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Beste lezers en lezeressen,

Eindelijk is ie er dan! Onze Lapteen in een glossy uitvoering. Ook het formaat 

is handiger. Zeg nu zelf, onze Lapteen verdiende toch een nieuw jasje? Om 

deze reden werd er een tijd geleden al besloten om over te stappen op een 

magazine. Ik ben van mening dat het ons goed gelukt is en hoop dat u dit 

ook zult vinden. Via deze weg wil ik iedereen bedanken die zich heeft ingezet 

om De Lapteen en ‘t Peuleschilleke deze “look” te geven.

Wij hopen dat u met evenveel plezier De Lapteen zult lezen als wij eraan

gewerkt hebben.

Met carnavaleske groet, 

Henk Fransen  |  Voorzitter Commissie Pers & Publiciteit
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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 uw kieltje en uw groen-witte Aogse daske weer van 

zolder te halen en met veel plezier te dragen! 

“Het is carnaval, trekt oew kieltje maar weer aan...” zo luidt het devies uit het 

winnende carnavalslied van ’t Aogje. En zo bevatten al die Aogse liedjes van weleer 

een serieuze ondertoon die we ons tijdens het feest der feesten soms ter harte 

mogen nemen. Kent u ze nog? 

Want “mot ‘r wat af” of wilt u zo fit als een hoentje aan de start van het komende 

carnaval staan, tja... dan zullen “we motte trimme”. Ofwel de ermpkes omhoog, 

ermpkes omlaag! En als “n’un boom opzette” dreigt te ontaarden in ’n stortvloed 

aan Babbelonische spraakverwarringen, dan zullen we elkaar toch af en toe 

“mee ’n korreltje zout” moeten nemen. “Spring ‘s uit d’n band” was een motto 

waaraan iedereen nog altijd een goed voorbeeld kan nemen. En geloof me, het 

is helemaal niet zo moeilijk om alles even de boel de boel te laten en gedurende 

vier leutige dagen “de blommekes buiten te zetten”. 

Het is “een fluitje van n’un cent” als u ’t mij vraagt en het zou tevens mijn Prinselijke 

advies zijn aan alle feestgangers om uzelf zo meteen weer voor de volle 111% 

onder te dompelen in ons Aogse feestgedruis. Want waorom laote oe eige nie 

gaon... doe als iedereen in ’t Aogje en “steekt d’n bezem uit!” 

Het is mij een bijzonder grote eer u allen in mijn derde 

ambtsjaar wederom voor te mogen gaan in de leut. 

Dat doe ik samen met mijn nieuwe Joffers, met 

Peer Bromtol, Tinus van de Mart, met alle 

Ministers, Hofkapel BB de Bielopers en mijn 

hofhouding. En natuurlijk met u! 

Laten we er samen een onvergetelijk carna-

valsfeest van maken zodat we in de Aogse 

polonaise tegen elkaar kunnen zeggen 

“Kik ons ‘s gaon!”

Met carnavaleske groet,

Prins Babbelonius de Leste

Prins Carnaval

Ik ben vereerd dat ik een voorwoord mag schrijven voor het nieuwe carnavalsmagazine De Lapteen. Ieder jaar werd er een uitgebreide kraaaant met onder andere interessante verhalen,  kleurrijke foto’s en het programma voor carnaval uitgebracht. Nu is er gekozen voor een moderne, glossy variant en ik wens u heel veel leesplezier met het allereerste exemplaar.

Ik ben er trots op dat C.C. ’t Aogje met de vele vrijwilligers maar liefst voor de 62e keer carnaval in Princenhage organiseert. Ik vind het mooi om te zien dat jong en oud bijna een heel jaar keihard werken om er weer een mooie carnaval van te maken. Een carnaval met vooral veel aandacht voor de jeugd en de oudere bewoners en ook de zieke Princenhagenaars worden niet vergeten.

En een fantastische carnaval belooft het zeker weer te worden met voor de derde keer op rij Prins Babbelonius de Leste die u voorgaat in de leut. Dit jaar bij toerbeurt vergezeld door 3 vrolijke Joffers: Wietske Bulkmans, Eline Smits en Yara Huijbregts. En samen met de Uittredende Ploeg wordt het ongetwijfeld weer een onvergetelijke carnaval.

Gingen de carnavalsvierders én optochtdeelnemers vorig jaar los op ‘Da witte dikkels nie’, voor 2018 wordt de creativiteit geprikkeld met ‘Kik ons gaon!’  We weten weer waar we aan toe zijn in 2018. Ik hoop samen met u dat het weer het prachtigste feest van het jaar wordt. Dat we gezamenlijk kunnen genieten van de optocht, de feestelijke, prachtige creaties, van de humor, van de warmte en de gezelligheid.

Ik heb begrepen dat de allereerste jeugdprins van Princenhage: Prins Thomas, het carnaval in ‘t Aogje op voortreffelijke wijze heeft ingevuld. Dit jaar is Prins Nathan Vieira de Figueiredo tot jeugdprins benoemd. Deze heuse sfeermaker gaat ook dit jaar de jeugd voor als Prins Nathie de Eerste met Joffers Sam & Anouk begeleid door de jeugdhofkapel Jeugdleut ’t Aogje. Ook de complete jeugd Uittre-dende Ploeg 2017/2018 wens ik een verrekkus mooi carnaval toe.

Alle vrijwilligers wens ik veel succes met de voorbereidingen en vooral ook veel plezier tijdens het carnaval.  Ik zeg Alaaaaaaaaaaaaf!

Paul Depla  |  Burgemeester van ut Kielegat

Beste Aogenezen,

Hooggeeerde Carnavalsvrienden, 

Burgemeester

Alle commissies van de C.C. zijn (nog) volop bezig met de voor-

bereidingen voor het naderende carnaval. Dit moet ook wel want 

carnaval valt dit jaar wel heel erg vroeg. Ondanks de enorme 

tijdsdruk die dit met zich meebrengt is het goed om nu al te con-

stateren dat over enkele dagen alles weer in gereedheid is gebracht 

voor het fantastische volksfeest. 

Onder het motto “Kik ons gaon”  zullen ook dit jaar 2 Hoogheden 

ons voorgaan in het feestgedruis. Prins Babbelonius de Leste en 

Prins Nathie de Eerste staan, samen met hun voltallige Uittredende 

Ploeg, nu al te trappelen om u straks voor te mogen gaan. 

In uw handen heeft u De Lapteen nieuwe stijl. In haar 56-jarige 

bestaan heeft  de Karrenevalskraant van ’t Aogje vele uitstralingen  

gehad. Maar zoals hij nu vorm is gegeven is verfrissend en 

nieuw. Een Glossy Karrenevalskraant waar wij als Stichting zeer 

trots op zijn. 

Naast deze nieuwe Lapteen zijn er ook dit jaar een aantal zaken die 

anders zijn dan dat u van ons bent gewend. Ik benoem er een paar: 

Onze 3 nieuwe Joffers,  Yara, Wietske en Eline zullen voor het 

eerst Prins Babbelonius bijstaan. Na een wat aarzelend begin 

zijn ze inmiddels goed op de hoogte van alles wat van hen wordt 

verwacht. Het was hartverwarmend om te zien en te ervaren hoe 

deze drie dames door alle medewerkers van de C.C. en de Aogse 

bevolking werden omarmd.    

De naam Discocarnaval is vervangen door Aláááfff XXL Party!! 

Een feest voor de kinderen van groep 8 t/m 16 jaar. De commissie 

Jeugdfestiviteiten die dit feest organiseert doet er alles aan om 

onze jeugd een eigen plaats te geven.

Zoals u merkt is Stichting C.C. ’t Aogje volop in beweging. Zaken 

die beter kunnen of aangepast moeten worden, worden onder de 

loep genomen. Maar zaken die goed zijn zullen wat mij betreft altijd 

ook zo blijven. Dat maakt ’t Aogse carnaval zo uniek en dat willen 

we graag zo houden!!

 

Ik wens u allen veel plezier toe de komende carnavalsdagen.

 

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

Beste Carnavalsvierders,
Voorzitter
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Prijsvraag
Lekker neuzen

Kik Bep & Toos gaon op www.cctaogje.nl/lapteen-tv

Win een passe-partout! 
Wat is ie mooi hè, deze vernieuwde editie van Lapteen Magazine! Wij zijn in ieder 

geval erg blij met het feestelijke eindresultaat. Om er zeker van te zijn dat ook u 

het magazine in één adem uitleest, willen we u lekker laten neuzen! 

