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Met deze digitale Lapteen willen we een terugblik geven op 

het carnavalsfeest 2019 in ’t Aogje. Carnaval stond in het teken 

van “G’eddut of G’eddut nie” en iedereen ging mee van jong tot 

oud, van Jeugdraad met BB Jeugdleut tot Prins Raymundus 

met zijn gevolg en BB de Bielopers.

We willen je ook al attent maken op de dingen die ko-

men gaan. Als het niet in de agenda van deze digitale Lap-

teen is opgenomen dan wordt het op het juiste moment ge-

publiceerd via onze site www.stichtingcctaogje.nl of via  

www.facebook.com/taogje We houden u op de hoogte!

...en een vooruitziende blik!Terugblik op carnaval 2019...

De digitale versie van De Lapteen / ’t Peuleschilleke is een uitgave van stichting C.C. ’t Aogje. De Commissie Pers & Publiciteit zorgde voor de inhoud en de fotografen 
van de stichting leverden de foto’s en de films aan. Grafische verzorging: Bas Koppens

+ ’t Peuleschilleke

http://www.stichtingcctaogje.nl
http://www.facebook.com/taogje%20


Voorwoord
Jeugdcarnaval

Met veel genoegen kijk ik terug op een geweldig carnavalssei-

zoen. Met de twee nieuwe Hoogheden Raymundus en Maxmilia-

nus kan ik gerust stellen dat ’t Aogje ’t heeft. Mede dankzij hun 

betrokkenheid, inzet en enthousiasme steeg het carnavalsfeest 

meerdere malen naar ongekende hoogten. 

Ik vind het fantastisch om te zien hoe jong en oud hier in ’t Aogje 

gezamenlijk carnaval beleven. Aan ons allen de taak om dit zo 

vast te houden. Een oud Hoogheid zei ooit eens “zoiets kan al-

leen maar in ’t Aogje”. Het zijn woorden die ik alleen maar kan 

onderschrijven. 

Ik wil iedereen die aan dit fantastisch feest heeft bijgedragen 

hiervoor een ongekend groot compliment geven!

Intern sluiten we als Stichting dit carna-

valsseizoen op 13 april af. Dat betekent niet 

dat we nu maar achterover kunnen leunen. 

Sterker nog; een aantal van ons is al weer 

druk bezig met de voorbereidingen voor het 

nieuwe seizoen. 

Ondanks het feit dat we d’r #selfiets van 

moeten maken ga ik er nu al vanuit dat het 

uiteindelijk weer een mooi, groot Aogs 

feest zal worden.

Charles van Kerkvoorde | Voorzitter 

Stichting C.C. ’t Aogje. 

           
Hallo Aogenezen 

Wat heb ik genoten van jullie.

Even een kleine terugblik hoe ik het allemaal ervaren heb.

Het Limonadebal.

Wat is het toch mooi om te zien dat de kinderen het enorm naar 

hun zin hebben. We hebben zelfs geroeid en iedereen deed dan ook 

mee. 

Wat is dat gaaf om te zien.

De Alááaff XXL Party!!

Goed om te zien dat deze jongeren het zo naar hun zin hebben.

Het is erg leuk om te horen dat -als we weer weg moeten naar het 

volgend feestje- ze het niet leuk vinden dat we weggaan.

En hoe gaaf is het als je na carnaval een kaart van deze jongeren 

krijgt met mooie woorden van dank. Dat speelt toch op je emotie.

Het Familiebal.

Zó druk. Geweldig! De kinderen lekker laten gaan om te feesten. 

Dat kan alleen in ’t Aogje.

Grote Aogse optocht.

Wat een creativiteit. Mooie dingen gezien.

En dan hoor je ook dat ze in het Kielegat allemaal hoog geëindigd zijn. 

Met zelfs 1e plaatsen. We hebben ’t Aogje weer op de kaart gezet.

Dorpsbal.

Wat een feest is dat. Daar ben ik helemaal uit mijn dak gegaan. Wat 

geeft het een kick als je vanaf het podium ziet dat heel de zaal door 

de knieën gaat en dan weer begint te springen.

Ouderen bezoeken.

Wat heerlijk om deze mensen met een bezoekje en muziek zo te 

zien genieten. Zo dankbaar deze mensen.

