Motto’s
Ook Sentekwiebus?

1



De  Grote 
Aogse Optocht

Doskonale opent al 30 jaar 

de optocht

De uitleg van de categorieën is 
te lezen op de volgende pagina.

Mieperkus & Co
2’prijs K1

CV We witte  ‘t nog nie
5’prijs K1 CF De Wisselaors

2’prijs K2

Trio Confetti  4’prijs K1

De Bliekskes  3’prijs  K1

CV de Buurmannen 

1’prijs K2

Jan de orgelman
3’prijs V1

CV de Koeckenbackers

1’prijs K3

De Pineuten  4’prijs V3

Snoeze Poesjes
1’prijs K1

K.V. owieso Ópeloos
4’prijs V2

Hobbyclub Princenhage
2’prijs  K3

C.V. De Ullupstukskes
4’prijs V1Willy de Does

6’prijs V1

C.V. Zullie 7’prijs V2

Allus Zakt  1’prijs V3

Aogse Tennus Ploeg5’prijs V2
Prinsenwagen
van
Stichting
C.C. ‘t Aogje
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De Grote Aogse

De commissie Buitengebeuren van 
stichting C.C. ‘t Aogje regelt alle activitei-
ten die buiten plaats vinden. Dus ook de 
grote Aogse optocht. Hierbij worden ook 
vrijwilligers als verkeersregelaars inge-
zet. Hartelijk dank voor jullie medewer-
king.
De commissie staat onder leiding van Jo-
han de Craen. Jan Koolen heeft zitting in 
het bestuur van de stichting.

V.l.n.r. staand: Christ Nuitermans, Maarten v.d. Rijt, Rob 
de Koning, Paul Zijlmans,Jacques van Steen, zittend: Frans 
Zuijdevelt, Johan de Craen, Jan Koolen, Rini Gorissen

Toelichting op de cate-
gorieën van de Optocht

K: kinderen t/m 15 jr
K1: 1 t/m 4 kinderen
K2: 5 t/m 9 kinderen
K3: vanaf 10 kinderen
V: 16 jaar en ouder
V1: 1 t/m 4 personen
V2: 5 t/m 9 personen
V3: vanaf 10 personen
W: Wagens

C.C. Stiekum tog Balen    2’prijs V1

CV De Schutters    2’prijs V3

CV Aogse Hopkes    1’prijs  V2

Alwir Irste    1’prijs   V1
CV De Miranda’s  
3’prijs V2

Bende Benukt   6’prijs V2

René Mathijsen
5 prijs V1

CV De Zuilenschuivers
3’prijs  V3

CV De Vollie  (niet gefinisht)

Aogse Bluf zorgt 

al 28 jaar voor 

muziek in de 

optocht

CV De Mutsen
2’prijs V2 CV Simpel 1’prijs W

Wil je het filmpje zien van het optochtdefilé bij 
Prins Babbelonius de Leste klik dan op  
Optochtdefilé bij Prins Babbelonius 
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Vervolg van pagina 1
Nawoord van de voorzitter

Commissies en Werkgroepen
Als voorzitter wil ik alle commis-
sies, in willekeurige volgorde, be-
danken voor het vele werk wat zij 
het het afgelopen seizoen hebben 
verricht.

Commissie Protocol
De interne- en externe 
presentaties waren weer 
top geregeld. Hoe jullie 
je hebben ontfermd over 
onze Hoogheid is te prij-
zen. Samen met hem wa-
ren jullie één creatieve in-
spiratiebron.

BB De Bielopers
Over de Bielopers is al veel 
gezegd en gesproken. In 
één woord een Tóp Kapel.

Financiële Commissie
Deze commissie heeft 
alles weer in het werk 
gesteld om er voor te zor-
gen dat onze Stichting 
er financieel gezond uit-
ziet. 

Commissie Aogse Avonden
De Aogse Avonden was als van-
ouds. Ieder jaar weer een avond-
vullend programma wegzetten 
vergt veel van de leden. Als dank 
hiervoor mochten zij alleen maar 
lovende recensies ontvangen. 

Commissie Festiviteiten
Ondanks een valse start hebben 
de leden van deze commissie de 
zaken werkelijk goed opgepakt. 
Als commissie hebben zij er met 
z’n allen de schouders onder ge-
zet en weer fantastische feesten 
georganiseerd.

Commissie Pers & Pu-
bliciteit
Dit jaar werd voor de 
55ste keer de Lapteen 
uitgebracht. Naast 
alle dagelijkse werk-
zaamheden (wo. De 

media, de Website, Social Media 
ed.) hebben de leden, in een kort 
tijdsbestek, ervoor gezorgd dat de 
55ste Lapteen er een was om van 
te smullen.

