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Voor Brakken en Brakskes uit ‘t Aogje!

Winnaar Mottomot
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Hoe trots mag je zijn? 
Héééél trots !!!!!
Als je afgelopen carnaval liep te hossen in ‘t Aogje 
kon je ze niet missen, onze Jeugdraad. Sinds vorig 
jaar hebben we een eigen Jeugdprins en Jeugd-
raad met hofkapel en daar zijn we bij C.C. ’t Aogje 
heel erg trots op. 

Ook het komend carnaval hebben we, na een ge-
zellige verkiezingsavond, weer een nieuwe Jeugd-
raad en Prins, met voorop onze eigen Jeugdhofka-
pel “BB Jeugdleut ‘t Aogje”. Aan het enthousiasme 
van Prins Nathie de Eerste en zijn gevolg zal het ze-
ker niet liggen. De Commissie Jeugd doet er dan 
ook alles aan om voor jullie een gezellig carnaval 
te organiseren. 

Mocht je volgend jaar (2018/2019) ook lid willen 
worden van onze Jeugdraad, geef je dan op. Op de 
site van C.C. ’t Aogje kun je alle info vinden. En 
voor de ouders….Wij zorgen voor uw kind. Het eni-
ge dat u hoeft te doen, is te zorgen dat uw kind op tijd 
aanwezig is en wordt opgehaald. In de tussentijd kunt 
u zelf ook genieten van carnaval in ’t Aogje.

Wij wensen iedereen heul veul leut toe meej
carnaval.

Commissie Jeugd

Een nieuwe jas voor 
’t Peuleschilleke

Sinds 1976 heeft de kindercarnavalskrant van 

’t Aogje een naam: ’t Peuleschilleke. Meestal is 

een peulenschil een klein werkje, maar dit Peu-

leschilleke is zeker de moeite waard. Voor het 

eerst sinds lang is ’t Peuleschilleke weer ver-

enigd met De Lapteen.

Dit jaar is er weer een groot gedeelte gewijd aan 

de Jeugdraad en de Jeugdkapel. Zij zijn immers 

de toekomst van ’t Aogse carnaval.

De redactie van De Lapteen en ‘t  Peuleschilleke 

wenst je veel leesplezier.
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espanserv   ce

Optimale service en kwaliteit

- Professionele bespanservice
- Goede en snelle service
- Persoonlijk advies op maat
- 24 / 7 uw racket afgeven in onze dropbox 
- Winkelruimte open op afspraak
- Ook voor al uw tennisaccessoires zoals grips,
   overgrips, dempers, ballen etc.

www.bsprincenhage.nl

Wijnkoperstraat 12
4813 HK Breda

tel: 06-20701458

bespanserviceprincenhage

Jeugdprins
Nathie de Eerste

Wat is voor u de belangrijkste taak?
Ik wil iedereen in ’t Aogje laten feesten en als dat lukt zal ik er ook zelf van genieten.

Kunt u mij vertellen waarom het zo leuk is om Prins te zijn?

Vorig jaar was ik Minister en dat vond ik erg leuk, maar toen was mijn broer Prins en dat leek me ook erg 

gezellig met 2 eigen Joffers.

Welk bal is voor u het leukste om te zijn als Prins?

Dat is het Limonadebal, want dan kan ik op de muziek lekker uit mijn dak gaan en ik zie al mijn vrienden.

Leeftijd: 11    School: de Sinte Maerte groep: 8

Tinus en Peer

Iedereen in ’t Aogje weet wel dat Peer Bromtol en Tinus van de Mart graag gekke streken uitha-

len. Vandaag zaten ze op de bank op de Markt flink op te scheppen.

“Weet je nog…”, zei Peer, “dat ik Prins Babbelonius  aanhield met de auto voor een alcoholcontrole? Ik zei tegen hem: “Dit is een 

alcoholcontrole, wilt U meewerken?” Weet je wat de Prins toen zei: “Ja dat is goed, geeft mij ook zo’n pak aan, een fluitje en een pet 

dan zal ik je zo meehelpen”.

