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adverteren
Wilt u volgend jaar adverteren? 
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Met dank aan iedereen die een
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uitgave!

Beste carnavalsvierders in ’t aogje,
 

Normaliter zou ik schrijven dat over enkele dagen het carnavalsfeest in ’t Aogje 

weer los zal barsten. Dit seizoen is alles even anders. 

Onze Hoogheid met zijn gevolg,  de Bielopers, Jeugdleut, feesten in De Koe, de 

grote Aogse optocht: helaas niets van dit alles dit jaar. 

Tijdens het schrijven van dit voorwoord (2-12-2020) zaten we nog midden in de 

tweede coronagolf. Ik hoop oprecht dat u allen deze tijd in goede gezondheid 

bent doorgekomen en dat bij het verschijnen van deze Lapteen de gehele wereld 

er veel rooskleuriger uitziet.  

Carnaval wordt dit seizoen dan wel niet gevierd, maar het blijft wel carnaval!! 

Ik ben daarom verheugd dat we met deze bijzondere uitgave van De Lapteen toch 

een beetje carnaval bij u thuis kunnen brengen.

Ik kijk graag al naar het volgend carnavalsseizoen. Een jubileumjaar, waarbij 

onze Stichting  haar 66-jarig bestaan zal vieren. De voorbereidingen hiervoor 

zijn al in volle gang. Ik beloof u dat het een feest wordt voor iedereen in Princen-

hage, waarbij we als Stichting groots zullen uitpakken. Samen met u wil ik dan 

weer het glas heffen en proosten op het mooie carnaval hier in ‘t  Aogje. 

Voor nu: veel leesplezier, blijf gezond en pas op elkaar.

Met carnavaleske groet,

  charles van Kerkvoorde  |  Voorzitter stichting c.c. ’t aogje
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• Persoonlijk en onafhankelijk advies
• Startersbegeleiding
• Zowel voor particulieren als zelfstandig ondernemers
• Bankzaken, wij zijn uw Regiobank!
Onze gekwalificeerde adviseurs kijken samen  
met u naar de mogelijkheden. Stap gerust  
binnen in een van onze vestigingen. Wij zijn 
geopend van maandag t/m vrijdag van 
8:30 t/m 17:00 uur

Uw adviseur waar u zo binnen loopt!
Maak kennis metV     mensen! Woordje van...



Woordje van...
Burgemeester

Een bizarre periode voor iedereen, dus ook voor Stichting C.C. ’t Aogje. 

Geen carnavalsfeest 2021, geen Prins van ’t Aogje, geen Joffers, geen motto. 

We kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen.

Toch is er een Lapteen, want helemáál geen carnaval is geen optie.

Carnaval zit bij ons allemaal in het bloed.

Ouwehoeren, dweilen, dansen, zingen, springen, oude bekenden ontmoeten, nieuwe vrienden maken, onder 

goedkeurend oog van de Hoogheid en zijn gevolg.

Rangen en standen vergeten tijdens de mooiste dagen van het jaar.

Samen de teugels laten vieren, samen feesten. 

Wat kijken we er allemaal naar uit, omdat we weten hoe mooi het is.

Dus zitten we niet bij de carnavalspakken neer, maar we kijken naar wat wél kan, bijvoorbeeld met deze 

carnavalskrant. 

Een feestje door de brievenbus. Leut op de deurmat. 

Even de zinnen verzetten, want carnaval gaan we niet wegstoppen. 

Trek dus gerust  je mooiste pak aan.

Hang de groen-witte vlag uit. 

Vier je eigen feestje met deze Lapteen en maak het groot zodra het kan.

Ik hoop dat we snel kunnen proosten.

Proosten op het leven, op elkaar, op carnaval!

Paul Depla  |  Burgemeester Breda

Financi ë le actie Digitaal!
Dat het dit seizoen geen carnaval is, dat is al lang bekend, maar dat wil niet zeggen dat we alle gezelligheid 

moeten laten schieten, want…….

• hoe mooi zou het zijn als we door het hele, halve Aogje de groen-witte vlag massaal zouden laten wapperen?
• hoe lekker als we massaal het groen-witte daske zouden dragen, als we buiten zijn, want da kriebelt zo 

lekker om oew nek!
• hoe vrolijk zou het eruit zien, wanneer we allemaal die vrolijke groen-witte plu in de lucht steken als het 

regent.. 
• hoe lekker zou het zijn om toch te kunnen smullen van die heerlijke, enige echte Aogse troela!!Vanwege alle coronamaatregelen is het voor ons niet mogelijk om een Financiële Actie te houden, zoals we dat 

gewend zijn. Toch willen wij u de mogelijkheid bieden om al deze behaaglijke dingen bij ons te kopen. 
Dat kan digitaal!!!!