Technische Commissie
Zij hebben een mooi podium ge-
bouwd voor de Aogse Avonden. 
Daarnaast hebben ze er voor ge-
zorgd dat de Haagsemarkt en de 
Koe er weer feestelijk uitzagen. 

Commissie Buitenge-
beuren
De commissie die, zoals 
ze zelf zeggen, dit jaar 
60 jaar bestaat had al-
les weer voor elkaar. Van 
vergunningen tot aan 
het regelen van vrijwil-
ligers, het goed begelei-

den van de optocht en natuurlijk 
het leveren van chauffeurs voor 
de bus, zodat we veilig van A naar 
B werden vervoerd.

Werkgroepen
Ook wil ik de diverse werkgroe-
pen bedanken voor hun vele 
werk: de Werkgroep Dorpsbal, de 
Werkgroep Dorpskwis en Werk-
groep Mottomot bedankt.

Uittredende Ploeg en ‘petjesvolk’
De gehele Uittredende Ploeg 
stond dit seizoen als een huis. 
Een veel gehoorde uitspraak die 
ik te horen kreeg was: “jeetje wat 
een geweldig team komt er bin-
nen”. Een Prins om trots op te zijn 
met de beste Joffers die hij zich 
maar kan wensen naast zich. Na-
tuurlijk met de onmisbare Peer 
Bromtol en Tinus is het plaatje 
compleet. Een (weer) compleet 
verjongde Ministersploeg die op 
de aanstekelijke klanken van de 
Bielopers voorop gingen in de 
leut. Menig zaal werd omgedoopt 
tot een feestzaal. Een representa-
tieve Uittredende Ploeg waar je 
met trots elke keer weer mee voor 
de dag kon komen. Dames en he-
ren het was iedere keer weer een 
feest als jullie acte de préséance 
gaven. 
De Uittredende Ploeg krijgt vaak 
alle credits. Ik kan jullie verzeke-
ren dat zij niet zo kunnen stralen 
als er vooraf al, achter de scher-
men, een hoop voorwerk is ver-
richt. Dit werk wordt verricht 
door het zgn. “petjesvolk”. Het zijn 
de leden van de Stichting die niet 

zo vaak (of nooit) op de voor-
grond treden. Deze leden zijn 
net zo belangrijk als de gehele 
Uittredende Ploeg. Voor deze 
leden neem ik graag mijn pet-
je af. Dank jullie wel. 

Seizoenstart
Voor de Stichting begon het na-
tuurlijk allemaal tijdens onze 

seizoenstart. We zijn afgestapt 
van onze vaste datum voor deze 
dag/avond en begonnen nu op 
16 oktober. De organisatoren van 
deze avond hebben kosten nog 
moeite gespaard om deze avond 
tot een succes te brengen. Het 
persoonlijk benaderen van de le-
den heeft er toe geleid dat deze 
avond door meer dan 110 perso-
nen werd bezocht. Volgens mij 
een unicum. Maanden van voor-
bereiding hebben er uiteindelijk 
voor gezorgd dat het een avond 
is geworden waar nog lang over 
na werd gesproken. Voor mij was 
dit de start van een fantastisch 
seizoen, waarbij de onderlinge 
saamhorigheid alleen maar werd 
versterkt.

Nieuwe Hoogheid
Op zaterdag 7 november was 
het dan eindelijk zover. De dag 
waarop iedereen had gewacht. De 
nieuwe Prins van ’t Aogje werd 
eindelijk bekendgemaakt. De in-
terne bekendmaking was tot in 
de puntjes geregeld (totdat één 
van de bestuursleden, bij de pre-
sentatie, het licht vergat aan te 
doen) . 
Daar stond hij dan Prins Babbel-
onius de Leste. Na maanden van 
stilzwijgen mocht hij er nu einde-
lijk voor uitkomen. Alec Lokhoff 
was voor de één een verrassing 
en voor de ander lag het in de lijn 
der verwachting. Hoe dan ook hij 
kwam, hij zag en hij overwon de 
harten van iedereen. Ik denk dat 
we voor de toekomst met Prins 
Babbelonius zijn voorzien van 
een Hoogheid in de categorie zo-
als je die zelden ziet. 
 
Carnaval.
Met carnaval hebben we vanaf 
donderdagavond tot dinsdag-
avond genoten van alle feesten en 
bezoeken die we hebben afgelegd. 
Het was opmerkelijk om te erva-
ren dat we in de voorbereiding 
zoveel nieuwe aanvragen ontvin-
gen met het verzoek om langs te 
willen komen. Helaas hebben we 
een aantal verzoeken moeten af-
wijzen, omdat deze simpelweg 
niet in ons of hun programma 
pasten. Wellicht volgend jaar. 
Het Dorpsbal dit jaar was weer 
ouderwets. De kwaliteit van de 
kapellen was hoog, zo ook de 
kwaliteit van de artiest van deze 
avond. Fantastisch om te zien dat 
één man de zaal zo kan opzwepen. 
Hoogtepunten waren altijd de 
thuiskomsten in de Koe. De ont-
vangsten die we iedere avond 
weer van de Aogse bevolking en 
verenigingen mochten ontvan-
gen waren om kippenvel van te 
krijgen. 