Tinus vertelde nog een sterker verhaal. “Peer jij weet toch dat ik vroeger bij de radio heb gewerkt? Toen heb ik 

een  keer omgeroepen: ‘De politie wil uw aandacht vragen voor een schele inbreker. Als u de man voor uw raam 

ziet staan, waarschuw dan meteen de buurman’.

Tinus wil ook niet achterblijven: “Je kent het spreekwoord “naast je schoenen lopen” toch wel? Nou wat 

gebeurt er dan als je naast je schoenen loopt?” Peer weet het niet. Tinus: “Dan worden je sokken vies”.

“Toen ik nog op school zat”, zei Tinus, “heb ik toch iets mee gemaakt. Ik stond op de gang en komt Meneer 

Jan boos langs mij  gelopen richting de kamer van de directeur. Ik erachteraan. Ik hoor hem zeggen: Onge-

looflijk hoe brutaal de kinderen van tegenwoordig zijn. Ik gaf Jaap een uitbrander waarop die zei: Ach vent, 

loop naar de duivel!”  “En wat hebt u toen gedaan?” vraagt de directeur. “Ik ben meteen naar u toegeko-

men”, antwoordt meneer Jan.

Laat je niet voor de gek houden
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RENSKE
MINISTER VAN GROENE ZAKEN

SOFIE
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

JUUL
MINISTER VAN MOBIELE ZAKEN

HUGO
MINISTER VAN SCHOOLSE ZAKEN

SAM

JOFFER

LIEKE

NAR

ANOUK

JOFFER

De Jeugdraad
Kik ons gaon.

SUS
MINISTER VAN BIJSTANDSZAKEN

SOPHIE
MINISTER VAN AOGSE ZAKEN

JULIA

MINISTER VAN GELDZAKEN

ANGELA
MINISTER VAN VRIMDE ZAKEN

FENNE

VELDWACHTER

NATHAN
PRINS NATHIE DE EERSTE

ELINE
MINISTER VAN PLIESIE ZAKEN
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We make it personal
• Kleding bedrukken

• Persoonlijke cadeaus

• Kaarten

• Schrijfworkshops
Pastoor van Spaandonkstraat 24 - 076 886 44 29
www.spelenmetwoorden.nl - www.signyourown.nl

Jeugdpraat
De jeugd aan het woord

Prins Nathie de Eerste wil graag de voorganger zijn bij de Jeugdraad, maar hij weet ook heel goed dat alle leden van de Jeugdraad erg 

belangrijk zijn. Zijn Joffers Anouk en Sam zijn altijd enthousiast en vinden het geweldig om Prins Nathie de Eerste te mogen helpen 

bij zijn taak. Zij verheugen zich nu al op het Limonadebal, want dat vinden ze helemaal super. Ook de Ministers verheugen zich op de 

polonaise bij het Limonadebal.

Veldwachter Fenne vindt de Tietaai een van de leukste carnavalsliedjes en als de Jeugdraad ergens verschijnt, zal je haar voorop zien 

lopen. Met haar fluitje zorgt zij ervoor dat het programma niet in de war loopt. Nar Lieke kan met gekke streken en haar humor  de 

lieveling van de Jeugdraad worden.

Als je de Ministers bekijkt dan valt op dat ze veel van muziek houden. Vooral Snollebollekes is erg populair. 

Renske, Sophie en Angela vinden ‘Vrouwkes’ erg leuk. Eline, Hugo en Julia zijn niet te houden met het liedje ‘Springen nondeju’ en 

met het liedje ‘Naar links naar rechts’ gaat het dak eraf.

Bijna  alle Jeugdraadleden hebben hun functie voor de eerste keer. Ze vinden het jammer dat je niet meer in de raad mag zitten als 

je niet meer op de basisschool zit.

Prins Nathie de Eerste kan erg trots zijn op zijn enthousiaste ploeg en met zijn geweldige Hofkapel BB Jeugdleut ’t Aogje zal hij ook 

op het jeugd Prinsgeburenbal een mooi feestje bouwen.

Jeugdkapel BB Jeugdleut ’t Aogje….. een gevarieerd, muzikaal en leuk stelletje.