Op onze website www.cctaogje.nl staat een bestelformulier. Iedereen binnen postcodegebied 4812, 4813 en 

4814 kan daar een bestelling plaatsen.  
De Financiële Actie staat gepland op zaterdag 13 februari 2021. Wij bezorgen die dag tussen 11:00 uur en 15:00 

uur de door u bestelde én betaalde spullen bij u thuis. U kunt uw bestelling plaatsen tot en met maandag 8 

februari 2021.

Gun uzelf in deze rare tijd wat warmte en gezelligheid!!!!

Financiële commissie | financiele@cctaogje.nl
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Berichten uit ’t aogje

groot aogs Bankhangen

De XXl editie

steekje los
Zit er bij jou soms een steekje los? Bij ons in ieder geval wel! Let wel, sommige losse steekjes zorgen ook voor goede ideeën, want Steekje Los was al heel lang voorbereid op een buitencarnaval. Ontwerpen voor een Buitenjas lagen al langere tijd klaar. Een Buitenjas? Een jas is toch altijd voor buiten? Dat is natuurlijk niet het geval. 

Je hebt namelijk ook een Binnenjas, zoals er ook een Binnendas bestaat. Maar dat is dan weer een ander verhaal, waarover misschien een andere keer meer. Er bestaan ook Belangrijke Jasjes, voor Heel Belangrijke Mensen. En Overjassen, voor mensen die over zijn. Of die ene jas uit de collectie die over is. Uiteraard de Regenjas, te gebruiken in, tijdens, voor en na de regen en waarin je een lekker (regen)dansje kunt doen. Stofjassen, bedoeld tegen stof maar wel altijd van stof gemaakt. De (in-de-)Oliejas, ook een fijn accessoire tijdens de carnavalsdagen, zeker wat later op de avond. De Slipjas, dien je daarbij een slip te dragen of mag het ook een tanga, boxer of string zijn? De Ochtendjas, die men ook in de avond kan dragen. Of is het dan een Avondjas? Die kunnen we dan wel gebruiken voor de late uurtjes…

Maar goed, een Buitenjas maken stond dus op het programma. Wie Steekje Los kent, weet dat wij zelf onze kleding maken en hier maanden mee bezig zijn, zodat we op het Vrouwkesbal en daarna met onze prachtige originele creaties ten tonele kunnen verschijnen. Gaat ‘m dit jaar dus niet worden jammer genoeg… Maar ook het samen creëren van een Buitenjas zit er niet in helaas, want ons clubje is volgens de huidige regels uit z’n jasje gegroeid en we mogen dus niet bij elkaar zitten. Wat de lol van het naaien in groepsverband er wel een beetje vanaf haalt. Dus wellicht steken we ons voor volgend jaar in een nieuw jasje en kunnen jullie ons, binnen of buiten, in onze Buitenjas aanschouwen. We zullen ervoor zorgen dat we voldoende tijd besteden aan het naaiwerk, dit er niet doorheen jassen en geen steekjes los zullen laten hangen. Tot gauw in ’t Aogje!

Wat je moet weten!
Wanneer?
Van donderdag 11 februari 2021 (20:30 uur) tot en met dinsdag 16 februari 2021 (23:59 uur).

Waar?
gewoon thuis op oew eige bank

Voor wie?
Veur iedereen die meej wil hangen!

entree: gRatis!

Als gevolg van het coronavirus zagen ook wij de noodzaak 

om onze traditionele invulling te herzien. Met een trots 

gevoel kunnen wij u mededelen dat, ondanks flinke en 

ingrijpende aanpassingen, “het Groot Aogs Bankhangen 

2021” door zal gaan! Deze 8e editie zal zelfs als XXL variant 

de carnavalsgeschiedenis ingaan.

Traditioneel is “het Groot Aogs Bankhangen” beperkt tot de 

donderdagavond en enkel voorbehouden aan mannekes. 

De vrouwkes zijn dan namelijk op “het Groot Aogs 

Vrouwkesbal” aanwezig. Voor de unieke omstandigheden 

rond carnaval 2021 laten wij deze tradities (hopelijk) 

eenmalig varen.

“Het Groot Aogs Bankhangen 2021” zal daarom maar liefst 

gedurende zes avonden (en de tussenliggende dagen) 

plaatsvinden. Daarnaast is het evenement deze keer 

toegankelijk voor 

iedereen die meej wil 

hangen.
Gelukkig zijn er ook dingen die niet 

veranderen. Want bankhangen doe je natuurlijk 

(met in achtneming van de corona richtlijnen) thuis op oew 

eige bank.
Gij hangt toch ok 

gezellig meej?