Kortom het was een prachtig sei-
zoen. Een seizoen waar uiteinde-
lijk alle puzzelstukjes in elkaar 
zijn gevallen. 
Al datgene wat je geeft, krijg je 
automatisch direct ook terug zeg 
ik altijd maar. Het feit dat wij met 
z’n allen uitstraalden dat we een 
geweldig en gezellig feestje gin-
gen bouwen kregen we ook van 
iedereen terug. Van de Aogse be-
volking, de Aogse verenigingen 
en collega Stichtingen mocht ik 
alleen maar complimenten ont-
vangen. Het was een waar feest 
waar we met z’n allen trots op 
moeten zijn. Voor mij een voor-

recht om voorzitter van zo’n club 
te mogen zijn. 

Het Bestuur.
Tot slot wil ik vermelden dat onze 
Stichting het afgelopen carna-
valsjaar (september 2015) is be-
gonnen met een vrij onervaren 
en jong bestuur. Dit bestond uit 
drie zittende leden, een nieuwe 
secretaris, een nieuwe bestuurs-
lid Uittredende Ploeg, een nieu-
we vicevoorzitter en een nieuwe 
voorzitter. Zij gingen voortvarend 
van start. In oktober 2015 viel er 
een gat door het wegvallen van 
het bestuurslid Festiviteiten. Be-
sloten werd om deze functie niet 
direct op te vullen en zodoende 
tijd te “kopen” om een waardi-
ge opvolger te vinden. De taken 
werden verdeeld over de zittende 
bestuursleden. In het nieuwe sei-
zoen zal de functie bestuurslid 
Festiviteiten worden opgevuld. 

Ik wil mijn mede bestuursleden 
bedanken voor een geweldig jaar. 
Voor de meeste van ons was het, 
al dan niet in een nieuwe functie, 
hun eerste jaar. Ik kan u verze-
keren dat het niet een makkelijk 
jaar was en dat het niet allemaal 
vanzelf is gegaan. Vele ”hobbels” 
hebben we samen overwonnen. 
Ondanks het feit dat wij het niet 
altijd met elkaar eens waren, dat 
er soms “harde” woorden zijn ge-
vallen, spreek ik mijn grote waar-
dering uit over hoe jullie de be-
langen van de Stichting hebben 
bewaakt. Wendy, Albert, Dennis, 
Maikel en Jan bedankt voor al 
datgene wat jullie voor de Stich-
ting hebben gedaan. Chapeau!!! 
Een speciaal woord van dank wil 
ik richten tot Maarten van de Rijt. 
Hij was mijn voorganger en dege-
ne die ik vaak te pas en te onpas 
heb mogen raadplegen. 

Charles van Kerkvoorde
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Als Noorderling (geboren in Haarlem) 
heb ik mijn eerste kennismaking met 
Carnaval gehad gedurende mijn oplei-
ding op de KMA. In die periode heb ik 
ook mijn vrouw José leren kennen. José 
is opgegroeid in de Heuvel en vierde 
carnaval in ’t Aogje. Dat was ook de re-
den waarom wij ook na mijn opleiding 
op de KMA nog regelmatig tijdens de 
carnaval te vinden waren in Breda en ’t 
Aogje. Zo bezochten wij in 1991 voor het 
eerst het befaamde Dorpsbal. Tijdens 
deze avond raakte ik in gesprek met ene 

Cees Hoosemans, voor mij toen nog een 
‘onbekende’, deze vroeg mij spontaan of 
ik geen belangstelling had om mij aan 
te sluiten bij Stichting C.C. ’t Aogje. Op 
basis van mijn ervaringen bij C.C.V De 
Kasteelheren gaf ik aan daar wel oren 
naar te hebben.
Tegen de Elf/Elf-viering bleef het echter 
stil vanuit ’t Aogje, maar daar kwam na 
de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst 
verandering in. Ik werd op zondag door 
Jan de Craen gebeld met de vraag of 
ik nog steeds belangstelling had voor 
Stichting C.C. ’t Aogje. Nadat Jan op 
dinsdagavond nog een toelichting had 
gegeven op het reilen en zeilen van de 
stichting, zat ik op donderdagavond in 
de hal van De Koe voor een nadere ken-
nismaking met het Dagelijks Bestuur en 
maakte ik op zaterdag mijn debuut als 
Minister van Bijstandszaken. Opmer-
kelijk was op die donderdagavond dat 
ik na het gesprek even in de Grote Zaal 
stond te kijken naar de repetities van de 
Aogse Avonden. Eén van de medewerk-
sters van de stichting stond met een jas-
je te passen achter mijn rug; gevolg was 
dat ik een paar weken later ook mijn de-
buut maakte tijdens de Aogse Avonden. 
Dat podium heb ik, met uitzondering 
van één jaar onderbreking, ook nooit 
meer verlaten.
Na dit eerste carnavalsseizoen besloot 
ik mij definitief aan te sluiten bij Stich-
ting C.C. ’t Aogje en werd ik Kletskop 
bij de Grote Raad van Stichting C.C. ‘t 
Aogje. Ik ging meelopen met secretaris 
Henk van Willigen als beoogd opvolger 
van Henk. 
Dat tweede jaar vervulde ik binnen de 
Ministerraad de rol van Minister van 