 

t Aogje bulkt van talent. Dat blijkt wel als je enkele saxofoons, wat trompetjes, slagwerk en zwaar koper bij elkaar zet. Je laat ze 

repeteren onder leiding van Peter Dudok en ruim een jaar later winnen ze al het Mottomot met het zelf geschreven nummer “Kik 

ons gaon”.

De leden van Jeugdleut geven aan dat ze het fantastisch vinden om met carnaval te spelen. De meesten vinden het optreden tijdens de 

Limonadebals het hoogtepunt. De keuze van hun lievelingslied loopt nogal uiteen. Het varieert van “Schoenen” – “Links-rechts” tot 

“Joost is anders geaard” en “Ik voel me zo verdomd alleen”. De meeste muzikanten van Jeugdleut zitten op het voortgezet onderwijs, 

maar ook leerlingen 
van de basisschool  laten zich horen. Een uit het hart gegrepen antwoord 

op de vraag: “Waarom vind je het leuk om bij Jeugdleut te spelen” luidt 

dan ook: “Het is altijd gezellig in de groep en  iedereen is aardig”. Deze 

uitspraak typeert de sfeer van de kapel.

Iedere Prins uit de omgeving kijkt jaloers naar onze jeugdprins. Met 

zo’n hofkapel zet je de boel op z’n kop. Met deze muzikanten gaat met 

carnaval het dak eraf. En iedereen zal trots zeggen: Kik ze gaon die 

Jeugdhofkapel.

De Jeugdkapel vertelt...

De Jeugdraad vertelt...
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BB Jeugdleut ’t Aogje
Muzikale kids Winnaar Mottomot

En verdiend, wat zijn we met zijn allen trots op dit jeugdorkest 

dat nu ongeveer 15 maanden bezig is. Uiteraard bespelen bijna 

alle muzikanten al veel langer hun instrument, echter enkele 

muzikanten zijn nog niet zo heel lang bezig en trekken zich op 

aan de meer ervaren muzikanten in het orkest.

Beretrots ben ik als repetitor en schrijver van muziek voor dit 

orkest, iedere repetitie weer is het genieten van hun inzet en en-

thousiasme. We zien het orkest steeds meer een hechte eenheid 

worden die een plaats verdient in Princenhage en met carnaval. 

Verdiend gewonnen dit jaar bij het Mottomot, echt een geweldig 

nummer en goed gebracht samen met zanger Rudie de Meulder.

“BB Jeugdleut ’t Aogje” bestaat nu uit slagwerk, alt saxofoons, 

tenor saxofoon, trompetten, baritons, schuiftrombones en een 

BbBas. Repetities vinden plaats op zaterdag om 15.30 uur in 

de “Dobbelsteen” geleid door Peter Dudok of Daan van Slobbe. 

De muziek wordt veelal zelf geschreven en aangepast aan de 

bezetting van het orkest.

We hebben met zijn allen echt zin in het komende seizoen en 

zijn er helemaal klaar voor, nog wat extra nummers instuderen 

en laat de carnaval maar komen. Ook na carnaval willen we om 

de week door gaan met repeteren en zo nu en dan een optreden 

blijven doen om de feeling met elkaar te blijven houden.

Beluister het carnavalslied van 2018 op www.cctaogje.nl/lapteen-tv

Peter Dudok

Tis carnaval, en kik ons gaon,
Meej de kapel wir mee en ok ons kieltje aon.
Ja heel de Mart, staot op z’n kop.
En.. we halen ok de irste druppel op.

Refrein:
Meej carnaval gaon we feesten op de Mart,
Ook voor jong en oud, ja het zit ons in het hart.Meej carnaval trekte oe kieltje al weer aon, 
Kom op doe meej en kik ons maar eens gaon

(Muziek)
Kom op doe meej en kik ons maar eens gaon

Nu zijn we hier, straks zijn we daar.
Ja het is altijd feest, want we zijn bij elkaar.
In elke zaal, en ook op straat,
We dweilen hossen zingen, feesten in de maat.