Hoe meer feestneuzen, hoe meer feestvreugde. Zoek, vind en tel daarom het aantal groen-witte feestneuzen – beter bekend als de 

Aogse Zaadneus - in De Lapteen en ‘t Peuleschilleke. LET OP: Tel alléén de Zaadneus zoals hierboven staat afgebeeld! Stuur het 

door u gevonden aantal vóór 3 februari 2018 per email aan ons toe: redactie@cctaogje.nl. Uit alle inzenders van het juiste aantal 

Zaadneuzen wordt op 3 februari een winnaar uit de hoge hoed getoverd. Kijk die avond live op het Facebook-kanaal van Stichting 

C.C. ’t Aogje. De winnaar ontvangt een passe-partout die gratis toegang verschaft tot alle carnavalsbals in Gemeenschapshuis De 

Koe. Deelnemen kan vanaf 16 jaar!

WIE WEET ROEPEN WIJ U UIT TOT DE GROOTSTE SPEUR- EN FEESTNEUS VAN ‘T AOGJE!           WWW.FACEBOOK.COM/TAOGJE

Hoeveel Aogse Zaadneuzen kunt u vinden?

Kik ons gaon deur 't AogjeBep & Toos
In het kader van het motto wilden Bep en Toos hun 

dorp wel eens op allerlei manieren bekijken. Dat 

leidde tot gevaarlijke situaties en hachelijke mo-

menten. Ze zoeken de grenzen op van hun kunnen 

en moeten daardoor steeds creatieve oplossingen 

vinden om uit moeilijke situaties te komen. Lapteen 

TV was erbij en legde alles op beeld vast.

Ga naar de website van C.C. ‘t Aogje en beleef mee 

wat Bep en Toos op hun tocht door ’t Aogje hebben 

moeten doorstaan. Veel kijkplezier!

Passe-partout
Geldig voor 1 persoon

Kik ons gaon�

Stichting C.C. ’t Aogje verstrekt de houder van deze kaart GRATIS 

toegang tot de festiviteiten, zoals op de achterzijde staan vermeld. 

1 2 43 5Stichting C.C. ’t Aogje

ss
Geldig voor 1 persoon
Geldig voor 1 persoon

Stichting C.C. ’t Aogje

PPPaaas
Geldig voor 1 persoon
Geldig voor 1 persoon

Stichting C.C. ’t Aogje

Zoek, vind 
en tel mij..!
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3 nieuwe Joffers

Stel jezelf eens voor...
Hoi hoi, mijn naam is Wietske Bulkmans, 18 jaar oud 

en geboren en getogen in Princenhage waar ik nog 

steeds woon. Ik werk in seniorenresidentie Ruitersbos 

en zit in het eindexamenjaar VWO.

Waar kunnen we jou van kennen? 
Sinds ik me kan herinneren vier ik carnaval in De 

Koe, ook ben ik elk jaar te zien langs de kant van de 

optocht. Heb je me daar nog nooit gespot? Dan heb je 

me vast eens in De Koe gezien bij de bonnenverkoop, 

de afgelopen twee jaar heb ik daar namelijk aan de 

andere kant van de bar meegeholpen om het Aogse 

carnaval een succes te maken!

Waarom ben je Joffer geworden?  
Als klein meisje was ik groot fan van de Joffers en ik 

weet dan ook al heel lang dat ik Joffer wil worden! Mijn 

enthousiasme overbrengen aan alle carnavalsvierders 

is dit jaar het doel! Samen met mijn mede-Joffers, de 

Prins, de raad, Tinus van de Mart en (niet te vergeten!) 

jullie gaan we zorgen voor een te gekke carnaval.

Wat is je favoriete carnavalsnummer?
Mijn favoriete carnavalsnummer is Vrouwkes van 

Snollebollekes. Mocht het nog niet duidelijk zijn… 

ik hou wel van een feestje! Als Vrouwkes wordt ge-

draaid is het feestje (voor mij) compleet en gaat 

iedereen he-le-maal los.

Stel jezelf eens voor...
Ik ben Eline, 23 jaar oud. Geboren in Breda en in mijn 

1e levensjaar in Princenhage komen wonen. Vroeger 

zat ik op de Eerste Rith, vervolgens op het OLV en ik 

heb zojuist mijn Bachelor diploma van International  

Lifestyle Studies behaald op Fontys Academy for 

Creative Industries. Ik woon op kamers in Tilburg 

maar ga trouw ieder weekend terug naar mijn ouders.

Waar kunnen we jou van kennen? 

Als één van de cassières bij de Albert Heijn of van 

carnaval natuurlijk! Als kind begonnen mee te lopen 

tijdens de optocht met de Hobby Club, vervolgens 

met Anna (zus), Eva, Gigi en Marloes, de Hyacintjes 

opgericht. Vervolgens hebben wij ons bij de moeders 

aangesloten en bestaat Allus Zakt alweer 14 jaar!

Waarom ben je Joffer geworden?

Op de Eerste Rith heb ik eens geprobeerd om Prinses 

carnaval te worden, maar ben niet verder gekomen 

dan lid van de raad van elf. Ik keek altijd op naar de 

verschillende Joffers en heb altijd gehoopt om er ooit 

zelf te mogen staan. Toen ik gevraagd werd kon ik dit 

aanbod natuurlijk niet afslaan! Ik kijk er erg naar uit 

om er dit jaar een goed feest van te maken en iedereen 

te enthousiasmeren! 

Wat is je favoriete carnavalsnummer?

Net als de voorgaande Joffers: ‘Alleen maar Schoe-

nen Aan’ (door de Bielopers) ‘Hoe lang is een Chinees’ 

is mijn 2e keus. Dit favoriete nummer van Allus Zakt 

kan voor ons niet genoeg gespeeld worden!

Stel jezelf eens voor...
Ik ben Yara Huijbregts, 20 jaar oud en geboren in Erpelrooierslaand. Mijn vader komt van oorsprong uit d’n Heuvel en mijn moeder uit ‘t Aogje. Ik heb het Aogs carnaval dan ook met de paplepel ingegoten gekregen. Van Nil, d’n Tietaai, het volkslied, de lan-cering op de markt en de druppel. Ik ben dan mis-schien van oorsprong een krieltje, van binnen voelde ik mij toch echt een brakske. 

Waar kunnen we jou van kennen? 
De familie Huijbregts is over het algemeen goed ver-tegenwoordigd in Princenhage. Ieder jaar gaan wij carnavallen in ’t Aogje. Tijdens carnaval komen we uit alle uithoeken van het land (zelfs uit Enschede!) om met z’n allen een feestje te bouwen in De Koe. Ken je mij niet persoonlijk? Dan ken je me vast via via! En anders leren we elkaar binnenkort kennen!

Waarom ben je Joffer geworden?
Zoals ik al zei, ik mag dan geboren zijn als krieltje, toch voelde ik me altijd al een brakske. Toen ik 10 was en ik in de hoek van de Vlaamse Schuur een glimp op had gevangen van de Joffers, had ik mijn ultieme carnavalsdoel ontdekt: Joffer worden in ’t Aogje en bijdragen aan het Aogse carnaval! En nu is het dan eindelijk zover, ik heb er super veel zin in!

Wat is je favoriete carnavalsnummer?
Het lied waarbij iedereen de wereld eens vanuit mijn perspectief bekijkt: Zakka zakka ;)

YARA

JOFFER

Joffer weetjes...

ELINE
JOFFER

Wij onthullen...

WIETSKE

JOFFER

WAT ZIJN DE TAKEN VAN EEN JOFFER? 

De Joffers zijn de steun en toeverlaat van de Prins, 

zowel voor, tijdens als na zijn presentaties. Enkele 

taken die zij vervullen:  

•  Zorgen dat de Prins op tijd zijn natje en droogje  

 krijgt (lees ‘waterzakjes’)

•  Zorg dragen voor de steek en veren

•  Als een tijger de scepter mede bewaken

•  De Prins bijstaan bij alle bezoeken

•  Onderscheidingen en persoonlijke onderschei- 

 dingen bewaren, meenemen en aanreiken

•  Samen met de Prins en Ministers zorgen dat de  

 zaal in beweging komt 

•  Helpen bij presentaties

•  Visitekaartje 

EERSTE JOFFERS DIE ‘T AOGJE KENDE...

In 1958 verschenen voor het eerst hofdames aan de 

zijde van de Prins. Die eer was aan Lies Wiese en  

Anneke van den Broek. Een aantal jaar later werden 

dit dansmariekes. De eerste Joffers waren Anja 

Grimminck en Els Holleman. Zij deden hun intrede 

in 1981 tijdens het eerste jaar van Prins Crein V. 

VANWAAR DE KEUZE VOOR 3 JOFFERS?

Ook de Joffers hebben een behoorlijk volle agenda. 

Naast het begeleiden van de Prins zijn ze druk met 

hun studies, meerdere baantjes enz. Voorheen 

stond de Prins om die reden wel eens met maar 1 

Joffer aan zijn zij. Dat is natuurlijk niet het ideale 

plaatje. Vandaar de keuze voor 3 Joffers. De meiden 

hebben al een heel schema gemaakt wie waar mee 

naar toe mag, zodat de Prins bij elke gelegenheid 

begeleid zal worden door 2 Joffers.

