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Met deze digitale Lapteen willen we een terugblik geven op 

het carnavalsfeest 2018 in ’t Aogje. Carnaval stond in het teken 

van “Kik ons gaon” en iedereen ging mee van jong tot oud, van 

Jeugdraad met BB Jeugdleut tot Prins Babbelonius met zijn 

gevolg en BB de Bielopers.

We willen je ook al attent maken op de dingen die komen gaan. 

Als het niet in de agenda van deze digitale Lapteen is opge-

nomen dan wordt het op het juiste moment gepubliceerd via 

onze site www.cctaogje.nl of via www.facebook.com/taogje 

We houden u op de hoogte!

...en een vooruitziende blik!Terugblik op carnaval 2018...

Deze derde digitale Lapteen is een uitgave van Stichting C.C. ’t Aogje, verzorgd door de Commissie P&P. Met dank aan vormgevers Debbie Groenen en Bas Koppens.



Voorwoord
Jeugdcarnaval

Kik ons gaonAls ik terugkijk op het afgelopen carnavalsfeest kan ik alleen 

maar concluderen dat het weer een aaneenschakeling was van 

hoogtepunten van het Vrouwkesbal, ’t GAOB, het Dorpsbal, de 

Limonadebals, Aláááfff XXL Party’s, bals en feesten in de Koe 

tot aan de oudercrèche op dinsdagmiddag in de tent. Een waar 

feest voor jong en oud. 

Over jong gesproken, ook hebben we weer kunnen genieten van 

een fantastische Jeugdraad. 

Prins Nathie de Eerste heeft samen met zijn volledige gevolg 

menig kinderfeest feestelijk opgeluisterd met hun optredens. 

De Hofkapel van onze Jeugdprins, BB Jeugdleut ’t Aogje, heeft 

ook van zich laten horen, en hoe. Naast het winnen van het Mot-

tomot zijn ze met hun winnende nummer ook nog op een ver-

dienstelijke 3e plaats geëindigd tijdens de Barnavals-verkie-

zing van Baronie TV.

Noemenswaardig dit jaar was de nieuwe lay-out van De Lap-

teen. Van een Karrenevalskraant naar een modern glossy ma-

gazine. Een waar pronkstuk.

En dan was er natuurlijk ook Prins Babbelonius de Leste met 

heel zijn gevolg. Met hun optreden hebben ze verschillende eta-

blissementen omgetoverd tot een ware feest-

zaal, waarbij de temperatuur vaak naar grote 

hoogte steeg. 

Tot slot hebben we nu echt afscheid geno-

men van Prins Babbelonius de Leste. Drie 

jaar lang is hij ons voorgegaan in de leut. 

Zijn regeerperiode werd gekenmerkt door 

zijn opgewekte, elegante, enthousiaste en 

welbespraakte manier van optredens. 

Ik mag stellen dat Prins Babbelonius, een 

ware ambassadeur van ’t Aogs carnaval 

was. En niet alleen in ’t Aogje werd zo 

over hem gesproken maar ook ver buiten 

onze dorpsgrenzen.

Nogmaals ik kijk met voldoening terug 

op een carnaval in ’t Aogje dat zonder 

enige wanklank verlopen is. En dat is 

een groot compliment voor jullie allemaal.

Charles van Kerkvoorde | Voorzitter Stichting C.C. ’t Aogje. 

De laatste keer Babbelo……..Alec

Beste carnavalsvrienden,

Wat gaat de tijd toch snel... Gedurende drie fantastische jaren heb 

ik de eer gehad om ’t Aogje te mogen voorgaan in de leut. Voordat 

je het weet rest je als Prins nog één laatste officiële taak, en wel 

het bekendmaken van het nieuwe carnavalsmotto 2018/2019.

G ’eddut of g’eddut nie! 
Nou, op deze stelling kan ik volmondig reageren dat ’t Aogje het 

helemaal heeft! 

Wat een sfeer. Wat een gezelligheid en gemoedelijkheid. Wat een 

feest!

Wat een geweldige bouwers aan ons carnaval. Al die prachtige 

clubs. Wat een creativiteit!

Wat een historie. Met al die mooie tradities. Wat een uniek carna-

valsfeest is ’t Aogje rijk!

Wat een toekomst. Met al die brakken en brakskes. Wat geweldig 

dat jaar in jaar uit nieuwe generaties aansluiten in onze Aogse 

‘Spekpolonaise’! 