Geldzaken en liep ik daarom het hele 
jaar met een koffertje met Aogse Dui-
ten. Na Carnaval 1993 besloot Hans van 
der Krabben zijn functie als Minister 
van Algemene Zaken neer te leggen en 
schoof ik door naar die functie. 
Als Minister en lid van de Uittredende 
Ploeg mogen we in beginsel mee met 
alle officiële bezoeken van Prins en Ge-
volg. Mooiste uitdaging is bij ieder op-
treden weer, samen met Prins, BB De 
Bielopers en de rest van de ploeg, de zaal 
enthousiast en in beweging te krijgen. 
Zeker de optredens tijdens het Dorpsbal 
zorgden iedere keer weer voor een kick. 
Maar ook bezoeken aan locaties als de 
Blauwe Kamer of de Aogse basisscho-
len leverden warme herinneringen op. 
De Uittredende Ploeg van Stichting C.C. 
‘t Aogje kent een vaste volgorde bij het 
binnenkomen van een bezoekadres; een 
van de aspecten hiervan is dat de Minis-
ter van Algemene Zaken altijd als eerste 
in de rij van Ministers binnen gaat. In 
de loop der jaren hebben diverse minis-
ters getracht dat Protocol te doorbreken, 

maar dat is slechts bij hoge uitzonde-
ring een enkeling gelukt.
Nadat ik afgelopen jaar na 22 jaar al af-
scheid had genomen als secretaris van 
de stichting, was Carnaval 2016 ook 
mijn laatste als Minister van Algemene 
Zaken. Hoewel 25 jaar geen carnavalesk 
jubileum is, was ik wel van mening dat 
het tijd werd het stokje over te dragen 
aan een jongere generatie. Ik kijk met 
veel plezier én trots terug op deze peri-
ode van 25 jaar en zal hopelijk nog vele 
jaren deel mogen uitmaken van het 
petjesvolk van Stichting C.C. ‘t Aogje.

Willem Schoonebeek draagt na 25 jaar zijn 
ministersteek en sjerp over

Feestje gemist .......  
Terugkijken via de site
Op het filmkanaal van cctaogje.nl
zijn van alle activiteiten foto’s geplaatst 
en van een groot aantal
Aogse feestjes zijn filmpjes terug te vin-
den.

Wil je alle foto’s bekijken van C.C. evenementen vanaf de rommel-
markt 2015 tot en met de Leste Druppel KLIK HIER

Wil je een bepaald filmpje van het afgelopen seizoen bekijken, klik dan op 
de naam van het filmpje en je kunt genieten!
De Leste Druppel
Kindermiddag met Clown Snørre
Carnavalslied en Spekpolonaise Kindermiddag  
Optochtdefilé bij Prins Babbelonius
Lancering Prins Babbelonius in ‘t Aogje
Discocarnaval in de Dobbelsteen
Het Limonadebal in De Koe
Gelag der Vorsten bij Nil
Familiebal in De Koe
Eerste Druppel 
Bezoek aan Scoutingbal en Princenhof
Scholenoptocht in ‘t Aogje
Pintje van en met Prins Babbelonius
Bep en Toos in Concert
Carnavalslied Aogse Bluf met ondertitels
Dorpskwis Princenhage
Jubilarissen 2016
Felicitaties genootschap Oud-Prinsen
Winnaar Mottomot
Mottomot compilatie en prijsuitreiking
Bekendmaking Prins op de Aogse Mart  
 

Alle karrenevalskraanten van ‘t Aogje 
nu digitaal met dank aan Edu Schol

Hoeveel uren Edu Schol gewerkt 
heeft aan het scannen en verwerken 
van de karrenevalskraanten van ‘t 
Aogje vanaf 1962 heeft hij niet bij-
gehouden, maar het moeten er on-
getwijfeld meer dan 100 zijn. Ruim 
1500 pagina’s scannen, vervolgens 
verwerken en als bijzonderheid ze 
ook nog doorzoekbaar maken. Maar 
het resultaat mocht er zijn. De kran-
ten zijn te vinden op de speciaal in 
het leven geroepen site: 
www.lapteen.nl
Sinds de site is geopend op 26 janu-
ari hebben al meer dan 9000 ver-
schillende personen de site bezocht 
en om meegeteld te worden als 
unieke bezoeker moet men van een 
van de 59 documenten meer dan de 
helft hebben bekeken.
Niet voor iedereen is de werking 
duidelijk, daarom nog een korte toe-
lichting.