MOOIE NIEUWE OUTFITS!

De nieuwe kleding van de Joffers is door de meiden 

zelf uitgekozen in samenwerking met de commissie 

Protocol. Coupeuse Sandy Meuwese is de maakster 

van de mooie nieuwe outfits. Het samenstellen van 

de kleding had soms wel wat voeten in aarde, omdat 

ze het alle 3 leuk en mooi moeten vinden. Wij vinden 

het eindresultaat zeer geslaagd!
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Jubilarissen
Al jaren C.C. lid

Jacques van Steen! Dit jaar elf jaar lid van Stichting C.C. 

’t Aogje. Van begin af aan is Jacques lid van de commissie BuitenGebeuren. Deze commissie 

is verantwoordelijk voor alle activiteiten, die tijdens carnaval buiten plaats vinden. Binnen deze 

commissie verzorgt Jacques al het papierwerk omtrent de optocht, zoals de inschrijfformulieren, 

uitnodigingen, startnummers, volgorde van de deelnemers in de optocht, opstellijsten, juryformulieren 

enz. Naast deze taak is Jacques ook met regelmaat te vinden in de bus van de Stichting als chauffeur. Tijdens 

carnaval helpt Jacques ook andere commissies als dat hem gevraagd wordt. Johan de Craen

Piet Brouwers! Al 44 jaar lid van onze Stichting. In al die jaren 

heeft Piet een aardige C.V. opgebouwd. Jarenlang is hij lid geweest van de Raad van 11, was 

voorzitter versierclub, heeft vele rollen gespeeld met de Aogse Avonden en nog steeds is hij 

lid van de Technische Commissie. Binnen deze Commissie heeft hij de bijnaam: Het creatieve 

brein, omdat bijna alle decors van de Aogse Avonden door hem zijn ontworpen. Naast dit alles 

was hij ook Nuske de Neus. In die tijd een bijzondere en markante creatie. Als opvolger van Piet de 

Nar kreeg hij de taak om met een nieuwe creatie aan de slag te gaan. Het ontstaan van Nuske de Neus is mooi be-

schreven in het boek 55 jaar Carnaval in ’t Aogje. Een citaat: Toen het symbool van de C.C. werd ontworpen kreeg het 

al vlug de naam Zaadneus. Zijn creatie leek daar verdacht veel op. Hij tekende er een jaske bij, gaf hem een pluuke in 

zijn hand en kroop met passende schoenen in die creatie en Nuske de Neus was geboren. Piet heeft met volle overgave, 

22 jaar lang deze creatie handjes en voetjes gegeven. Als blijk van waardering heeft Piet een speciaal ontworpen 

44-jaar-jubileumspeld ontvangen. Piet Brouwers, met recht een C.C.’er pur sang. 

 Charles van Kerkvoorde

John Koeken!    Weet u het nog, het jaar 1985? Evert van Benthem wint de Elfstedentocht en een populaire film is ‘Back to the future’. In ’t Aogje wordt dat jaar carnaval gevierd met het motto “‘t is ene grote poppenkast” en Prins Fernand VI gaat voorop in de polo-naise. Sinds dat jaar zijn er 13 prinsen voorop gegaan, verkleurt de cape van de Prins van rood naar groen en is de Raad van Elf getransformeerd naar een Ministerraad. Peer Bromtol gaat het jaar daarop pas zijn opwachting maken en de huidige Joffers zijn nog lang niet geboren. En toch… 
binnen de Uittredende Ploeg heeft er 1 man al die jaren zijn opwachting gemaakt, nooit op de voorgrond tredend, 
maar oh zo belangrijk. Sterker nog: zonder hem en zijn instrument kan er helemaal geen feestje worden gemaakt. 
Het gaat hier natuurlijk om John Koeken, 33 jaar lid van Stichting C.C. ’t Aogje en de kleine tromslager bij BB de 
Bielopers. John bepaalt het ritme (het kan altijd nóg sneller) en zorgt mede daardoor dat het dak er regelmatig af 
gaat. We bedanken John voor al die mooie jaren en hopen nog lang van zijn muzikaliteit te genieten.   

Marieke van Endschot
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YIKKE
MINISTER VAN BIJSTANDSZAKEN

FREDDY
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Kijk voor meer info over onze Ministers
op www.cctaogje.nl/uittredende-ploeg 

MARCO
MINISTER VAN GROENE ZAKEN

THOMAS
MINISTER VAN MOBIELE ZAKEN

De Ministers
Kik ons gaon.

ASCHWIN
MINISTER VAN AOGSE ZAKEN

ERIK
MINISTER VAN VRIMDE ZAKEN

PATRICK
MINISTER VAN PLIESIE ZAKEN

Minister weetjes...

JOEY
MINISTER VAN SCHOOLSE ZAKEN

DE MINISTER VAN GELDZAKEN

...maakt van alles mee. Hij vertelde: “Laatst betrapte ik een in-

breker in mijn huis. Ik vroeg wat hij deed. De inbreker zei: geld 

zoeken. Ik ben toen meteen gaan helpen zoeken ...”

DE MINISTER VAN SCHOOLSE ZAKEN

...Joey van der Kooij, heeft vroeger zelf ook op school gezeten. 

Bij de natuurkunde les kreeg hij een vraag: “Bij hitte zet iets uit, 

maar bij kou krimpt iets. Wie kan daar een goed voorbeeld van 

geven?” Joey: “De zomervakantie duurt acht weken, maar de 

kerstvakantie duurt maar veertien dagen, meester!”

DE MINISTER VAN VRIMDE ZAKEN

...is in zijn vrije tijd ook filosoof. Een paar van zijn filosofische uit-

spraken:

• Heeft een brandweerman ook recht op een rookvrije werkplek?

• Leven met obesitas is best wel zwaar. 

• Als er een schaap in de sloot valt is de wol nat

• De misdaad is al georganiseerd. Nu de politie nog.

• Gisteren werd er paniek gezaaid, vandaag stond het al 1 meter hoog.

DE MINISTER VAN MOBIELE ZAKEN

...heeft een bijzondere manier om zijn gasten te ontvangen. Als 

iemand bij hem aanbelt, doet hij altijd zijn jas aan voordat hij de 

deur open doet. Als het iemand is die hij liever niet ontvangt zegt 

hij: “Sorry, ik moet juist weg.”  Vindt hij het wel leuk gezelschap 

roept hij vrolijk: “Wat leuk, ik kom net thuis.”
 BOB

MINISTER VAN GELDZAKEN
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wenst iedereen een fijne carnaval!

www.tuinmanbart.nl

KUNT U ONS IETS VERTELLEN OVER UW TAKEN ALS MINISTER?

Volgens artikel 4.10.1.2.5.5 uit “Geen Gekheid op ‘n stokje” 

(het huishoudelijk reglement van Stichting C.C. ‘t Aogje)  

bestaat het takenpakket uit:

• Bevorderen en toezien op het gebruik van groene en/of  

 witte groenten tijdens carnaval;

• Bevorderen van de aanleg van een Aogs park in plaats van  

 industrieterreinen;

• De horecabedrijven (laten) voorzien van meer groenvoor- 

 ziening;

• Beperken van de visvangst in de Bieloop;

• Uitvoeren van nieuwe activiteiten voor zijn Ministerie, die  

 vooraf zijn aangekondigd en goedgekeurd door de com- 

 missie Protocol;

• Zo spoedig mogelijk na de installatie opstellen van een 

 begroting van zijn Ministerie en deze ter beschikking stellen 

 van de penningmeester, uiterlijk twee weken voor 11-11.

Maar in de afgelopen 10 jaar heb ik 

de Princenhagenaars zodanig zien 

veranderen/verbeteren dat het taken-

pakket langzaamaan overbodig is 

geraakt en aan verandering toe is. 

Maar waar het uiteindelijk om draait: 

samen het mooiste feest te maken en 

te vieren!! 

WAT VINDT U VAN DE LOCATIES VAN DE ONDERGRONDSE 

CONTAINERS VOOR HET RESTAFVAL TEN BEHOEVE VAN HET 

AFVAL SCHEIDEN IN PRINCENHAGE? 

Die kunnen ze ook beter bij het grof vuil zetten. De locaties zijn 

voornamelijk in de buurt van groenvoorzieningen gekomen en 

dat valt natuurlijk niet goed op het Ministerie van Groene Zaken. 

HAD U EEN BETER IDEE? HAD DE GEMEENTE BETER MET U IN 

GESPREK KUNNEN GAAN? 

Kennelijk vindt de gemeente de Minister nogal groen want 

dit is buiten de Minister om gegaan. Natuurlijk heb ik wel 

een aantal ideeën, maar het heeft geen nut meer om deze 

kenbaar te maken. Dat was beter op zijn plek geweest in het 

gesprek dat er nooit is geweest. 