Dankzij de inzet, het plezier en de tomeloze energie van alle carna-

valisten, clubs, muzikanten en kapellen, sponsoren, bouwers en al 

die vrijwilligers van C.C. ’t Aogje hebben we er samen voor gezorgd 

dat we van de afgelopen carnaval weer een onvergetelijk feest heb-

ben gemaakt. Met veel plezier heb ik mijn steentjes als leutvorst 

mogen bijdragen. En dat was mij een bijzonder groot genoegen!

Na het opbergen van ‘mijn’ Leste Druppel restte mij nog de woor-

den dat het volgend jaar weer gewoon carnaval zal zijn. Uw nieuwe 

Prins staat waarschijnlijk alweer te trappelen en hoopt - net als ik 

destijds - dat het weer snel 11/11 zal zijn zodat ’t Aogje zal zingen 

“show me the Prince now...”. Begroet hem met evenveel warmte 

zoals ik heb mogen ervaren. Ik wens ‘de negentiende’ Hoogheid 

van ‘t Aogje alvast veel voorpret en een geweldige tijd!

Gelukkig hebben we de foto’s nog. En al die mooie anekdotes in 

deze digitale Lapteen, waarmee we weer even terug kunnen kijken. 

Maar ook zonder die foto’s blijft het 

voor mij persoonlijk genieten. En wel 

van al die onuitwisbare herinnerin-

gen waarvoor ik iedereen heel heel 

hartelijk wil danken!

Met carnavaleske groet,
Babbelo... ehh... Alec Lokhoff

Oud-Prins

Voorzitter



Beste optochtdeelnemers, 

Het motto van carnaval 2018 was “Kik ons gaon!” Met dit motto hebben jullie als optochtdeelnemers de optocht weer mooi - en ieder op 

zijn eigen wijze - een gezicht gegeven. Hiervoor wil ik jullie bedanken en tevens feliciteren met het behaalde resultaat.

De 58ste optocht van Stichting C.C. ‘t Aogje door het mooie Aogje had dit jaar een andere route dan de voorgaande jaren.  

Haagsemarkt-Dreef-Doelen-Leerlooierstraat-Ambachtenlaan-Nieuwe Heilaarstraat-Haagweg en weer op de Haagsemarkt.

Alle categorieën waren weer goed vertegenwoordigd in de optocht. Dit jaar konden we drie nieuwe groepen verwelkomen. Bij de kinde-

ren waren dat twee groepen: C.V. Lopen Maor en C.V. de Duuveltjes. Deze laatste groep behaalde ook nog eens de eerste prijs in de ca-

tegorie K3. Bij de volwassenen konden we 1 nieuwe groep welkom heten: C.V. de Buurvrouwen. We hopen deze nieuwe groepen volgend 

jaar weer te zien in de optocht. Dit jaar hadden we ook nog enkele jubilarissen in de optocht meelopen. Op nummer 1 liep Doskonale voor 

de 33ste keer mee. C.V. De Koeckenbackers liepen op nummer 11 omdat ze voor de 11de keer deelnamen aan de optocht. Beide clubs 

gefeliciteerd en we zien jullie graag weer terug in de optocht van 2019. Op dinsdag 13 februari onthulde Prins Babbelonius het motto voor 

carnaval 2019:

’G ’eddut of g’eddut nie! 
Graag wens ik alle optochtdeelnemers veel succes met het bedenken van nieuwe creaties voor de optocht van 2019. 

Met carnavaleske groet,

Johan de Craen | voorzitter Commissie BuitenGebeuren.

Kik ons gaonGrote Aogse Optocht

Juryprijs kinderen 

De juryprijs voor de kinderen is gegaan naar CV de Koeckenbackers met de 

volgende motivatie:

“De Koeckenbackers hebben laten zien dat de jeugd de toekomst heeft! Ze heb-

ben de wagen zelf gebouwd en de act werd door de kinderen alleen uitgevoerd. 

De titel van de act had zowel betrekking op het motto als een prestatie van 

onze Max Verstappen.  De kleding zag er verzorgd uit  en je zag dat iedereen 

plezier had in het uitvoeren van de act. Een prima prestatie!”

Juryprijs volwassenen

De juryprijs voor de volwassenen is gegaan naar 
CV Anoniem met hun act: “Kik ons gaon”. 