De site opent met de krant van 2016. 
Scroll nu iets naar beneden en u 
krijgt dit beeld:

Het zwarte balkje rechts geeft extra 
informatie

1 of 36 (er zijn 36 pagina’s), door op 
de blokjes te klikken, krijg je de pa-
gina’s in het klein te zien. Klik je op 
het vergrootglas dan komt een hokje 
tevoorschijn, waarin je kunt typen 
wat je wilt zoeken bv. Prins. Je krijgt 
dan informatie over alles waarin de 
Prins wordt genoemd. Met het grote 
blokje en de twee kleintjes daarach-
ter kun je kiezen of je de krant als 
een boek wilt lezen of dat je de pa-
gina’s onder elkaar wilt hebben. Met 
de pijltjes rechts maak je het beeld 
groter. 

Veel leesplezier
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http://www.cctaogje.nl/showbizz/fotos/
https://www.youtube.com/watch?v=B3fzidI0pqY
https://www.youtube.com/watch?v=gxYqDOX23o8
https://www.youtube.com/watch?v=zU9jQbZkfKA
https://www.youtube.com/watch?v=4Q0wIk2_n7k
https://www.youtube.com/watch?v=ROQzgzFuzAw
https://www.youtube.com/watch?v=z4mI4TKEN4U
https://www.youtube.com/watch?v=Ckp8IMfsl5g
https://www.youtube.com/watch?v=OtysP0BpXhA
https://www.youtube.com/watch?v=9FoovFVpArM
https://www.youtube.com/watch?v=TmRUjCNb2eY
https://www.youtube.com/watch?v=LJLiEgdjvwI
https://www.youtube.com/watch?v=UN-5ilqRj_8
https://www.youtube.com/watch?v=hSELURnIti8
https://www.youtube.com/watch?v=UcIKO0M0rnk
https://www.youtube.com/watch?v=BrXy9swR9mE
https://www.youtube.com/watch?v=kIZ8c84imSQ
https://www.youtube.com/watch?v=AM1Wzx6rJS8
https://www.youtube.com/watch?v=13VfpklNo2M 
https://www.youtube.com/watch?v=5syY5nVuQb8
https://www.youtube.com/watch?v=jwKXZU1hMtY
https://www.youtube.com/watch?v=Q4rI6Lz5MBI
http://www.lapteen.nl


Prins Babbelonius de Leste had je hier kunnen ontmoeten !
Een Terugblik vol Trots!
Zo’n geweldig carnaval ziede maarzel-
de…en alleen maar in ’t Aogje! 
Met veel plezier kijk ik terug op een bij-
zondere carnaval die voor mij persoon-
lijk al startte op 11/11 2014.Een jaar van 
voorbereiding, vooruitkijken en voor-
pret eindigde op d’n elfde van d’n elfde 
in 2015. Toen stapte ik in een rollercoas-
ter die pas op 10 februari 2016 tot stil-
stand zou komen.
En genoten heb ik. Met volle teugen. 
Om me heen zag ik hetzelfde gebeuren, 
in onze C.C. en bij alle 
carnavalisten - groot en klein - die ’t 
Aogje rijk is. We hebben er samen een 
fantastisch feest van gemaakt. Als één 

groot team hebben we het carnaval 
georganiseerd, naar de mensen toe ge-
bracht én zelf gevierd. Trots terugkij-
kend op wat we hebben neergezet hoop 
ik dat jullie datzelfde doen. Want trots 
mogen we zijn. Zo’n clubke als C.C. ’t 
Aogje… tja, ook zoiets ziede maar zelde! 
Geniet van alle herinneringen aan een 
geslaagd carnaval 2016!

Alec Lokhoff
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Grootkruis voor 
Piet Dekkers

Jong geleerd is oud gedaan……… 
 
Carnaval is het feest van samen plezier 
maken!! Als je dit van jongs
af aan mee krijgt, dan kan je enthousias-
me alleen maar groeien. 
Daarom wil de C.C. de jeugd nog meer be-
trekken bij de activiteiten die er in ’t Aog-
je worden georganiseerd. Onze kinderen 
hebben de toekomst, dus moeten wij er-
voor zorgen dat ook zij nog meer worden 
betrokken bij dit geweldige feest. Dit jaar 
heeft de C.C. al een begin gemaakt door de 
winnaar van de Tonpraotwedstrijd van 
De Eerste Rith te laten optreden in het 
voorprogramma van de Aogse middag. 
Volgend jaar hopelijk ook de winnaar van 
de Sinte Maerte.
Ook mocht het mottolied worden mee-
gezongen met de Prins tijdens de eerste 
Druppel.