IS DIT EEN FOUT IN DE HIËRARCHIE DIE ONZE BURGERVADER 

HEEFT GEMAAKT? 

Natuurlijk is dat geen fout, maar meer een misvatting van 

onze burgervader. Hij heeft het natuurlijk erg druk met allerlei 

voorbereidingen voor o.a. het mooie carnavalsfeest. 

U BENT MEDE VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERANDERING 

VAN DE ROUTE VAN DE OPTOCHT. WAT IS DE REDEN VAN DEZE 

VERANDERING?

Dat is eigenlijk een hele simpele reden. Het Ministerie is 

gelegen aan de Heuvelstraat en deze straat is, zoals vele 

Princenhagenaars weten, flink op de schop gegaan. Het asfalt 

is verwijderd, de straat is smaller gemaakt, de grijze lantaarn-

palen vervangen door groene en wat de Minister het meest blij 

maakt, er komt meer beplanting. De Minister is zich aan het 

beraadslagen om onze burgervader te overtuigen om de 

naam Heuvelstraat te laten wijzigen in Heuvellaan.

In gesprek met...

Marco's eerste jaar als Minister

Minister
van Groene Zaken
Marco Stougie is dit jaar voor de 11e keer Minister van Groene Zaken. 

Tijd om hem eens aan de tand te voelen over het wel en wee als Minister. 

We stelden hem een aantal actuele zaken binnen ‘t Aogje ter discussie.  
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Mijlpalen
Al jaren bij de C.C.

In 1965 schreef Frans Langen voor het eerst een ar-

tikel in de karrenevalskraant van ’t Aogje. Zijn debuut 

was een artikeltje namens carnavalsvereniging De 

Tutters. Ieder jaar daarna was hij betrokken bij de 

karrenevalskraant die in 1976 uiteindelijk de naam 

‘De Lapteen’ - een veel gebruikt woord in Princenhage 

voor ‘tuinboon’, zou krijgen. Na vijftig jaar actief en ge-

passioneerd redactielid te zijn geweest, geeft Frans de 

pen door aan een nieuwe generatie!

Vanaf 1969 vormde Frans Langen samen met Cees 

Hoosemans de redactie van de krant die als productie-

adres “’t Leerfabriek” had. Dat was de toenmalige 

Bernardusschool (nu de Dobbelsteen). De redactie 

had een voorkeur voor prikkelende artikelen. Zoals 

over drie bakkers die zouden gaan fuseren, boze 

tuinders op de barricades en ook een bekende Aogse 

tandarts die op de korrel werd genomen.

Frans is steeds een stuwende factor geweest om 

vernieuwend bezig te zijn. Zo krijgt de karrenevaals-

kraant in 1971 een kinderkrant als bijlage die in 1976 

een naam krijgt: “‘t Peuleschilleke”. Een klein werkje 

dat zeer de moeite waard is om te lezen. Ook verandert 

de krant qua vormgeving. In 1973 krijgt de krant de 

vorm van een feestgids met fantastische tekeningen 

van René Appels. In 1987 wordt De Lapteen uitgegeven 

in de vorm van een kalender die loopt van 1 februari 

tot Aswoensdag op 1 maart. Dit jaar krijgt De Lapteen 

– na eerder van zwart/wit naar full color krant te zijn 

gegaan - de vorm van een magazine. 

Voor alle edities van De Lapteen pende Frans heel wat 

artikelen bij elkaar en spendeerde hij vele nachtelijke 

uurtjes aan het samenstellen van zijn fotocollages. Zo 

ook voor deze fantastische Lapteen nieuwe stijl die 

voor u ligt. Maar na deze editie geeft Frans de pen over 

aan een nieuwe generatie redactieleden. Echter, wie 

Frans kent kan op 11 vingers natellen dat hij nauw 

betrokken zal blijven bij de C.C., bij het Aogse 

carnaval en bij zijn commissie Pers & Publiciteit 

in het bijzonder. Ook al doet hij een klein stapje 

terug, de artikelen en filmpjes van zijn hand 

zult u nog tot in lengte der jaren kunnen lezen 

en bekijken!

Frans, namens commissie P&P en alle lezers 

dank voor jouw creativiteit en tomeloze inzet!

Commissie Pers & Publiciteit

Wie heeft nog nooit dat snerpende  
geluid gehoord van de fluit van Piet 
Dekkers, in ‘t Aogje beter bekend als 
Peer Bromtol? Als dat klinkt gaat ie-
dereen opzij of in rijen staan. Niet lang 
daarna komt deze goedlachse, vrolijke, 
markante, charmante en druk bewe-
gende veldwachter eraan. Let dit jaar 
maar weer eens goed op!!!

Al 33 jaar vervult Piet de functie van 
veldwachter in ‘t Aogje. Het is zijn taak 
om te zorgen dat de carnavalsploeg 
volgens de voorschriften binnenkomt. 
De Prins, Ministers, carnavaleske figuur 
en Joffers hebben allemaal hun eigen taak 
en plek op het podium. De veldwachter zorgt 
ervoor dat ze daar veilig aankomen, mooi op de maat van de muziek die de kapel speelt. Zoals Piet het zelf omschrijft: “Je zou me kunnen 

uittekenen 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.”

Piet, dank je wel dat je al 33 jaar de “voorganger” van onze Ploeg wilt zijn en er zorg voor draagt dat wij ALTIJD op tijd aankomen op de plaats van bestemming.

Commissie Pers & Publiciteit

Frans ontving in 2016 een 

Persoonlijke Onderscheiding 

van Prins Babbelonius de Leste

Frans druk 
bezig aan de 
Lapteen voor 
carnavalsjaar

1997

Peer Bromtol in 
zijn beginjaren 
als Veldwachter

in 1986

Frans geeft de pen door aan...

Frans Langen
Redactie Lapteen

Piet Dekkers
Veldwachter
pieuwtt....
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Oeps...Bloopers!
Wat er mis ging...

In Haga krijg ik een briefje in handen gedrukt. Mevrouw Jansen 

van kamer 11 verdient een onderscheiding. Zielsgelukkig is ze, 

met de geboorte van achterkleindochter Merel. 

Waar is mevrouw Jansen? Een struise dame steekt haar hand 

gedecideerd omhoog. Ik feliciteer haar met Merel waarop 

ze antwoordt: “met Anouk!”. Ik spiek op het briefje waarop 

toch echt Merel staat. “Gefeliciteerd met Merel, mevrouw Jansen”, 

verbeter ik haar. “Met Anouk!” blijft ze volharden. Ook ik 

houd vol. Ze moet zich vergissen. Haar naam en kamer-

nummer kloppen immers met mijn briefje. “Met Merel!”. 

Bij het zien van de onderscheiding geeft mevrouw Jansen 

zich na 5 interrupties over: “Oja, 

van Merel!” 

Als ik haar decoreer - met de aller-

laatste onderscheiding die we nog op 

zak hebben, tikt voorzitter Protocol me op 

mijn schouder: “Psst...dat is mevrouw Frijters van kamer 13”. 

Hoofdknikkend wijst ze naar de echte mevrouw Jansen van kamer 

11, die haar onderscheiding zojuist beduusd de neus voorbij zag 

gaan. 

Tja, en dan staat ook Babbelonius even met z’n mond vol tanden.

Het was mijn eerste jaar als Prins 
van ‘t Aogje en ik wist van niks. Je 

kon mij bij wijze van spreken alles 
wijsmaken. We moesten op ‘sociale 

toer’ naar Princenhof. Mijn mentor Prins  Pit (Peter van Gastel) had met mij in de bus nog wat details doorgenomen. ‘Luister Sans, er staat zo meteen als we binnenkomen een hele erehaag met dames. Zij assisteren op deze avond. Nu is het een goede traditie dat de hoogheid bij binnenkomst alle dames een paar dikke zoenen geeft!’ Nou, dat vond ik niet onredelijk klinken en trouwens wie was ik om mooie tradities te doorbreken? Toen we onze entree maakten bleek het ook precies te kloppen. Er stond een keurige erehaag 

van ongeveer 30 dames, allen van middelbare leeftijd. Ik begon ze één voor één enthousiast te zoenen. Ik nam er alle tijd voor en het waren stevige pakkerds kan ik u zeggen. Sommige dames kregen er zelfs rode wangetjes van.
Achter mij hoorde ik wat rumoer en toen ik tussen twee kussen door omkeek zag ik dat de hele Uittredende Ploeg onbedaarlijk stond te lachen. Prins Pit lag zelfs in tranen over het biljart. Ja hoor, ik was er weer eens in getuind. Van een zoentraditie was namelijk helemaal geen sprake. Alhoewel… Het jaar erop was het aantal dames dat met glimmende oogjes stond te wachten verdubbeld. Ik ben dan ook mijn hele regeerperiode maar blijven zoenen en het heeft me veel fans opgeleverd!