Refrein

En heel De Koe, is nog niet moe.
vanuit de grote zaal  komt ook weer veel kabaal.Dus kom omhoog, en ga maar staon,
Jong en oud in’t feest dus kik ze  maor ‘s gaon.

Refrein

Lalalalalalalalalala
Meej carnaval trekte oe kieltje al weer aon,
Kom op doe meej en kik 
Kom op doe meej en kik ons maar eens gaon

Jalalalalalalala
Meej carnaval trekt oe kieltje al wir aon
Kom ok die meej en kik
Kom op doe meej en kik ons mar ’s gaon.

Kik Ons Gaon  |  BB Jeugdleut & Rudie de MeulderCoproductie van Lorenzo Dudok, Dave Sterrenberg & Manfred Jongenelis
Tekst: Peter Dudok1  April Vos  |  alt saxofoon

2  Noëlla Dudok  |  alt saxofoon

3  Rowan Damen  |  sousafoon

4  Zoë Kuipers  |  alt saxofoon

5  Thijs van Hooijdonk  |  alt saxofoon

6  Ellis Bastiaanssen  |  alt saxofoon

7  Thomas  Lieshout  |  trompet

8   Jelle Beulens  |  trompet

9  Lucas van Dort  |  trompet

10   Nick Wijnings  |  trompet

11  Sietse ‘t Hooft  |  trombone

12  Janna Mulders  |  bekkens

13  Jos Augenbroe  |  trombone

14  Bart Wijnings  |  snare/grote trom

15  Lorenzo Dudok  |  bariton

16  Teunis Mulders  |  bekkens

17  Kalijn Damen  |  tenor saxofoon

18  Jurre Schaerlaeckens  |  bariton

19  Daan Lokhoff  |  snare/grote trom

Wie is wie?

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Niet op de foto: 

Ole de Keijzer  |  bariton

Joris Klaassen  |  trompet
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Een spannend verhaal over carnaval in ’t Aogje

Prins Babbelonius de Leste kan niet alleen goed en veel praten, hij kan ook mooie 

kinderverhalen schrijven. Nu hij voor het derde jaar Prins is heeft hij een mooi boekje 

voor jullie geschreven.

Een spannend verhaal over carnaval in ’t Aogje met de titel “Op zoek naar de Leste 

Druppel”. 

Giel, de hoofdpersoon uit het boek, is een echte carnavalsvierder en samen met vrienden beleeft hij 

veel avonturen die met carnaval in ’t Aogje te maken hebben. In het boek staan ook prachtige tekeningen. 

Hier kun je al een klein stukje lezen: 

De klok van de oude Martinuskerk heeft zojuist geluid. Het is al elf uur ‘s avonds. Giel gaat op zijn tenen staan en 

tuurt in de richting van het Zottenhofke. Iedereen slaapt en ook Nil en Driekske lijken geen slapeloze nacht te heb-

ben om de verdwenen Druppel. Alleen Giel weet dat de Leste Druppel is verdwenen. Het is nog altijd zijn geheim en 

om ervoor te zorgen dat niemand anders in ’t Aogje het te weten komt heeft hij het kluisdeurtje in de sokkel van Nil 

eerder die avond zorgvuldig dicht gedaan...

 

Wil je weten hoe het avontuur afloopt? Kijk dan in De Lapteen waar je het boekje kunt kopen!

Jouw carnavalsavontuur
Maar Prins Babbelonius is ook benieuwd naar jullie carnavalsverhalen en heeft een leuke uitdaging voor jullie. Doe 

mee en schrijf een verhaal over jouw feestelijke belevenissen tijdens carnaval in ’t Aogje. Je mag ook iets leuks 

schrijven over gekke streken van Tinus van de Mart of over de spannende avonturen van veldwachter 

Peer Bromtol. Je verhaal mag niet te lang zijn, niet meer dan 300 woorden. Kinderen tot 9 jaar die 

nog niet zo goed kunt schrijven, mogen ook een mooie carnavalstekening maken. 