We hebben in ‘t Aogje natuurlijk een ge-
weldige kinderoptocht die om het jaar 
plaats zal vinden, georganiseerd door de 
twee basisscholen.
Wat zijn de wensen van de jeugd? 
Waar willen ze carnaval vieren? 
Hoe vieren ze het graag ? 
Hebben ze speciale wensen ? Allemaal 
vragen waar de C.C. een antwoord op wil 
hebben.

We zijn daarom op zoek naar betrokken 
mensen, die mee willen denken met de 
C.C. Een soort “denktank”. 
Bent u enthousiast geworden of heeft u 
nog vragen dan kunt u terecht bij secre-
tariaat@cctaogje.nl t.a.v. Sylvia de Graaf.

Namens Stichting C.C. ’t Aogje 
Sylvia de Graaf

Carnaval in ‘t Aogje voor de 
jongste en oudere jeugd

De hoogste onderschei-
ding die C.C. ‘t Aogje 
kent is: Het Grootkruis 
in de Orde van de Aog-
se Bieloop en Aogse 
Beemden met daarin de 
gradatie Grootofficier. 

Deze onderscheiding wordt alleen uit-
gereikt aan leden van de Grote Raad van 
stichting C.C. ‘t Aogje, die de allerhoog-
ste verdiensten hebben (gehad) voor de 
Stichting. Het is een gouden kruis met 
kroontje aan een zilveren ketting.
Bij de start van carnaval 2016 op vrijdag 
5 februari werd Piet Dekkers alias Peer 
Bromtol volledig verrast met deze onder-
scheiding. Hij was zo bezig met de start 
van carnaval dat hij niet eens in de ga-
ten had dat ook zijn kinderen aanwezig 
waren
Piet Dekkers is al jarenlang een vaste 
waarde binnen Stichting C.C. ’t Aogje. 
In 1986 werd hij door zijn oom en voor-
ganger IJzeren Willem gepresenteerd als 
nieuwe veldwachter Peer Bromtol. Een 
functie die hem op het lijf geschreven is. 
Met hier en daar wat zachte dwang weet 
hij zijn ploeg steeds weer door een druk-
ke menigte naar en van de verschillende 
podia te manoeuvreren. Zijn krachtige 
uitstraling heeft er in de loop der jaren 
toe geleid dat er met ontzag en respect 
wordt gekeken als Peer Bromtol met zijn 
ploeg binnenkomt.

Als lid van de Grote Raad van Stich-
ting C.C. ’t Aogje draagt hij al jaren zijn 
steentje bij in de Technische Commissie, 
waarvan hij ook een aantal jaren voor-
zitter is geweest.
Piet Dekkers is ook al jaren een vaste me-
dewerker aan de Aogse Avonden. Met 
zijn mimiek weet hij als geen ander het 
publiek te bespelen.
Piet Dekkers is een man met een groot 
hart, die zich bij alles wat hij doet be-
scheiden opstelt. Iemand die opvalt door 
niet op te vallen. Een man die binnen 
Stichting C.C. ’t Aogje al 31 jaar als Peer 
Bromtol door het leven gaat. Een persoon 
die zó lang één en dezelfde functie uit-
oefent binnen C.C. ’t Aogje, is meer dan 
uniek. Zo’n persoon verdient ook een 
unieke onderscheiding.

Voor het eerst Minister

Al jaren vier ik carnaval in ’t Aogje. Eerst 
nog als klein jongetje aan de hand van 
mijn vader en moeder, maar al snel trok 
ik er zelf op uit om in de Koe met jong en 
oud een mooi carnaval mee te maken. 
Naarmate ik ouder werd, maakte het glas 
Fristi plaats voor ‘’een pilske’’ en begon 
het plekje dat carnaval al had in mijn hart, 
groter en groter te worden. Elk jaar liep ik 
mee met de Schutters in zowel ’t Aogje als 
het Kielegat, en was ik ook in de Koe vaak 
te vinden tussen de geruite jasjes. 
Maar alles veranderde toen ik met 11/11 
besloot mee te gaan als inval-minister 
naar het Ginneken. Ineens zat ik in een 
bus vol kieltjes die net zo veel zin hadden 
in carnaval als ik en dat al in november! 
De stemming was meteen goed. Aange-
komen in het Ginneken begon er enige 
vorm van paniek te komen. ‘’Ik heb wel 
zo’n steek op en een sjerp om, maar wat 
gaat er nu gebeuren?’’ vroeg ik aan één 