Prins Babbelonius de Leste

Oud-Prins Sanseverius de XVI

Rond 11 maart  verschijnt voor de derde keer een digitale Lapteen. 

In dit magazine geven we een terugblik op carnaval 2018 in 

’t Aogje. De redactie van De Lapteen doet een beroep op alle 

Aogenezen en aan mensen die in ’t Aogje carnaval vieren om 

hun leuke ervaringen op te schijven. Heb je een blooper om te 

lachen meegemaakt, laat ons mee genieten. Uiteraard mag je 

ook  je mening geven over carnaval in ’t Aogje  en ook suggesties 

om het feest in 2019 te verbeteren zijn van harte welkom.

Omdat we zoveel mogelijk reacties willen plaatsen mag jouw 

verhaal niet langer zijn dan 250 woorden. Een of meerdere foto’s 

(van goede kwaliteit) erbij zou leuk zijn, maar alleen een foto 

met onderschrift mag ook. 

Reacties van verenigingen, individuelen: het mag allemaal. 

Stuur je inzending vóór 25 februari naar: redactie@cctaogje.nl

Vertel jouw carnavalsverhaal voor de digitale Lapteen!
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C’est la Vie
De kadowinkel voor:

- Betaalbare kadootjes
- Geboortesuikers
- Originele bedankjes voor speciale gelegenheden

( doop/ communie/ trouwen enz. )
- Gezellige workshops 

Mastbosstraat 20
4813 GT Breda

Tot Ziens!

Motto “Kik ons gaon”
Oorzaak winkelsluitingen?

Sinds ik in oktober 2009 mijn geliefde Princenhage 

verliet en geen “Parochieblad” meer ontving, bleef 

ik verstoten van het wel en wee van ons prachtige 

dorp. Gelukkig werd op 1 februari 2010 in “Het 

Roode Hert” de biljartclub “Heerenclub de Maan-

dagavond” opgericht. Daarvan werd ik meteen lid en 

sindsdien ben ik weer op de hoogte van alle Aogse 

roddels. Onlangs passeerden bijvoorbeeld de vele 

winkelsluitingen in ’t Aogje... 

CARNAVALSMOTTO’S - DE OORZAAK VAN 

WINKELSLUITINGEN?
Toen enkele jaren geleden de winkeliers Jan en Lia 

Nooijens er tabak van hadden, zeiden hun trouwe 

klanten: “ZOIETS ZIE-DE ZELDEN”. Dat carnavalsmotto 

vond ik toen wel heel toepasselijk! Totdat ik enkele 

maanden geleden op de leestafel van Piet en Anneke 

het kleurrijke “Wijkblad Princenhage” zag liggen! 

Daarin las ik, dat het motto dit jaar was: “KIK ONS 

GAON”. Mijns inziens heeft de C.C. nog nooit zo’n 

sterk motto verzonnen als in dit carnavalsjaar! 

DIE ZAGEN WE AL GAAN
Neem bijvoorbeeld Jan Bachman. Toen hij zijn 

“Huishouden van Jan Steen” eens goed bekeek, 

besloot hij om weg te gaan. Overbuurvrouw Sylvia 

Brocks sprong een tijdje later een gat in haar luchtjes 

en samen met Jan Bachman riep zij tegen iedereen 

die ‘t maar horen wilde “Kik ons gaon”.

Ook de slagers Speek en Nooren bleken geen zit-

vlees te hebben. Zij hingen hun laatste koteletjes 

aan de wilgen en zeiden tegen hun cliënten even-

eens “Kik ons gaon”. 

ZIEDE MIJ KOME?
Onder ’t carnavalsmotto: “GE WIT ’T DIKKELS NIE”, 

belde slager Van Beijsterveldt aan bij “Westpoort 

Vastgoed”. Hij wilde graag een zaak op de Aogse 

Markt openen. Uiteraard wilde men eerst weten, 

wat voor vlees men in de kuip had en of 

de slager niet mee spek ging schieten! 

Daarna kreeg hij drie motto’s te horen 

uit het recente verleden:

1998: TIS IN KANNE EN KRUIKE

2006: IK GEEF ’T OE OP ‘N BRIEFKE

1999: ZET OE BESTE BEENTJE VOOR 

Door Nilleke van de grote stad
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BB de Bielopers 
Boeren Blaoskapel

1
2

3

4

5

6

7 8

9

10

11 12

13

14
15

16 17

18

1  Wolfgang v/d Goorbergh  |  Sousafoon

2  Conny de Graaf-van Bedaf  |  Altsax

3  Sylvia de Graaf  |  Trompet

4  Peter Dudok  |  Trombone

5  Tom Voesenek  |  Trompet

6  Marieke van Endschot  |  Trombone

7  Jop Kessels  |  Trompet

8   Mario Kloet  |  Trompet

9  Ad Hoosemans  |  Trompet

10   Erwin UitdeHaag  |  Altsax

11  Niels van Dorst  |  Tenorsax

12  Marco de Meulder  |  Grote trom

13  Daan van Slobbe  |  Trombone

14  John Koeken  |  Kleine trom

15  Bas van Rijthoven  |  Sousafoon

16  Allard Mouwen  |  Bariton

17  Rudie de Meulder  |  Bekkens

18  Joost van de Corput  |  Trompet

Wie is wie?

Boeren Blaoskapel de Bielopers heeft eigenlijk geen introductie meer nodig. Al sinds 1980 ver-zorgen zij de muzikale omlijsting bij officiële presentaties van de Prins en zijn gevolg. Ook bij de door de Stichting georganiseerde evene-menten zorgt de kapel voor vrolijke klanken en spetterende optredens.

Zie hier de gezichten achter deze hechte muzikale club.

Kik ons gaon...
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Dat verdient een prijs!
Goed werk wordt beloond!

Verdien-ster 
In 2017 maakte Sylvia Brocks bekend te gaan stoppen met haar winkel. Voor al het werk dat ze voor carnaval en 

Stichting C.C. ‘t Aogje heeft gedaan krijgt ze de Verdien-ster 2018. In 1995 nam Sylvia de winkel over van Leo 

Elst. En nu is het tijd om de winkel te sluiten. Sylvia vertelt: “Het leukste vind ik het adviseren van de klanten, zeker als je later hoort 

dat je advies geholpen heeft. Voor Stichting C.C. ‘t Aogje is de winkel altijd een belangrijk verkooppunt geweest van allerlei attributen. 

Voor de kaartverkoop kwam er ieder jaar netjes iemand van de Stichting langs om te vragen of ik het weer wilde doen, ondanks dat 

het inmiddels vanzelfsprekend was”. We zullen Sylvia nog regelmatig tegenkomen in ’t Aogje. Samen met een paar vrienden vormt 

ze de carnavalsvereniging de Aogse π-Neuten. “Of we meedoen aan de grote Aogse optocht is ieder jaar onzeker. Maar carnavallen 

in De Koe staat vast”. De Stichting wil Sylvia en het personeel van de winkel met het toekennen van de Verdien-ster 

bedanken voor het werk dat zij hebben verricht voor de Stichting. 

Sylvia Brocks

Hofleverancier
Stichting C.C. ’t Aogje gaat ieder jaar weer op zoek naar de hofleverancier. Na een jaar radiostilte is er dit jaar 

weer een hofleverancier aangewezen: Robinson Cruises. Onder het mom van “Kik ons gaon” kun je bij Robinson 

Cruises de perfecte cruise vakantie boeken. We spreken Astrid Nouwens over het reisbureau. Het reisbureau werd 25 

jaar geleden opgericht. 15 jaar geleden nam Astrid het over van de vorige eigenaren. Zij zette het bedrijf voort op de oude locatie 

in Breda noord. Zeven jaar geleden vestigde Astrid haar bedrijf in een prachtig pand op de Haagsemarkt. Carnaval zit bij Astrid in 

haar bloed. Ze is opgegroeid in Bosuilendorp (Ulvenhout, red.). Daar zat haar vader in de raad van elf en is ze zelf een tijd Hofdame 

geweest. Ze weet dus wel wat het betekent om uitgebreid carnaval te vieren. Namens Stichting C.C. ’t Aogje willen we Astrid en 

haar medewerkers alle succes toewensen met het voortzetten van het reisbureau. We hopen dat zij de titel Hofleverancier met 

trots zullen dragen.