Leste druppel.

Erg emotioneel om na maanden weer 

afscheid te moeten nemen als Prins. 

Mooi om voor een volle markt in rook 

op te gaan.

Wie weet tot volgend jaar.

Ik zou zeggen: 

“MAOKT D’R #SELFIETS VAN”

Groeten,
Raymundus de XIX

Oud-Prins

Voorzitter



2e Prijs

1e Prijs

Juryprijs

De Mini Deksels

De C.V. de Duuveltjes

C.V. Lopen Maor

HobbyClub Princenhage

1e Prijs

1e Prijs

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

Categorie K1

Categorie K2

Categorie K3

Grote Aogse Optocht

C.C. ’t Aogje

Jeugdraad

https://www.stichtingcctaogje.nl/showbizz/fotos/aogse-optocht/


2e Prijs1e Prijs

3e Prijs

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

Alwir Irste

C.V. De Mutsen

Categorie V1

Juryprijs

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

https://www.stichtingcctaogje.nl/showbizz/fotos/aogse-optocht/


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

2e Prijs
1e Prijs

CV. Aogse Hopkes

K.V. Sowieso ‘Opeloos
3e Prijs

Bende Benukt 

Categorie V2

2e Prijs

3e Prijs

1e Prijs

Allus Zakt CV. de Schutters

CV De Zuilenschuivers

Categorie V3

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

http://www.cctaogje.nl/showbizz/fotos/?album=6521623664487089809
https://www.stichtingcctaogje.nl/showbizz/fotos/aogse-optocht/


Piet, Pibro, Nuske. Het zijn allemaal namen waarbij Piet Brouwers zich 

aangesproken voelde.

Toen Piet lid werd van Stichting C.C. ‘t Aogje kreeg die club er een creatief 

figuur bij. Piet was al gewend aan het maken van grote decors. Met trots 

liet hij in die tijd een groot achtergronddoek zien dat Parijs levensecht 

voorstelde. Hij had het doek gemaakt voor een musical.

Piet leefde zich uit bij de versierploeg en tekende decors voor het patro-

naat en de versiering op de Haagsemarkt. Een idee moest bij Piet altijd 

rijpen, maar als het eenmaal zijn vorm had gekregen zag het er fan-

tastisch uit. Piet was ook een dromer. Hij kon fantaseren over 7 dagen 

krentenbrood op de Galderse hei.

Nuske. 22 jaar liep Piet als Nuske de neus voorop, achteraan en 

middenin in het Aogse carnavalsgebeuren. Net als zijn lijflied ‘Hij was 

maar een clown’ was Nuske een tragisch, komische figuur, die met al zijn droefheid iedereen aan het 

lachen maakte.

Een bijzonder verrassing voor hem was de Leste Druppel van zijn laatste Nuske-jaar.

Bij Nil werd hij opgewacht door zijn dochters Maaike en Femke, gestoken in een Nuske kostuum.

Ook na de Nuske-periode bleef Pibro actief bezig voor zijn clubje. De laatste jaren kon hij fysiek niet meer meewerken 

aan de uitvoering van zijn plannen. Zijn COPD verhinderde dat en lichamelijk kon hij steeds minder uit de voeten.

Niemand had erop gerekend dat hij door een andere ziekte geveld zou worden. Zelfs tijdens zijn ziekte en ook nog na zijn 

overlijden bleef Piet uniek. Hij gaf zijn eigen levensweg getekend weer op zijn rouwbrief. En wie anders dan Nuske zou op 

het idee gekomen zijn om in de enveloppe bij de rouwbrief een beetje confetti te doen. Ook dit was Piet ten voeten uit: 

TO BE OR NOT TO BE.

In Memoriam
Ode aan Piet Brouwers  (18-10-1946 – 25-2-2019)





... een feest om nooit te vergeten. We hebben er een schepje bovenop gedaan dit jaar. Het was al aardig vernieuwd in 

de jaren, maar we wilden doorpakken en dat is ons inziens gelukt. Het was een spetterend feest in de aanbouw en in de 

Vlaamse Schuur met kapellen die wisten hoe ze het dak er af moesten spelen, zoals Black WoooW, Bend Bekend, HèHè, 

UT Biks Kabaol, de Koorenbouters, Simpelfonie en natuurlijk ons eigen Aogse Bluf, zij hebben het niveau gehaald van 

een “hoog op het biljart” gehalte. Kortom  het was een geweldig feest.