van de veteranen onder de ministers. 
‘’Loop maar gewoon mee, en doe ongeveer 
zoals wij doen!’’ kreeg ik als antwoord. En 
zo geschiedde. Het voelde eerst iet wat 
onwennig om broodnuchter dansend de 
Ginnekenmarkt op te komen lopen, maar 
het enthousiasme van iedereen om mij 
heen won het van de schaamte.
Ik besloot uiteindelijk vaste minister te 
worden en dus ging het zo tot aan carna-
val elke week door. En hoewel ik de fees-
ten in de Koe wel kende in de periode voor 
carnaval, bleek het dus dat er nog veel 
meer te doen was dan ik had gedacht. 
Mijn ouders hadden me hier al voor ge-
waarschuwd, aangezien ze zelf prins en 
joffer zijn geweest wisten ze er meer van 
dan ik, maar eigenlijk was het helemaal 
niet vervelend. Elk weekend alvast een 
beetje carnaval vieren is immers zo slecht 
nog niet! Het begon pas echt anders te 
worden met carnaval zelf. Vroeger kon ik 
uitslapen en zelf bepalen hoe laat en waar 
ik wilde staan. Nu was er ineens een strak 
programma en een wekker tijdens carna-
val. Zaterdagochtend om 09:00 uur viel 
dan ook tegen in eerste instantie, maar 
na die eerste dag vond ik het eigenlijk al-
leen maar leuk om overal heen te gaan 
en steeds weer de sfeer er in te bengen. 
Maar het allerleukste is zeker weten het 
enthousiasme van iedereen met carna-
val, waar je ook heen gaat. Van de verzor-
gingstehuizen tot de kindermiddag in de 
Koe, iedereen haalde plezier uit carnaval 
in ’t Aogje. En dat maakte deze manier 
van carnavallen heel bijzonder, maar ook 
heel leuk!

Da witte dikkels niet maar 
vanaf 29 februari 2016 is het..
Nog 195 dagen 
en stichting C.C. ‘t Aogje organiseert voor de 46ste keer de Rommelmarkt op 
zondag 11 september in De Koe
Nog 209 dagen 
en je kunt meedoen aan de Weilandgames op de Dorpswei op zondag 25 
september
Nog 257 dagen 
en we komen weer samen op de Aogse Markt voor de bekendmaking van de 
Prins op zaterdag 12 november
Nog 257 dagen 
om een liedje te maken voor het Mottomot op zaterdag 12 november
Nog 271 dagen 
om je voor te bereiden op de Dorpskwis op zaterdag 26 november
Nog 347 dagen
voor de première van de Aogse Avonden op vrijdag 10 februari
Nog 363 dagen 
en de Grote Aogse Optocht trekt 26 februari door de straten van ‘t Aogje

Kom film optocht kijken op 
woensdag 2 maart in Heuvelzicht
Speciaal voor de optochtdeelnemers wordt een nog nooit eeerder vertoonde film ge-
draaid van de Grote Aogse Optocht van 7 februari 2016.
Het wordt een doorlopende voorstelling van 20.00 tot 22.00 uur in Café Heuvelzicht, 
Heuvelstraat 144. Tevens worden de juryrapporten deze avond uitgedeeld. 
Ook als je niet aan de optocht hebt deelgenomen, ben je van harte welkom andere 
geïntersseerden zijn van harte welkom
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Sentekwie-
bus worden 
kan heel 
het jaar !
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 worden en dat is  de Sentekwie-
bus! 
Met de donaties van de Sentekwiebussen 
organiseert stichting C.C. ‘t Aogje extra 
leuke dingen voor de jeugd, de zieken en 
de ouderen.
De kindermiddag met een leuke artiest 
is een voorbeeld en wat te denken van de 
attentie die zieke inwoners van ‘t Aogje 
krijgen tijdens carnaval. Dat kan een bloe-
metje of een fruitmandje zijn. De ouderen 
krijgen extra aandacht tijdens de bezoe-
ken aan Princenhof, Huize Haga en het 
Lucia.
Een Sentekwiebus steunt Stichting C.C. ’t 
Aogje met een bijdrage van minimaal E 
17,50 per jaar. De eerste keer ontvangt de 
Sentekwiebus hiervoor een schild aan een 
veter, waaraan een gegoten jaartal hangt.
Ieder jaar in december ontvangt de Sen-
tekwiebus een carnavaleske aanmaning, 
met verzoek tot betaling voor het volgen-
de jaar. 
Stort minimaal E 17,50 bankreke-ning 
NL05 RABO 0142 4110 00 t.n.v. Stichting 
C.C. ‘t Aogje, onder vermelding van Sen-
tekwiebus. Vergeet niet om je naam en je 
adres erbij te vermelden.
Het bedrag verhogen mag natuurlijk ook.
Je kunt je ook aanmelden als Sentekwie-
bus via ww.cctaogje.nl en klik op “Bende 
al Sentekwiebus?”