“De leden van CV Anoniem gingen als circusar-
tiesten door ’t Aogje met zeer bijzondere pre-
sentatie’s. Er was oog voor detail en kostuums, 
schmink en uitvoering waren netjes afgewerkt. 
De persoonlijke benadering van mensen uit het 
publiek gaf een extra humoristische tint aan de 
uitvoering”.

Juryprijs kinderen

Juryprijs volwassenen



2e Prijs

2e Prijs

2e Prijs

1e Prijs

C.V. de Buurmannetjes

C.F. De Wisselaers

De C.V. de Duuveltjes

C.V. Lopen Maor

CV de Koeckenbackers

HobbyClub Princenhage

1e Prijs

1e Prijs

Alle foto’s van de optocht zien... klik hier

Categorie K1

Categorie K2

Categorie K3



2e Prijs1e Prijs

3e Prijs

WC.BC.KC.CC.SC. de halve zolen Alwir Irste

Mieperkus & Co

Alle foto’s van de optocht zien... klik hier

Categorie V1



Alle foto’s van de optocht zien... klik hier

2e Prijs1e Prijs

3e Prijs

Bende Benukt K.V. Sowieso ‘Opeloos

CV. Aogse Hopkes

Categorie V2



Alle foto’s van de optocht zien... klik hier

2e Prijs1e Prijs

3e Prijs

Allus Zakt CV. De Zuilenschuivers

CV de Schutters

2e Prijs

C.V. Simpel

CV. W?rom

Categorie V3

Categorie W

1e Prijs



Het begon allemaal op de verkiezingsmiddag, zaterdag 18 november 2017. Een gezellige middag met veel leuke optredens. Hier werd de 

totale Uittredende Ploeg voor het carnavalsseizoen 2017-2018 samengesteld. Deze Ploeg moest elkaar natuurlijk nog beter leren ken-

nen. Vandaar de kennismakingsmiddag in de Vlaamse Schuur van De Koe. Een superleuke middag met o.a. het speeddaten. Er werden 

zeer zinvolle vragen aan elkaar gesteld: Hoe heet je oma? Wanneer wil je trouwen? Op die manier leerden we elkaar veel beter kennen. 

Er werd veel gelachen. De gehele ploeg zag er geweldig uit en Jeugdleut zorgde meteen voor de carnavaleske sfeer. Hup in de polonaise. 

Iedereen kreeg er toen al zin in!!!! Carnaval kon beginnen. We gingen naar het Jeugd PrinsenGeburen Bal. Daar hebben we ons op een 

prima manier laten zien. En ………. we mochten er met de nieuwe C.C. bus naar toe. Feest!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Iets nieuws op het programma was het bezoek van Prins Babbelonius met Jeugdleut aan de bouwlocaties in ’t Aogje. Dat was een groot 

succes. De Jeugdprins ging met zijn Joffers ook naar de Stunt van Sjefke. 

Tijdens ons drukste weekend van dit seizoen gingen we op vrijdagavond met Jeugdleut naar de thema-avond van het steunpunt (Stib) de 

ouderen genoten echt, vooral van het Aogse volkslied. Ook bij de Smulnarren in Oosterhout was het feest. Een hoogtepunt in het afge-

lopen carnavalsseizoen was het bezoek aan het Kiekendievenbal met de hele Uittredende Ploeg van de Jeugd op vliegbasis Gilze-Rijen. 

Prima georganiseerd. We hebben daar echt de blits gemaakt. Hierna gingen we naar de Seniorenmiddag in de Koe.

En toen ……….toen was het carnaval 2018! Iedereen zag ons gaon!! Naar het familiebal en de limonadebals. Op zondag naar Baronie TV: 

met de hele ploeg op tv!!! Omdat Jeugdleut met Rudie de Meulder het Aogse Mottomot gewonnen had, mochten ze bij Baronie TV optre-

den. Weer een ervaring rijker. Iedereen werd aangespoord om op nr. 9 te stemmen. Wat bleek? We eindigden bij de eerste drie en moch-

ten daarom nog een keer naar Baronie TV. Op dinsdagavond eindigden we op de 3e plaats. Knap gedaan en iedereen erg trots. 

Waar alle bewoners van ’t Aogje ons ook zagen gaon, was natuurlijk bij de grote Aogse optocht op zondagmiddag. Met een eigen wagen 

reden we mee. Top!!!! 