In de Grote Zaal konden de mannen van het geluid, licht en muziek er een heus spektakel van maken. Door middel van 

kort maar krachtige filmpjes en foto’s op een groot scherm kondigden zij met  geluidseffecten en shooters spectaculai-

re optredens aan van kapellen, die er een klein maar krachtig  showtje van maakten. Terwijl de shooters groen-witte 

slingers de lucht inspoten, kwam zo ook de Prins op een ongewone wijze met zijn gevolg feestelijk binnen. In Princen-

hage weten we wat feesten is. In deze flow is er tot diep in de nacht nog gefeest! Wat een mooi gevoel van een feestje 

wegzetten, te danken aan ons creatieve brein, Alec Lokhoff met zijn zoon Sjors, Juzek natuurlijk niet te vergeten en DJ 

Joost voor zijn muzikale inbreng. Wim, onze man die van de hoed en de rand 

weet van het Dorpsbal, heeft mij, Carla mee door het geheel geloodst! Top 

mannen! Volgend jaar maar weer een schepje er bovenop!

Carla van den Boer,
voorzitter Festiviteiten Commissie

Carnaval is alweer een tijdje voorbij. Wat “hadde” we een geweldig feestje, iets te klagen “hadde” we niet !!! Dat werd mede 

mogelijk gemaakt door alle financiële steun die wij ontvingen, op wat voor manier dan ook. Wij willen iedereen daarvoor heel 

hartelijk bedanken.

Als u wilt weten wat het inhoudt om sponsor of Sentekwiebus te zijn, dan kunt u te allen tijde informatie vragen. Op onze website 

vindt u hiervoor contactformulieren.

Onze verkoopartikelen, zoals dassen, vlaggen en paraplu’s, kunt u het hele jaar kopen bij Femke Reuvers, Pastoor van Spaan-

donkstraat 24,4813 BS Breda.

In september is weer onze jaarlijkse rommelmarkt. Hier kunt u gezellig komen kijken. Maar u kunt ook een kraam huren, binnen 

of buiten. Meer informatie hierover kunnen we u vanaf begin mei geven.

Bent u lid van de Rabobank? Dan kunt u uw stem uitbrengen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Die zit dit jaar in een ander 

jasje en zal plaatsvinden in oktober. Het zou erg fijn zijn als u ook op ons stemt!!

Voor nu wensen wij u een heerlijk “stil seizoen” toe !

Met vriendelijke groet,

namens Stichting C.C. ’t Aogje

de Financiële Commissie

Dorpsbal 2019

Financiële Commissie



Als de Prins op bezoek gaat bij een horecagelegenheid of bij een instelling dan 
brengt hij ieder jaar een cadeau mee in de vorm van een mottobeeldje. De Techni-
sche Commissie van C.C. ’t Aogje zorgt voor een verrassende verpakking. Dit jaar 
in de vorm van een circustent en als het doek opengaat weet je het: " g'eddet of g'eddet nie 
" en gelukkig voor de gastheren en  gastvrouwen ze hadden het allemaal 

Mottobeeldje 2019

Beste C.C.,

Ik heb hartstikke genoten van carnaval in ’t Aogje. Dat het een bietje regende 

was jullie schuld niet.

Ik vond het wel jammer dat er niet zoveel deelnemers aan de optocht waren. 

Misschien zou het helpen als jullie hulp beschikbaar stellen aan mensen die 

mee willen doen, maar niet goed weten hoe ze dat in het vat moeten gieten. 

Misschien valt er ook iets te verzinnen voor de kinderen die zich opgegeven 

hebben voor de Jeugdraad, maar niet zijn uitverkoren. Is het een idee om een 

categorie 60 plus in te voeren? 

De spekpolonaise is tijdens het Familiebal een groot succes. Wellicht is het een 

idee voor de optocht.

Wat het ook moge zijn. Ge maokt er zelf maar iets van.

Kunnen mensen met ideeën om de optocht groter te maken misschien die idee-

en aanleveren via Facebook of de site?