Win een leuke verrassing!
Stuur je verhaal of je tekening vóór 17 februari naar redactie@cctaogje.nl. Vergeet niet 

om je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer erbij te zetten. De leukste verhalen en 

de mooiste tekeningen komen in de digitale uitgave van ‘De Lapteen & ‘t Peuleschil-

leke’ die rond 11 maart verschijnt. De allerleukste tekening en het mooiste verhaal 

krijgen een leuke verrassing!

Op zoek naar 
de Leste Druppel

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 
Leste Druppel

Een spannend Aogs avontuur geschreven door Prins Babbelonius de Leste

Leste DrLeste DrLeste DrLeste DrLeste Druppeluppeluppeluppel

Een spannend Aogs avontuur geschreven door Prins Babbelonius de Leste

Op zoek naar de Op zoek naar de 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. 

omslag.indd   1

27-12-17   19:48
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Samen feesten

Gezellige kinderopvang in Westerpark, Princenhage of Heuvel
Kom gerust eens langs voor een rondleiding op een van onze kinderdagverblijven, peuter- of 
buitenschoolse opvanglocaties. Kijk op www.kober.nl voor een locatie bij jou in de buurt.

Bij Kober maken we van iedere dag een feest! 

e serviceteam@kober.nl  i www.kober.nl

Kleurplaat
Aogs  kleurtalent

Naam: 

Adres:

Woonplaats:

Leeftijd:

Telefoonnr:

E-mailadres:

Doe mee en win!

Lever je mooie gekleurde plaat in vóór 9 februari 2018 bij Holly Jolly, Dreef 1 en je krijgt een traktatie.
Wie weet word jij uitgeroepen tot groot Aogs kleurtalent 2018 en win je een leuke verrassing!
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Dental Clinics Breda
P. van Spaandonkstraat 3

 4813 BR Breda
076 - 52 142 14

breda@dentalclinics.nl

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

Kik ons 
gaon!
U bent van 
harte welkom in onze 
tandartsengroepspraktijk.

U kunt bij ons terecht voor:
• Alle tandheelkundige zorg
• Bezoek aan mondhygiënist
• Esthetische tandheelkunde
• Volledige gebitsprothese
• Gebitsproblemen  
• Het kindergebit
• Implantaten en klikgebit

Scholenoptocht
Kik ons dit jaor weer gaon

Er staat weer een feest op ons te wachten. Carnaval!

En ik heb goed nieuws.....we hebben weer een grote kinderoptocht in t Aogje!

Vrijdag 9 februari gaan alle kinderen van de Eerste Rith en Sinte Maerte samen dwars door 

‘t Aogje in misschien wel de grootste kinderoptocht van Nederland. Ruim 1000 deelnemers. 

Het motto “kik ons gaon” is supervet voor het bouwen van een mooie wagen met je klas. Bouwmaterialen sparen dus. We starten 

weer op de Haagsemarkt en het belooft één groot feest te worden. Natuurlijk is Prins Babbelonius van de partij om onze wagens 

en carnavalspakken te bewonderen. 

Pak je agenda en zet deze optocht met grote groene letters op vrijdag 9 februari.

Tot op de Aogse Mart!

Kik ze gaon daar bij de scouting. Het is daar altijd een vrolijke boel. Je hebt de Bevers, Phao-welpen, Welpen, Gidsen, Verkenners, 
Explo’s en Pivo’s die iedere week bij elkaar komen om er een feestje van te maken. Ze gaan niet alleen ieder jaar in de zomer op 
kamp of banjeren in het bos, maar geven ieder jaar ook een geweldig gezellig carnavalsfeest, waarbij iedereen van 5 tot 18 jaar is 
uitgenodigd. Vrijdagavond 9 februari van 19.00 uur tot 21.00 uur is het groot feest in de Dobbelsteen, Doelen 36. Ook als je niet op de 
scouting zit ben je van harte welkom en je zusjes broertjes, vriendjes en vriendinnetjes mogen natuurlijk ook mee komen feesten. 
En er is ruim voldoende staf aanwezig om de boel in goede banen te leiden. De kinderen kunnen voor een kleine prijs, frisdrank en 
wat lekkers halen. En als dat nog niet genoeg is komt Prins Babbelonius met zijn gevolg en ook Jeugdprins Nathie de Eerste met 
zijn gevolg  nog even mee feesten tijdens deze superleuke avond. Dus kom gezellig mee feesten en Kik ze gaon daar op de scouting... 