Op dinsdagavond werd carnaval 2018 afgesloten bij Nil. Daarna volgde nog de bekendmaking van het motto voor 2019: G’eddut of g’eddut 

nie!!!! En zoals het de C.C. betaamt, werd het seizoen voor de Jeugd op zondagmiddag na carnaval correct afgesloten. Een terugblik, veel 

lol en veel muziek van BB Jeugdleut ‘t Aogje. Op naar 2019:

G ’eddut of g’eddut nie! 
Commissie Jeugd

Hedde ons zien gaon?Jeugdraad
Wij... zijn de Jeugdprins, zijn Joffers, de Veldwachter, de carnavaleske figuur en zijn voltallige Ministerraad.



’t Is weer vorbij…..
Het “normale” leven is al weer een tijdje begonnen. Een terugblik 
geven op de afgelopen carnaval, dat was de vraag die ons voor dit 
stukje gesteld werd. Maar waar te beginnen? We hebben zoveel 
meegemaakt en, zonder te overdrijven, alles fantastisch gevonden! 

Vol trots mochten wij ’t Aogje al vanaf 11/11 stralend voorgaan in de leut aan de zijde van Prins Babbelonius de Leste. Elk weekend 
werd het leuker. Langzaam werden de dansjes, het podium en alle activiteiten ons eigen. Even wennen, maar tegen de tijd dat het 
carnaval was, was de lach vol plezier dus zeker niet meer van ons gezicht af te krijgen. Nou ja... dat is niet helemaal waar. Erg ge-
emotioneerd hebben we helaas al weer een paar weken geleden afscheid genomen van het carnaval. Maar.... het waren tranen van 
blijdschap. Want wat was het geweldig! Zoveel stralende gezichten, zo veel support, jong en oud dat samen carnaval viert. Fantas-
tisch om het vanaf het podium allemaal te mogen aanschouwen. 

Drie totaal verschillende meiden met dezelfde droom die op 11/11/2017 werkelijkheid mocht worden, dat klinkt als een sprookje 
toch? Dan zullen we eens een klein geheimpje verklappen... als het na deze korte terugblik nog niet duidelijk was… voor ons was dit 
carnavalsseizoen een sprookje! Wát een feest en wát een eer dat juist wij dit prachtige feest voor mochten gaan als Joffers! Dank 
jullie wel feestvierders uit ‘t Aogje, g’eddut of g’eddut nie... maar jullie hebben het zeker! Wij hebben enorm van jullie genoten en 
hopen jullie volgend jaar weer te zien. 

Alaaf! Yara, Wietske en Eline 

Hedde ons zien gaon? Joffers

Onderscheidingen

’t Is weer voorbij…..



Babbelonius de Leste   2016 – 2017- 2018

Prins van verbinding en tradities

’t Aogje kende achttien Prinsen. Velen daarvan  kunnen we kenmerken als goed. Slechts een paar 

verdienden het predicaat uitmuntend. Prins Babbelonius is er een van deze laatste categorie.

Al meteen in zijn eerste jaar sloeg hij met zijn opkomst op een wagen met praai, een aai en een bietje 

veul slaai al een brug naar het roemruchte lied de Tietaai.

Met zijn Pintje van de Prins liet hij zien dat carnaval een feest is voor iedereen en dat ieder scha-

keltje -hoe klein ook- bijdraagt tot het succes van dit volksfeest. Terecht werd er in 2016 geconsta-

teerd: Zoiets ziede zelde.

Ook in zijn tweede jaar maakte hij de verbinding tussen de geschiedenis van ’t Aogse carnaval, het 

hedendaagse feest en zijn wens om vanuit die oude tradities het feest door te geven aan eenieder 

die carnaval in  ‘t Aogje een warm hart toedraagt. De das met alle logo’s van de clubs,  die hij uit-

rolde bij de lancering, maakte die verbinding met alle clubs en alle carnavalsvierders zichtbaar.

Tot wat dit alles zou leiden: Da witte dikkels nie. Ondertussen weten wij wel dat het feest een ge-

weldige boost kreeg met een fantastische Jeugdkapel en een hele mooi Jeugdprins en een bijna 

koninklijk gevolg.