Zorg er in ieder geval voor dat er wat meer leven (= deelnemers) in de optocht 

komt.

Een Aogse carnavalvierder
(naam bekend bij de redactie)

Ingezonden brief

DANK U WEL
Carnaval in ’t Aogje is alleen mogelijk 
door de inzet van velen.
Stichting C.C. ’t Aogje wil een aantal 
mensen extra bedanken die geheel 
belangeloos hebben meegewerkt 
om ’t Aogse carnaval in 2019 te 
realiseren.

Ââmpesâânt 
Aogse Bluf
Bas Koppens
BB Jeugdleut ’t Aogje
Bentzat
Biermagneten
Boolingschoen
Contactpuntjes
Halve Zoole
Huysluy
Knotwilgen
Leutschuppers
Meikevers
Okalnix
Ongeloofeloos
Schuimkoppen
Stadse Blaozers
Tartouffe
Thuisnietouwe
Toeternietoe
Tworwelwa
Bend Bekend
Black Wooow
de Koorenbouters 
Eric van Buel
Erik Koopmans
feestorkest Simpelfonie 
Floris van Dort
Jasper en Mathijs van der Pluijm
Jochem van Dort
Johan Holleman 
kapel HEHE 
Marith de Jongh
Mark en Toon van Rooij 
Piet Lambregts
QNP voor het stallen van de wagen.  
Rob de Koning
Ronald Dielemans
Rose Lokhoff
Sjors Lokhoff
UT Biks kabaol 
en alle partners van onze C.C.-leden, 
die op wat voor manier dan ook een 
bijdrage hebben geleverd aan de tot-
standkoming van carnaval 2019.



Een glansrol was weggelegd voor Joey van der Kooij, 
ook minister van Schoolse Zaken

Nog meer foto’s van de Aogse Avonden zien... klik hier

https://www.stichtingcctaogje.nl/showbizz/fotos/


Het was heel bijzonder om Jeugdprins te mogen zijn. Het was één groot 

feest van de auditie tot aan de Leste druppel. Toen ik gekozen werd was 

ik natuurlijk super blij en trots op mezelf. 

Toen we naar het Prinsgeburenbal bij de Steiloren gingen reden we 

in de bus van C.C. ’t Aogje, wat al heel leuk was. Het was super gezellig op dat feest, 

vooral met deze groep.

De Joffers zorgden goed voor mij en de Jeugdraad ging gelijk in de polonaise!

Het was mijn eerste feest dus ik was best wel zenuwachtig. Bij het Prinsgeburenbal kreeg ik de hamer overhandigt, wat 

betekent dat het feest volgend jaar in ’t Aogje is.  

Het laatste feest voor het echte carnaval was het Kinderspeciaal, wat heel leuk was omdat kinderen en volwassenen 

ondanks dat ze een beperking hebben lekker carnaval kunnen vieren. Het was het tiende jaar en ik stond met de burge-

meester van Breda op het podium, dus dat is best wel bijzonder. 

Op 2 maart was het zover: de Eerste druppel. Ik was nogal zenuwachtig want ik wist niet wat ik kon verwachten. Opeens 

moest ik tegen Driekske praten. Diezelfde dag had ik het eerste Limonadebal wat een heel groot feest was. Prins 

Raymundus de XIX kwam ook nog even langs, dat deed hij trouwens bij elk Limonadebal.

Zondag gingen we naar Baronie-tv wat heel spannend voor mij was. Ik was dus zenuwachtig, maar dat maakte de uitzen-

ding er niet minder op. We reden natuurlijk ook mee in de optocht in een eigen wagen. Tijdens de optocht was het ook 

weer één groot feest! 

Maandag was helaas al weer het laatste Limonadebal, hier gaf ik de Prins een onderscheiding.

Dinsdag was mijn laatste dag als Prins Maxmilianus den Eerste. Op de Aogsemarkt maakte ik er eerst samen met de 

Prins nog een feest van en daarna haalden we de druppel naar beneden. Toen liepen we met z’n allen naar Nil. Daar leg-

den we de druppel terug en werd ik ontmanteld. Ik had best wel verdriet, net zoals de andere kinderen uit de Jeugdraad. 