        Persprijs     
Stichting C.C. ‘t Aogje heeft besloten de Persprijs uit te reiken aan Koos Smulders. We zijn bij Koos op 

visite en na de eerste kop koffie begint Koos vol passie te vertellen over de fotografie. Koos is op heel veel 
evenementen in ons dorp aanwezig. Het is voor hem een hobby, maar alle verenigingen en stichtingen zijn er blij 

mee.  De interesse is niet ontstaan sinds de digitale fotografie maar al vele tientallen jaren eerder. Van zelf ontwikkelen in een 
DOKA, dia’s maken  tot digitale fotografie. Koos heeft het allemaal meegemaakt. Op de vraag hoeveel foto’s hij heeft gemaakt 
sinds het digitale tijdperk, komt er zelfs een logboek op tafel. Plus minus 15.000 is de conclusie! Juist omdat Koos 
zich belangeloos inzet voor het maken van foto’s heeft de Stichting dit besluit doen nemen. De Foto’s van Koos 
staan op www.princenhagefoto.nl

Robinson Cruises

Koos Smulders
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Hebbedingen...
Hedde dees al?

BUTTON   |  € 2,-
Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij activiteiten van Stichting C.C. ‘t Aogje in 

Gemeenschapshuis De Koe en tijdens de financiële actie op zaterdag 3 februari 2018. 

Ook kunt u hiervoor terecht bij Femke Reuvers, Pastoor van Spaandonkstraat 24.

AND

LET’S PARTY
IN ‘T AOGJE!

KEEP CALM
    DA   
GROENE
WITTE

DASKE...

BUTTON   |  € 2,-
BUTTON   |  € 2,-

BUTTON   |  € 2,-

DAS  |  €  15,-
PARAPLU  |  € 15,-

VLAG  |  € 15,-

PIN  |  € 2,- 
EMBLEEM   |  € 3,-

3 AOGSE TROELA’S  |  € 4,50

Sentekwiebus worden? Zie www.cctaogje.nl/sentekwiebus
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KAARTVERKOOP:      Holly Jolly, Dreef 1   |   Femke Reuvers, Pastoor v. Spaandonkstr. 24          Verkoop aan de deur      Geen toegangskaart nodig

 

Prijsuitreiking
16.00 u - Categorie K (Kids)

17.00 u - Overige categorieën  

In de Grote Zaal van De Koe reikt Prins 

Babbelonius de prijzen uit aan de op-

tochtdeelnemers.

Limonadebal
20.00 - 21.30 u
Kom hossen op het geweldige Limona-

debal in De Koe! Het wordt een leuke 

swingende avond waarbij je niet stil 

kunt blijven staan! Neem al je vrienden 

mee!

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar

ENTREE: € 1,- 

KOSTEN CONSUMPTIEBON: € 1,50

Aláááfff XXL Party!! 
20.00 - 23.00 u
C.C. ‘t Aogje organiseert de alcohol-

vrije Aláááfff XXL Party!! in feestpaleis 

de Dobbelsteen. Het zullen 2 onverge-

telijke avonden worden, met DJ’s en 

de Prins komt!

LEEFTIJD: vanaf groep 8 t/m 16 jaar

ENTREE: 1 avond € 3,50 (incl. 1 cons.)

2 avonden € 6,- (incl. 2 cons.)

KOSTEN CONSUMPTIEBON: € 1,50

Schuurfeest
20.00 - 01.30 u
In De Koe wordt in de Vlaamse Schuur 

nog steeds muziek gemaakt door diver-

se kapellen tijdens het Schuurfeest.

LEEFTIJD: Onder de 16 alleen onder 

begeleiding van ouder(s)/verzorger(s).  

ENTREE: € 3,00 

Vrouwkesbal
20.30 - 01.00 u
Al jaren hét moment om met alle 

vrouwkes uit ‘t Aogje het carnaval 

goed af te trappen! Traditiegetrouw 

belooft het ook dit jaar weer een groot 

feest te worden in de Vlaamse Schuur 

in De Koe!

LEEFTIJD: Vanaf 16 jaar

Sociale Rondgang
10.00 u
Prins Babbelonius, BB De Bielopers 

en Groot Gevolg bezoeken tijdens hun 

sociale rondgang door ‘t Aogje diverse 

adressen.

Kinderoptocht
13.00 u
Brakken en Brakskes van Basisscholen 

De Eerste Rith en Sinte Maerte lopen 

mee met de kinderoptocht.

Het Orakel van Nil
21.30 - 22.00 u
Kom naar ‘t Zottenhofke voor de cere-

monie bij Nil.

Grôôt Aogs 
Opwèrm Bal
22.00  - 01.30 u
Prins Babbelonius brengt een bezoek 

aan het Roode Hert. 

Eerste Druppel
13.11 u
Zoeken naar de Eerste Druppel met 

Prins Babbelonius op de markt van 

‘t Aogje. 

Familiebal
14.15 - 18.00 u
Achter Prins Babbelonius, Jeugd Prins 

Nathie, BB De Bielopers, BB Jeugdleut 

‘t Aogje en de rest van het Gevolg gaan 

de kinderen met hun ouders naar het 

Familiebal in De Koe

ENTREE: € 1,-  (kind)  / € 3,00 (volw.)

Limonadebal
20.00 - 21.30 u
Kom hossen op het geweldige Limona-

debal in De Koe! Het wordt een leuke 

swingende avond waarbij je niet stil 

kunt blijven staan! Neem al je vrienden 

mee!

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar

ENTREE: € 1,- 

KOSTEN CONSUMPTIEBON: € 1,50

Aláááfff XXL Party!! 
20.00 - 23.00 u
C.C. ‘t Aogje organiseert de alcohol-

vrije Aláááfff XXL Party!! in feestpaleis 

de Dobbelsteen. Het zullen 2 onverge-

telijke avonden worden, met DJ’s en 

de Prins komt!

LEEFTIJD: vanaf groep 8 t/m 16 jaar

ENTREE: 1 avond € 3,50 (incl. 1 cons.)

2 avonden € 6,- (incl. 2 cons.)

KOSTEN CONSUMPTIEBON: € 1,50

Lancering Prins
13.11 u 
Op de Aogse Markt zal Prins Babbelonius  

zich op ludieke en/of spectaculaire wijze 

aan de Aogse bevolking vertonen tijdens 

‘de Lancering’. 

Grote Aogse Optocht
13.30 u
Start op de Aogse Markt. Kik ons gaon! 

Zaalfeest
14.30 - 19.00 u
Spetterend Zaalfeest in De Koe met het 

hele gezin, voor alle deelnemers aan 

de optocht en de overige inwoners van 

‘t Aogje. Muziek van BB De Bielopers, 

DJ Tonnie en DJ Dennis.

ENTREE: € 3,- 

Mottobal 
20.00 - 01.30 u
Onder het motto Kik ons gaon! Muzikale 

medewerking van diverse kapellen en 

DJ Tonnie.

LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: Onder de 16 alleen onder 

begeleiding van ouder(s)/verzorger(s). 

ENTREE: € 3,00

Sociale Rondgang
12.45  u
Prins Babbelonius, BB De Bielopers 

en Groot Gevolg bezoeken tijdens hun 

sociale rondgang door ‘t Aogje diverse 

adressen.

Kindermiddag
14.00 - 16.00 u
Er wordt gefeest in De Koe, met veel 

interactie met Kidz-dj Carnaval Disco 

Show, bekend van het Club van Sinter-

klaasfeest! Mis het niet!

LEEFTIJD: 4 t/m 10 jaar

ENTREE: € 3,- 

Oudercrèche
14.00 - 19.30 u
Ouders hebben geen toegang tot de 

kindermiddag. Zij kunnen terecht in 

de Vlaamse Schuur en aanbouw om 

daar samen een feestje te vieren. 

Leste Druppel
20.00 u
Op de Aogse Markt wordt de Leste 

Druppel plechtig neergehaald. Rond-

gang met de Leste Druppel, die wordt 

opgeborgen bij Nil. Voordat we af-

scheid nemen van Prins Babbelonius 

zal hij nog het motto voor 2019 bekend 

maken.

Optocht Kielegat
12.49 u
Wakker worden en naar de Grote Op-

tocht in ‘t Kielegat.

Limonadebal
19.00 - 20.30 u
Kom hossen op het geweldige Limona-

debal in De Koe! Het wordt een leuke 

swingende avond waarbij je niet stil 

kunt blijven staan! Neem al je vrienden 

mee!

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar

ENTREE: € 1,- 

KOSTEN CONSUMPTIEBON: € 1,50

Dorpsbal
21.00 - 02.00 u
Met diverse kapellen in de Vlaamse 

Schuur en aanbouw. In de Grote Zaal 

DJ Lars en een optreden van Huub 

Hangop.

LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: Vanaf 16 jaar

ENTREE: € 9,- 

Bekijk ook eens de online agenda op www.cctaogje.nl/aogse-agenda

VRIJDAG 09/02

Programma 2018
DONDERDAG 08/02 ZATERDAG 10/02

ZONDAG 11/02

MAANDAG 12/02 DINSDAG 13/02
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BP-ZB-18

KIK ONS GAON

De nieuwe bus
Kik um gaon

Hebt u ons al zien gaon in ’t Aogje? In onze kiel-blauwe bus met groen-witte das 

en het feestelijke gezicht van de Aogse Zaadneus?