Berichten uit ’t aogje allus Zakt
Toen de redactie van de Lapteen vroeg of Allus Zakt een 

stukje wilde schrijven, hoefden we daar natuurlijk niet 

lang over na te denken. Natuurlijk doen we dat! Eenmaal 

toegezegd begon het denkwerk; waar gaan we het over 

hebben?

We kunnen het hebben over de groep Allus Zakt, de 

grote loopgroep die begonnen is als de Hyacintjes met de 

jonge meiden Eva, Anna, Gigi, Eline en Marloes en onder 

begeleiding van hun mama’s. Later werd dit omgedoopt 

naar Allus Zakt en de groep wordt jaar-in-jaar-uit groter 

en groter, want dan ligt er weer iemand in het ziekenhuis, 

dan heeft er weer iemand een knie gebroken, dan is er weer 

iemand zwanger en bij de voorbereiding rekenen we wel op 

gemiddeld 23 personen. Dus zoeken we in de groep naar 

moeders, dochters, schoonzonen, vrienden van vrienden. 

En iedereen vindt het stikleuk en blijft het jaar daarop 

plakken. Dus Allus Zakt blijft maar groeien. 

Maar wie is Allus Zakt nu eigenlijk? De grote groep is 

verdeeld in kleine werkgroepjes; de tc, (de technische 

club) die verantwoordelijk is voor de fantastische wagen 

en alle hulpmiddelen die bij de act gebruikt worden; de 

knutselmeisjes en -jongens; ze kunnen geen steek naaien 

op de naaimachine maar zijn enorm goed met verf, papier-

maché en draad-en-naald om de boel aan elkaar te zetten; 

het choreografie- en muziekgroepje dat verantwoordelijk 

is voor de muziek en de act; het naaigroepje dat ALLE 

kleding in elkaar zet (ja ‘concurrentie’; niets wordt gekocht 

maar alles wordt zelf genaaid..) en dat allemaal onder de 

bezielende leiding van onze Generaal, Inge Willemsen. 

Zonder Inge geen Allus Zakt, geen uitgedacht idee, geen 

relaxte sfeer, geen regels, geen contributie (we hebben 

tenslotte prijzengeld op de rekening staan;-), geen clubhuis. 

Ze stuurt met strakke hand een grote groep enthousiaste 

mensen aan die in hun vrije tijd een geweldige act bedenken 

en prachtige kleding maken.

We kunnen het ook hebben over de voorbereiding; het 

jaarlijkse uitje van de naaiclub die de stof inkoopt op de 

stoffenmarkt in Utrecht en waar we beginnen met koffie en 

appeltaart in het plaatselijk cafeetje en waar de lunch bij 

een heel klein pizzeriaatje wordt genuttigd, maar waar we 

amper met ons vijven en alle stoffentassen en trolleys vol 

stof kunnen zitten. Waar we om naar de wc te kunnen door 

de keuken moeten lopen en bij het afrekenen standaard de 

kluts kwijt zijn wie wat betaalt en nog moet betalen.

We kunnen ook iets vertellen over onze clubmeetings; de 

donderdagavonden en zondagen vanaf begin november. 

Het idee is in grote lijnen bedacht; bij grote uitzondering 

mogen we bij de Generaal iets inbrengen qua ideetjes, wat 

standaard beantwoord wordt met “ja, maar..” en vul de rest 

maar in. Soms doen we gewoon iets stiekems in de hoop 

dat de Generaal dat niet door heeft (wat denken jullie zelf..). 

Donderdagavond is vooral bijkletsen en hier en daar een 

klusje doen. De Generaal probeert voor ieder groepje een 

werkje te bedenken maar als iedereen er is, valt dat niet 

mee. Want ondertussen wordt er koffie gedronken, wat 

lekkers gegeten, een wijntje gedronken en een lekker hapje 

genuttigd. Oftewel, heel gezellig, maar eigenlijk schiet 

het niet op. Daarentegen wordt er op 

zondag hard gewerkt om alles op tijd af 

te krijgen. Maar vergeet vooral ook niet 

ALLE UURTJES die de Generaal in haar vrije tijd inzet voor 

Allus Zakt! Dag en nacht werkt zij door om de kostuums er 

prachtig uit te laten zien.

We kunnen het ook hebben over de uitvoering; dansjes 

en muziek worden geregeld en de laatste dagen voor de 

optochten worden nauwkeurig ingepland. Niet dat iedereen 

zich daaraan houdt, je hebt altijd de vroeg- en de laatkomers. 