En in zijn laatste jaar zagen we hem gaan vanuit zijn kanon naar de kerktoren en nog sneller dan 

zijn illustere voorganger Knillis I vertoonde hij zich daarna  op het bordes van het raadhuis. Kik 

ons gaon!

Met zijn kinderboek “Op zoek naar de Leste Druppel” zet hij de toon voor de toekomst van car-

naval. Het is een mooi monument waarin hij verleden en toekomst bij elkaar brengt. Het is een 

boekje waaruit ’t Aogje de moed mag putten, dat carnaval in ’t Aogje een mooie toekomst te 

wachten staat.

Prins Babbelonius de Leste….Bedankt voor drie fantastische jaren.

Een Aogse carnavalvierder
(naam bekend bij de redactie)

Ingezonden brief



1 Heb·ben (had, heeft gehad) 
1 Bezitten als eigenaar
2 Bezitten als gebruiker
3 In dienst hebben: het bedrijf heeft veel personeel
4 In zijn macht hebben: zou de politie de dief al hebben?5 Getrouwd zijn met: heeft hij geen vrouw?
6 De zorg hebben voor: ze hebben drie kinderen
7 Bevatten, inhouden: de stad heeft 25.000 inwoners
8 Bij zich dragen: een stok in de hand hebben
9 Lijden aan: koorts hebben
10 Een bep. tijdstip constateren op een uurwerk: ik had het 6 uur11 Gehoord hebben: hij heeft het van zijn vader
12 Toestaan, dulden: vader wil het niet hebben dat mag niet van hem13 Les krijgen in: het eerste uur hebben we Nederlands 14 (+ van) Lijken op
15 (+ over) Spreken over: waar hebben ze het over?
16 (+ tegen) Spreken tegen: hij heeft het tegen jou!
17 (hulpwerkwoord, gevolgd door een voltooid deel woord): Ik heb dit geschreven18 (+ te) Moeten: hij had nog veel te doen 

2 Heb·ben (het; o)
1 25 Euro was haar hele hebben en houden bezit

‘t Aogje, 8 februari 2018 (van onze verslaggever)

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk hebben er zeker honderdenelf mannekes mee-

gedaan aan de vijfde editie van ‘t Groot Aogs Bankhangen. Dit blijkt uit statistisch volledig 

onverantwoorde berekening van het organiserend comité.

“Op Facebook zijn 31 mannekes van de partij geweest. Iedereen weet dat de ‘Gaan’-klik-

kers slechts de schuimkraag van ‘t pilske zijn. Dit aantal kunnen we dus gemakkelijk multipliceren met een factor 

3,58064516129032”, aldus de voorzitter van ‘t Groot Aogs Bankhangen, die nog even snel op zijn Texas rekenmachine 

rammelt. “Dan komen we precies op honderdenelf mannekes uit!”.

Wat deze honderdenelf mannekes exact uitgespookt hebben tijdens het Bankhangen weet de voorzitter niet te vertellen. 

Wel geeft hij aan blij te zijn dat dit jaarlijks evenement weer een groot succes is geweest. “De vrouwkes van ‘t Groot Aogs 

Vrouwkesbal kunnen jaloers zijn op ons feestje!” Wat hem betreft zal ‘t Groot Aogs Bankhangen dus ook in 2019 weer op 

de kalender staan.

M.v.g., Menno Biezeveld

”G’eddut of g’eddut nie!” 

Groot Aogs Bankhangen
Honderdenelf deelnemers aan Groot Aogs Bankhangen



In de loop van het seizoen 2017-2018 publiceerde Lapteen TV maar liefst 32 

filmpjes. Deze filmpjes zijn te zien via het youtube kanaal van cctaoge.nl. 

Klik Hier 

Zoek uit wat je leuk vindt en herbeleef die mooie momenten

9 september Rommelmarkt 
30 september Weilandgames 
10 november  Bekendmaking Prins en de wedstrijd om het carnavalslied het Mottomot17 november  Verkiezing Jeugdraad24 november  Dorpskwis
5 januari Inschrijving optocht11 februari  Kijk alvast naar de brievenbus. De Lapteen komt er binnenkort aan23 februari  Financiële Actie. Leden van C.C. ’t Aogje komen bij u aan de deur om u al het carnavalsgevoel te geven1 maart Begin van carnaval6 maart Aswoensdag Het motto voor 2020 is bekend

Lapteen TV

Agenda