“Maar waar gaan ze zoal naar toe?”, horen wij u denken bij het zien van deze foto. Zijn de 

Prins en zijn Ministers dit jaar dan toch gaan Langlaufen in stadje Kufstein? Rijden de Joffers al rond in hun arrenslee? 

En zijn de Bielopers inmiddels aan de Apres-Ski in de Skihut? Weer of geen weer, onze nieuwe bus brengt de Prins 

en zijn hele hofhouding van feest naar feest. Dus grote kans dat u de bus dikwijls in ’t Aogje zult zien gaon!

De vormgevers van commissie P&P zorgden voor het feestelijke ontwerp en de sponsorcommissie zorgde voor het 

vernieuwen van alle stickers van onze sponsoren.

Hebt u ons al zien gaon in ‘t Aogje?
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De Commissie BuitenGebeuren van C.C. ’t Aogje  maakt bekend 

dat  de Grote Aogse Optocht een andere route krijgt. Na vele jaren 

in noordelijke richting te hebben gelopen, namelijk Haagse- 

markt - Dreef - Heuvelplein - Heuvelstraat - Sint Maartenstraat 

- Haagweg en de Haagsemarkt, zal de route nu in zuidelijke 

richting gaan. De optocht zal van oudsher weer beginnen op de 

Haagsemarkt om vervolgens de Dreef in te gaan. De route zal nu  

de Doelen ingaan en op het einde rechtdoor gaan de Leerlooier- 

straat in. Op het einde van de Leerlooierstraat zal de optocht 

rechtsaf slaan, de Ambachtenlaan in,  langs Gemeenschapshuis 

De Koe de Nieuwe Heilaarstraat in. Bij het Esserplein zal de op-

tocht de oude route weer hervatten en  rechtsaf slaan de Haagweg 

in om dan weer op de Haagsemarkt te eindigen. De Commissie 

BuitenGebeuren vraagt aan de bewoners van de nieuwe optocht-

route om op zondag 11 februari 2018 hun auto’s niet te parkeren 

langs de route tussen 11.30 en 17.00 uur. Bij voorbaat dank!

Commissie BuitenGebeuren  |  buitengebeuren@cctaogje.nl

Een nieuwe route door ‘t Aogje...

Aogse optocht

Nieuwe Heilaarstraat
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START 
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Zondag 11 februari LANCERING PRINS • 13.11 u

GROTE OPTOCHT AOGJE • 13.30 u
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De Aogse markt
Alweer een nieuwe visie

Het Roode Hert staat 500 jaar op de Aogse markt. In al die jaren 

heeft het al heel wat veranderingen op de markt meegemaakt. 

Natuurlijk de huizen en de winkels die er in de loop van de tijd 

bij kwamen. De aanleg van de pomp in 1769, de bouw van het 

Raadhuis in 1791 en natuurlijk een bijzondere verandering was 

de plaatsing van de naald in 1898 op de markt waar drie jaar later 

al grote ruzie over ontstond omdat een jonkheer zijn naam aan 

drie kanten had laten inbeitelen. In 1930 moest de naald wijken 

van de markt voor het verkeer. De tram ratelde nog over de 

markt en stopte bij het Roode Hert. De Dreef en Voorstraat waren 

gewoon tweerichtingsverkeer.

Rond 1980 komt het besef dat het te druk is. Er ontstaat een cir-

culatieplan en om dat te laten slagen plaatst men zogenaamde 

olifantenpoten.

Ook de redactie doet jaren later een duit in het zakje en 

propageert dat het water terug op de markt moet komen (lees 

www. de.lapteen.nl de krant van 2006 op blz. 17). Tabakszaken 

Nooijens en Jansen zouden de staande asbakken langs de kade-

muren schenken, verfwinkel Huijbregts verft alle kadehuisjes, 

Bachman zou een hengelsportwinkel beginnen en Van Campenhout 

zal voor de eerste 10 boten een gratis Apk-keuring doen. Ondanks 

groot enthousiasme onder de bevolking is het plan nooit van de 

grond gekomen. 

Nu heeft men een nieuwe Visie Princenhage Centrum. Alweer 

een ambitieus plan. Fietsers en voetgangers hebben prioriteit. 

Auto’s zijn te gast. Alle evenementen moeten mogelijk blijven. 

De winkels moeten voor de bevoorrading goed te bereiken zijn. 

De pomp moet water geven (en met carnaval bier). Er moeten 

grotere terrassen mogelijk zijn. Kortom een fantastisch plan 

dat de fantasie nog lang zal prikkelen. Immers het plan is er 

wel, maar er is geen geld voor beschikbaar.

De redactie van De Lapteen voorspelt dat dit nieuwe plan het-

zelfde lot beschoren zal zijn als alle eerdere plannen.

Van de redactie...
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Net als in de afgelopen jaren drinkt Babbelonius de Leste met enige regel-maat weer een ‘Pintje van de Prins’ met een carnavalist uit ’t Aogje. 

Onlangs ging hij op bezoek bij zijn ‘oude’ buurman Bertus de Vos. Elk jaar als ze elkaar met carnaval ontmoeten ‘moeten ze het er nog ’ns over hebben’. Waarover? Dat weet niemand, inclusief zijzelf. Ook het huisbezoek was er eentje vol Babbelonische spraakverwarringen waar zelfs uw redacteur van De Lapteen geen touw aan vast kon knopen. 

Bertus, proost!

Pintje van de Prins
met Bertus de Vos

Officieel gaat het Aogse carnaval pas van start met het vinden 

van d’n Irste Druppel op zaterdagmiddag. Desondanks barst 

het feest al op vrijdag 9 februari los en wel met het Grôôt Aogs 

Opwèrm Bal in ’t Roode Hert. Maar voordat we ons naar de 

dorpsherberg begeven, nodigt Nil iedereen uit voor een unieke 

bijeenkomst van 21.30 tot 22.00 uur op ’t Zottenhofke!

OUDE TRADITIE
Een week voor carnaval wordt het kostelijke gerstenat van Hof 

brouwerij ABInbev tijdens het traditionele bierproeven goed-

gekeurd door de Hoogheden van ’t Aogje, Kielegat, Lestogenblik 

en Giegeldonk. Ook dit jaar is er weer veel leven in de brouwerij. 

Maar wist u dat het bierproeven voordien - in de jaren ’70 - 

plaatsvond op de Haagsemarkt? 

PROOST OP ‘T AOGJE
Direct nadat het gerstenat is goedgekeurd, gaan de houten 

vaten met speciaal vervoer op transport van de Hof brouwerij  

naar de Vorstendommen. Op vrijdagavond 9 februari zal het 

eerste fust - geflankeerd door een bonte stoet en omgeven met 

veel ceremonieel - om 21.30 uur aankomen op ’t Zottenhofke. 

Onder toeziend oog van onze Nil zal het eerste fust door Prins 

Babbelonius worden aangeslagen. Bij het drinken van het eerste 

pintje van de Prins met afgevaardigden van Aogse carnavals-

verenigingen zal worden geproost op ’t Aogje. 

GADE MEE NAAR ‘T GAOB? 

Een oude traditie wordt in ere hersteld. Na de sfeervolle ceremonie 

op ’t Zottenhofke is het hoogste tijd voor ’t Grôôt Aogs Opwèrm 

Bal. In ‘t Roode Hert wordt u getrakteerd op veel muziek en 

vanzelfsprekend zijn ook Prins Babbelonius, zijn gevolg en Hof-

kapel BB de Bielopers van de partij!

Aankomst eerste fust op ’t Zottenhofke!

Vrijdagavond 
9 februari 2018

ZET IN JE AGENDA... VRIJDAG 9 FEBRUARI:    
21.30 u: Ceremonie bij Nil   •   22.00 u: Aanvang GAOB
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Twee jaar geleden daagde hij mij uit in zijn column 

in Wijkblad Princenhage: Meester Jos Schlangen. 

Jos was een carnavalist in hart en nieren. Het gevoel 

van het Aogse carnaval kriebelde al direct na zijn 

verhuizing vanuit Limburg naar Princenhage in zijn 

bloed. Hij smulde en genoot met volle teugen van 

onze Aogse tradities en droeg vele steentjes bij aan 

ons carnavalsfeest. 

Aan één ding kon hij echter maar niet wennen, zo 

schreef hij. En wel de ‘Heujende’ uitroep van de 

feestvierders op de Haagsemarkt als luidkeels 

antwoord op het Prinselijke ‘Lang leve het Aogje...’. 