Uitleg 
motto 2017
Weet
1. Weet (de; v(m))
1. het weten; kennis: iets aan de weet ko-
men te weten komen
2. We’ten (wist, heeft geweten)
l. bekend zijn met, kennis hebben van, op 
de hoogte zijn van: hij wil
niets meer van haar weten met haar te 
maken hebben; te weten namelijk; dat 
moeten zij weten daar heb ik niets mee te 
maken; wie weet? misschien; Joost mag 
het weten niemand weet het; dat is zo 
duur, dat wil jij niet weten dat is vreselijk 
duur
2. in staat zijn: hij weet dat aardig te ver-
tellen
3. de gevolgen ondervinden van: hij heeft 
het geweten dat hij niet wilde
luisteren
3. We’ten (het; o)
kennis: bij mijn weten voor zover ik weet; 
tegen beter weten in.
Dikwijls:
1. dik’wijls (bijwoord)
Vaak
Niet
1. Niet (de; m: meervoud: nieten; verklein-
woord: nietje) (m.n. als
verkleinwoord metalen pennetje waar-
mee iets, bv. bladen papier,
bijeengehouden wordt: met nietjes vast-
maken
2. Niet (het; o)
et niet-zijn: in het niet vallen bij ...
niets betekenen in vergelijking met ..
3. Niet (de; m; meervoud: nieten)
geen prijs in een loterij
4. Niet (bijwoord; het tegengestelde van 
wel)
ik heb het niet gedaan; hij is niet meer is 
dood; (zachte aandrang) zou je het niet 
eens proberen?

Bron: vandale.nl

2016 Zoiets ziede zeldel
2015 Alles op zunne kop!
2014 Daor kunde meej vor d’n dag komme!
2013 Ut stoad’in de sterre!
2012 Agge lacht bende mooier!
2011 “Al 55 jaor meej gemak uit oew dak!”
2010 ‘Ge kekt oew oge uit’
2009 Ut mot wel klikke...
2008 Da smaokt naor meer!
2007 We lijste um in!
2006 Ik gif ut oe op un briefke.
2005 Ut mot nie gekker worre!
2004 Wie nie veur is ... is achter
2003 Waddek nouw aon mun fiets hange ?
2002 Laot ‘t Aogje maor schuive I
2001 Ut lopt op rollekus.
2000 We wete al 44 jaor van wante.
1999 Zet oe beste beentje voor ...
1998 tis in kanne en kruike
1997...we zette de blommekes buiten!
1996 Mee kunst- en vliegwerk
1995 Bende goed gemutst?
1994 Spring ‘s uit d’n band
1993 Hedde’r weer oren naor.. l
1992 We doen ‘r ‘n schepke bovenop.. I
1991 Ge staot ‘r gekleurd op.
1990 D’r zit daover wel muziek in.
1989 Vier ‘t mee toeters en belle.

1988 Hier te breed en daar te lang.
1987 ‘t is een fluitje van ‘ne cent.
1986 Stikt de lamp aan !
1985 ‘t is ene grote poppenkast
1984 Da hedde gedroomd zeker
1983 Ge gift ‘r mar ‘nen draai aan.
1982 D’r mot wat af.
1981 Maak ‘t nie van eiere.
1980 Witte wel oe laat ‘t is?
1979 Nim ‘t eens mee ‘n korreltje zout.
1978 ‘t Aogie steekt d’n bezem uit.
1977 Nim d-oe petje mar ‘s af.
1976 We gaon ‘nen boom opzette.
1975 Ge snapt er gin bal van.
1974 Blaost ‘m mar op.
1973 We motte trimme.
1972 Ge mot nie zepen, gij.
1971 We steken d’n draok ermee.
1970 ‘t is dik vor mekaor, da’s dun van jou.
1969 Lillijke kwekerd
1968 De draait er mar ‘ne pin aon
1967 Wit ‘t toch ok.
1966 Schudt mar in m,n pedt.
1965 Laot ‘t mar rammele.
1964 Agge mar leut-et
1963 Doe-t ‘m nog ‘s vol
1962 Da gif niks as oe haar mar goed, zit
1961 Pappen en Nathouwe

Commissie Pers en Publiciteit 
zoek creatief talent 
Stichting C.C. ‘t Aogje is steeds op zoek naar mensen die bereid zijn om zich in te zet-
ten voor de organisatie van ‘t Aogse carnaval. De commissie Pers en Publiciteit zoekt 
creatieve medewerkers die inhoud en vorm kunnen geven aan de publicaties van de 
stichting. Hebt u ervaring op dit gebied en wilt u zich inzetten voor Stichting C.C. ‘t 
Aogje, meld u dan aan via het e-mailadres redactie@cctaogje.nl en u krijgt snel een 
reactie.

Alle Aogse motto’s
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