Iedereen troostte elkaar, waardoor je kon zien dat we een echte vriendschap op hadden gebouwd. Helaas is het voorbij.

Al met al een fantastische ervaring! Ik zou het zo weer willen doen volgend jaar!!

 
Groeten van Max(milianus den Eerste)

Carnaval 2019

Oud- Jeugdprins

Fenneke Bromtol kijkt terug
Ik vond het weer heel leuk om veldwachter te zijn! Gezellig met het clubke op stap, limonadebal, prinsgeburenbal, kiekendievenbal, te veel om op te noemen! Met het prinsgeburenbal en kiekendievenbal, gingen we met de bus naar de bestemming. Tijdens de rit ging de muziek hard aan, speelde de jeugdleut een liedje, héél hard zingen en zwaaien naar de mensen. Jan de Craen die zorgde dat er altijd wat te drinken was na het optreden

Fenneke Bromtol ofwel  Fenne Roelands



Dit was mijn tweede carnaval met Jeugdleut. Ik ben slagwerker. Het was weer heel 

leuk. Voordat het carnaval was zijn we ook nog bij andere feesten geweest. Bijvoor-

beeld het Jeugdprinsengeburenbal in Etten-Leur. We verzamelden net als altijd 

bij ons in de garage (ze noemen dat de “loods”) en gingen toen met de C.C.-bus.  Al 

in de bus was het een groot feest. We hoefden pas aan het einde te spelen, dus we 

konden de hele avond lekker samen feesten. Na ons optreden werd de hamer door-

gegeven aan ons, dat betekent dat het volgend jaar bij ons is. Toen bijna iedereen al 

weg was, waren wij nog aan het spelen, terwijl er nog maar een paar mensen aan 

het feesten waren. Dat was wel grappig.

Met carnaval hadden we een druk programma en moesten we iedere dag op pad. We 

gingen bijvoorbeeld naar de Limonadebals, Eerste Druppel, Leste Druppel en we 

hebben meerdere keren gespeeld in de tent van De Koe. Ik vond de feesten met de 

volwassenen het leukst, want die deden heel enthousiast mee. 

Ook de komende tijd blijven we repeteren. Dit doen we om de week. De repetities 

zijn altijd heel gezellig. 

Janna Mulders



G’addut of G’addut nie

Ik addut tog wir gèf te pakke

zo midde innut feestgedruis

van nog ff blijve plakke

en we gaon nog nie naor huis

Maor elluk feesje kent z’n einde

en zo ook dees carnaval

dus als Aogse hosser zijnde

Dan wilde deur, dan wittut al

Nie wachte tot we wir beginne

Al diej tijd, wa doede dan?

’t echte feesje zit van binne

Dus ge maokt d’r selfiets van

Femke Reuvers

	

	
	

2020 Maokt d’r #selfiets van! 
2019 G’eddut of g’eddut nie! 
2018 Kik ons gaon! 
2017 Da witte dikkels nie! 
2016 Zoiets ziede zelde! 
2015 Alles op zunne kop! 
2014 Daor kunde meej vor d’n dag komme! 
2013 Ut staod’in de sterre! 
2012 Agge lacht bende mooier! 
2011 Al 55 jaor meej gemak uit oew dak! 
2010 Ge kekt oew oge uit 
2009 Ut mot wel klikke... 
2008 Da smaokt naor meer! 
2007 We lijste um in! 
2006 Ik gif ut oe op un briefke 
2005 Ut mot nie gekker worre! 
2004 Wie nie veur is … is achter 
2003 Waddek nouw aon mun fiets hange? 
2002 Laot ’t Aogje maor schuive! 
2001 Ut lopt op rollekus 
2000 We wete al 44 jaor van wante 
1999 Zet oe beste beentje voor... 
1998 Tis in kanne en kruike 
1997 ...We zette de blommekes buiten! 
1996 Mee kunst- en vliegwerk 
1995 Bende goed gemutst? 
1994 Spring ‘s uit d’n band 
1993 Hedde’r weer oren naor..? 
1992 We doen ‘r ‘n schepke bovenop..! 
1991 Ge staot ‘r gekleurd op 
1990 D’r zit daover wel muziek in 
	