Waarom heeft ’t Aogje niet een karakteristieke uit-

roep, was zijn hamvraag. Een ‘Alaaf’, ‘Hatsikidee’ 

of ‘Hollands Helau’, maar dan wel met een typisch 

Aogse tintje? En een uitdaging was het, want tot 

enige tijd geleden moest ik het antwoord op zijn 

creatieve uitdaging schuldig blijven. 

Totdat Jos - in een van de hartverwarmende toe-

spraken tijdens zijn uitvaart in de Martinuskerk, 

werd gememoreerd als een bourgondiër pur sang. 

Een levensgenieter die met een feestelijk ‘Helaho! 

- Helahe! - Holadiejee!’ feilloos wist aan te geven 

dat hij zich weer eens kostelijk amuseerde. De 

anekdote toverde een glimlach op vele gezichten in 

de kerk. En als een geschenk van boven viel op dat 

moment alles voor mij toch nog op zijn plaats. 

Beste Jos, dank voor het plezier dat je ons en  

’t Aogse carnaval hebt gegeven. En wat betreft jouw 

uitdaging: misschien lukt het me, misschien ook 

niet. Ik ga het uit jouw naam zeker proberen.

Lang leve ’t Aogje... Helaho! 

Lang leve ’t Aogje... Helahe!

Lang leve ’t Aogje... Holadiejee!

Alec Lokhoff

Uitdaging...

Lang leve ‘t AogjePrikbord
Berichten uit 'tAogje

Oônze “oud”- bassist, dun Ronald, zit zoas gullie 

wit, in dun lappemaand (Oudoeweige taai, taai, 

eej Ronald). Maor da was gin rede veur um om nie 

veur oons de tekst te verzorrege van oons karre- 

navaalslied veur ut mottomot 2017-2018. We zeeje 

al tege mekaore, kik um maor wirrus gaon. Ronald 

bedaankt, eej. We zijn toch mooi tweedus geworre.                                                                       

Jao, wa motte nog mir vertelle over oons. Ge wit, 

me maoke un stukske meziek veur de meinse, en 

ok wel un bietje veur oonszelluf. We doen oons 

uiterste best om de meinse te vermaoke, zodaonig 

da ze straks zegge, kik ze gaon, die manne meej 

dur rooje bloeskus.                                                   
    

De schuur, oonze thuisaove, wille me ok dees karre- 

naval, wir laote schudde en daovere. Me ‘ebbe allenig 

jullie entoesiasme nôôdig. Maor ik deink da da wel 

lukt. Ut motto is nie veur niks Kik um gaon, neeje, 

ik mot zegge, kik ze gaon. Manne en vrouwkes van ut 

Aogje, me zien mekaore meej dees karrenaval.

Peter Renard  |  Aogse Bluf

Kik um gaon!

Aogse Bluf
Als één keer het motto toepasselijk is op onze club, is het wel dit 
jaar. Afgezien dan van de spelling van het motto. Is het nou kik 
of kek. En over de combinatie ao (goan in plaats van gaon, Aogje 
of Oagje) zijn al heel wat niet-Princenhagenaars gestruikeld.
Want in hoeveel creaties zijn we al niet de straat op gegaan? 
Kabouters, beren, bouwvakkers, nonnen, pauzen, begijnen, 
peren en appels. De ene keer met meer succes dan de andere. 
En beesten scoren ook al niet. 
En bij Dennis van de mart hebben wij in 1986 onze herkenbare 
Schuttersjasjes opgeduikeld, voor de dames met baret. Die we 
een aantal jaren geleden hebben vernieuwd.  Maar waarom die 
kleuren, rood en groen? Misschien iets met Schotten- Schutters. 
Dan was onze vorige uitmonstering toepasselijker. Wie kent 
ze nog: de rode trui met de witte cowboy hoeden, vrij naar JR 
Ewing van Dallas, een toen heel populaire tv-serie. Ik ben nog 
geen foto’s tegengekomen op de populaire facebookpagina ‘Oud 
Princenhage’, maar wellicht komen die nog, Wibout? 

Terug naar de optocht van dit jaar. Natuurlijk zult u in dit stukje 
nog niks over onze creatie lezen, maar als ik denk aan onze 
laatste vergadering en daarna onze groepsapp, dan denk ik dat 
we weer met iets leuks de straat op gaan. 
In ieder geval is duidelijk dat we dit jaar rechtsom gaan. Gingen 
we tot vorig jaar bij onze bouwplaats bij Judith en Wim rechtdoor, 
nu gaan we rechtsaf De Doelen in. En dan nog drie keer rechts. 
Dank aan onze toeschouwers, al waren het er soms maar 
weinig, al die jaren in de Heuvelstraat, de Sint Maartenstraat, 
voor de soep bij de Muze, maar u zult nu ergens anders moeten 
gaan staan..
In ieder geval bedankt aan de C.C., dat u de optocht door de straat 
laat gaan, waar de Schutters zijn opgericht en waar nog steeds 
een aantal van onze senioren Schutters wonen!

Kik ons gaon voor de 43e keer

Schutters

Iedereen weet natuurlijk dat de Catherinastraat in ‘t Kielegat 

de geboortegrond is van Baron Hendrik Hop junior, de uitvinder 

van het Haagse Hopke. Bijna 3 eeuwen later is niet dit, inmiddels 

Italiaanse, snoepje de smaaksensatie van ’t Aogje en ’t Kielegat, 

maar strijken de mannen en vrouwen van de Aogse Hopkes 

met deze eer.

Waar de snoepvariant bekend staat om zijn lichte koffie-karamel 

smaak, staan de Aogse Hopkes bekend in de wijde omgeving om 

hun uitmuntende smaak om elk jaar van een aantal 3de-rangs 

ideeën in de maand voorafgaand aan de optocht prijswinnende 

formules te maken. Waar het Haagse Hopke voornamelijk teert 

op koffie en gebrande suiker, teren de Aogse Hopkes inmiddels 

op een mengeling van een oude en nog oudere garde,  gevuld met 

een flinke lading bier en knakworsten. Hierdoor blijven de Aogse 

Hopkes de smaaksensatie van ’t Aogje.

De smaaksensatie van ‘t Aogje
Aogse Hopkes

Zo heet het spannende kinderverhaal dat Prins Babbelonius de Leste (Alec Lokhoff) heeft ge-schreven over het carnaval in ’t Aogje. ‘Op zoek naar de Leste Druppel’ is een paperbackuitgave en telt 52 bladzijden op A5 formaat. Het boekje – waarin herkenbare tradities en elementen uit ’t Aogse carnaval worden beschreven, is rijkelijk geïllustreerd met tekeningen van Hoftekenaar Tim Schoonebeek. 
Prins Babbelonius koestert authentieke carnavalstradities zoals de ‘Spekpolonaise’, die van start is gegaan in 1956 tijdens het allereerste Aogse kindercarnaval. Door middel van dit boekje – waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de carnavalsviering voor de Aogse kinderen, wil hij zijn steentje eraan bijdragen dat onze Spekpolonaise tot in lengte der dagen zal voortduren.Het boekje is te koop voor € 7,50 tijdens de Financiële Actie op 3 februari, in de C.C. kraam tijdens de carnavalsfeesten en in het winkeltje van Femke Reuvers, Pastoor van Spaandonkstraat 24.

Op zoek naar de Leste Druppel

Boek door Prins BabbeloniusOp zoek naar de 
Leste Druppel

Een spannend Aogs avontuur geschreven door Prins Babbelonius de Leste

Leste DrLeste DrLeste DrLeste DrLeste Druppeluppeluppeluppeluppel

Een spannend Aogs avontuur geschreven door Prins Babbelonius de Leste

Op zoek naar de Leste Druppel

Op zoek naar de 
Leste Druppel

De Leste Druppel is zojuist plechtig opgeborgen bij Nil 

op ‘t Zottenhofke. Op de markt neemt ’t Aogje afscheid 

van de Prins en van carnaval. Net voordat de Prins op 

het bordes in de witte rook verdwijnt, belooft hij dat het 

ook volgend jaar weer gewoon carnaval zal zijn. 

Maar dan ontdekt de elfjarige Giel dat het kluisdeurtje 

in de sokkel van Nil open staat. De Leste Druppel is 

spoorloos verdwenen. 

Samen met zijn vriendinnen Marith en Neeltje, 
veldwachter Peer Bromtol en Tinus van de Mart 
gaat hij op zoek naar de Leste Druppel. 

Want zonder de Leste Druppel is er geen Irste Druppel. 

En zonder Irste Druppel... nooit meer carnaval! 

Op zoek naar de Op zoek naar de Op zoek naar de Op zoek naar de 

De Leste Druppel is zojuist plechtig opgeborgen bij Nil 

Op zoek naar de Op zoek naar de 

C.C. ’t Aogje

Want zonder de Leste Druppel is er geen Irste Druppel. Want zonder de Leste Druppel is er geen Irste Druppel. 
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