Dus tot vrijdagavond!

Entree is €2,50 incl. 1 consumptiebon. Overige consumpties zijn €1.50 

Scouting Sint Martinus

Hallo jongens en meskes
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Kinderprogramma
Waar is dat feestje?

Hebben jullie ook zo`n zin in een feestje? Dan is het Limonade-

bal echt iets voor jullie! Het gezelligste bal voor de brakken en 

brakskes van `t Aogje, Kik ons gaon!!! Ook dit jaar zal er weer 

flink gefeest en gehost gaan worden, op zaterdag 10 februari 

en zondag 11 februari van 20.00 tot 21.30 uur en maandag  12 

februari van 19.00 tot 20.30 uur. 

DJ Dennis zal de leukste carnavalshits draaien en gaat er- 

voor zorgen dat jullie niet stil kunnen blijven staan. Natuurlijk 

zal Prins Babbelonius de Leste met zijn nieuwe Joffers, Peer  

Bromtol, Tinus van de Mart, Ministers en BB de Bielopers  een 

bezoekje brengen aan dit altijd gezellige Limonadebal. Ook 

zullen jullie nog een bezoekje krijgen van onze jeugdprins 

Prins Nathie de Eerste met zijn Joffers, Nar en Ministers en BB 

Jeugdleut ‘t Aogje.

Laat iedereen maar eens zien wat feestvieren is op het Limona-

debal. Dus ben je tussen de 7 en 12 jaar, ben je gek op hossen, 

springen en dansen? Trek dan je mooiste carnavalsoutfit aan 

en kom gezellig met je vrienden en vriendinnen carnavallen in 

de Koe!

Consumptiebonnen zijn te koop in de zaal voor € 1,50 per stuk.

Limonadebal 10, 11 en 12 februari    |   7 t/m 12 jaar

LOCATIE: De Koe, Ambachtenlaan 1

TIJD: 10 -11 febr. 20.00 - 21.30 u / 12 febr 19.00 - 20.30 u   
ENTREE: € 1,- 

Een nieuwe naam voor een geweldig gaaf nieuw feest!!De jeugd van groep 8 van de basisschool t/m 16 jarigen gaan los in “feestpaleis De Dobbelsteen” ????? JA…. Dit jaar wor-den er kosten nog moeite gespaard om De Dobbelsteen om te toveren tot een partywaardige locatie. Jullie mogen  hierbij uitgaan van een totale  make-over van het gebouw! Van geluid en verlichting tot het totale interieur gaat op de schop. Laat je verrassen en kom zaterdag 10 februari en zondag 11 februari naar de ALÁÁÁFFF XXL PARTY!!

We gaan er, samen met jullie, twee onvergetelijke supergave avonden van maken!

Greetzz  de ALÁÁÁFFF XXL PARTY!! Crew   

Aláááfff XXL Party!! 10 & 11 februari    |   Groep 8 t/m 16 jaarLOCATIE: De Dobbelsteen, Doelen 36TIJD: 20.00 - 23.00 u ENTREE: € 3,50 (1 avond, incl. 1 consumptie)€ 6,00 (2 avonden, incl. 2 consumpties)

Yeah, het is carnaval in ’t Aogje.

De Kidz-dj, ook wel bekend van de Club van Sinterklaas, komt 

bij ons in dun Koe de boel op stelten zetten met zijn spetteren-

de discoshow en de gekste carnavalskrakers .

Dit wil je niet missen, kom op dinsdag 13 februari om 14.00 uur 

naar de Koe, en de Kidz-dj geeft een carnavalsfeest om nooit 

te vergeten. 

Voor kids in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar.

Entree € 3,00

Kaartverkoop bij Holly Jolly / Femke Reuvers

Kindermiddag 13 februari   |   4 t/m 10 jaar

LOCATIE: De Koe, Ambachtenlaan 1

TIJD: 14.00 - 16.00 u   

ENTREE: € 3,- (alleen voorverkoop)
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