1989 Vier ’t mee toeters en belle 
1988 Hier te breed en daar te lang 
1987 ’t Is een fluitje van ‘ne cent 
1986 Stikt de lamp aan! 
1985 ’t Is ene grote poppenkast 
1984 Da hedde gedroomd zeker 
1983 Ge gift ‘r mar’nen draai aan 
1982 D’r mot wat af 
1981 Maak ’t nie van eiere 
1980 Witte wel oe laat ’t is? 
1979 Nim ’t eens mee ’n korreltje zout 
1978 ’t Aogje steekt d’n bezem uit 
1977 Nimt oeuw petje maor ‘s af 
1976 We gaon ‘ne boom opzette 
1975 Ge snapt er gin bal van 
1974 Blaost ‘m mar op 
1973 We motte trimme 
1972 Ge mot nie zepen, gij 
1971 We steken d’n draok ermee 
1970 ’t Is dik vor mekaor, da’s dun van jou 
1969 Lillijke kwekerd 
1968 Ge draait er mar ‘ne pin aon 
1967 Wit ’t toch ok 
1966 Schudt mar in m’n pedt 
1965 Laot ’t mar rammele 
1964 Agge mar leut-et 
1963 Doe-t ‘m nog ’s vol 
1962 Da gif niks as oe haar mar goed zit 
1961 Pappen en nathouwe	

2020 	

	

	

Maokt d’r #selfiets van!	
Ma·ken (maakte, heeft gemaakt)  

het maken: in de maak zijn in voorbereiding het maken: 

in de maak zijn in voorbereiding 

 

Sel·fie (de; m, meervoud: selfies) 

foto die iem. van zichzelf (vaak in het gezelschap van 

een beroemdheid of op een beroemde plaats) maakt en 

op internet zet: een selfie met [de koning] 

	

Fiets (de; m en v; meervoud: fietsen) 

Tweewielig voertuig dat wordt voortbewogen door op 

pedalen te trappen: een elektrische fietsfiets waarbij 

een deel van de voor het trappen benodigde energie 

wordt geleverd door een of meer accu's; wat heb ik nou 

aan mijn fiets hangen? schertsend, verbaasd 

commentaar op een vreemde gebeurtenis 

	

	

Maokt d’r #selfiets van!	
Ma·ken (maakte, heeft gemaakt)  het maken: in de maak zijn in voorbereiding het maken: in de maak zijn in voorbereiding  

Sel·fie (de; m, meervoud: selfies) foto die iem. van zichzelf (vaak in het gezelschap van een beroemdheid of op een beroemde plaats) maakt en op internet zet: een selfie met [de koning] 	

Fiets (de; m en v; meervoud: fietsen) Tweewielig voertuig dat wordt voortbewogen door op pedalen te trappen: een elektrische fietsfiets waarbij een deel van de voor het trappen benodigde energie wordt geleverd door een of meer accu's; wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? schertsend, verbaasd commentaar op een vreemde gebeurtenis 





Lapteen TV plaatste het afgelopen carnavalsseizoen maar liefst 22 filmpje op 

het Youtube kanaal van stichting C.C. ’t Aogje
Klik Hier 

Wilt u nog een filmpje bekijken, klik dan op uw film naar keuze en die zal starten.

8 september   Rommelmarkt29 september  ’t Aogje fietst voor een goed doel in ’t Aogje….9 november Bekendmaking Prins1 december  Inleveren kopij Lapteen/Peuleschilleke Januari 2020 Inschrijving optocht 7 en 8 februari 2020  Aogse Avonden 9 februari 2020  Aogse Senioren Matinee10 februari 2020 Vanaf vandaag valt de Lapteen/Peuleschilleke in de bus vrijdag 21 t/m dinsdag 25 februari 2020 Carnaval
Workshop: Hoe maak ik iets voor de carnavalsoptocht zondag 23 februari 2020 Over dit onderwerp wordt stevig nagedacht binnen stichting C.C. ’t Aogje. Zodra er meer bekend is, wordt dit kenbaar gemaakt op de site en op facebook

Lapteen TV

Agenda

https://www.stichtingcctaogje.nl/showbizz/lapteen-tv/
https://youtu.be/DRXO68-fkQo
https://youtu.be/ZEPp2w1YjNA
https://youtu.be/BmbhT2_IsQs