Maar in de loop van de jaren worden ook wij innovatiever en 

leggen we de act op de film vast, zodat iedereen thuis kan 

oefenen. Op de optocht-dag wordt in de Doelenstraat nog 

eenmaal geoefend en dan moet alles gewoon kloppen… zodat 

we tijdens de optocht van ’t Aogje beseffen dat sommige 

dansjes toch te ingewikkeld zijn dus dat doen we op maandag 

anders. ’s Avonds hebben we tijd om de boel te herstellen, 

kleding te vergroten of te verkleinen, want op maandag doen 

er weer anderen mee dan op zondag. We zorgen ervoor dat 

alles weer in de juiste vuilniszak-met-naam ligt zodat we op 

maandag bepakt en bezakt naar ons tweede clubhuis in de 

Sint Maartenstraat kunnen gaan. Daar wordt, bijgekomen 

van de avond ervoor (meestal de overwinningsviering..), 

broodjes en de beroemde zoete aardappelsoep gegeten. Ook 

wordt de tijd in de gaten gehouden om het gespuis op tijd 

naar het centrum te dirigeren en moet de wagen richting de 

opstelplaats geduwd worden. De act wordt ter plaatse nog 

één keer geoefend (want tja er zijn altijd nieuwe mensen die 

nog niet geoefend of meegelopen hebben). Maar als we onze 

prijs mogen ophalen in het Chassétheater glijdt alle stress 

en ‘bloed-zweet-en-tranen’ van onze schouders en vieren 

als één grote familie ons overwinningsfeest.

Na carnaval komt de kater, we hebben geen verplichtingen 

meer en sommigen spreek of zie je maanden niet meer omdat 

we opgeslokt worden door de dagelijkse beslommeringen. 

We sluiten af met een bakje koffie bij Inge die op dat 

moment standaard de grote voorjaarsschoonmaak houdt 

(wat Boud alleen maar enorm kan toejuichen want hij krijgt 

zijn woonkamer weer terug), waar we nog een foto maken 

van de gevonden voorwerpen en waar we blijven dromen en 

hopen om een Allus Zakt uitje te mogen organiseren naar de 

bowlingbaan of de Bahama’s. In de zomer organiseren we 

een barbecue, zamelen we geld in voor Inge en Boudewijn 

en geven we hen een weekendje weg als dank voor alle 

rommel en rotzooi wat 4 maanden in hun woonkamer heeft 

gelegen. En in november, tja dan beginnen we gewoon van 

voor af aan….

Hier kunnen we het allemaal over hebben. Maar of dat nou 

leuk is om te lezen...? Hopelijk zien we jullie allemaal in 

goede gezondheid aan de kant van de weg tijdens de Aogse 

Optocht 2022!
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aogse avonden
De 1,5 meter editie

Jaarlijks in mei start de Commissie Aogse 

Avonden met de voorbereidingen van de nieuwe 

Aogse Avonden. Zo ook afgelopen jaar, al moest 

dit ineens vooral digitaal gebeuren. Er werd druk 

vergaderd, gebrainstormd en geschreven. De 

Aogse Avonden van 2021 stonden al aardig in de 

steigers toen duidelijk werd dat door alle corona-

perikelen het niet zou lukken om de Aogse Avonden 

te repeteren en op te voeren.

Gelukkig zitten in de Commissie Aogse Avonden 

creatieve mensen die van aanpakken weten en 

dus werd er opnieuw vergaderd, gebrainstormd en 

geschreven. 
Onder het motto ‘vooral kijken naar wat wél kan’, 

was daar al snel het idee voor een digitale versie 

van de Aogse Avonden, ‘de 1,5 meter editie’. 

In voorgaande jaren zijn er al heel veel leuke 

stukken geschreven en opgevoerd.

Wij kunnen het ons bijna niet voorstellen maar 

misschien heb je wel eens iets gemist of vond je 

een stukje zo leuk dat je het nog eens terug wilt 

zien. Dat kan dit jaar!

Sjans en Antwan nemen jullie mee terug in de 

tijd en kijken vanuit de huiskamer van ’t Aogje 

naar een aantal pareltjes van de Aogse Avonden 

van de afgelopen jaren. Met veel plezier heeft de 

Commissie vijf afleveringen voor jullie gemaakt en 

als deze Lapteen verschijnt hebben jullie de eerste 

afleveringen al kunnen bekijken. 

Wij hopen dat jullie veel plezier beleven aan onze 

1,5 meter editie van de Aogse Avonden. Hang 

lekker onderuit en geniet van gezelligheid in je 

huiskamer. 
We gaan ervanuit dat we in 2022 weer live op 

de planken mogen staan voor een prachtige 

jubileumeditie. We zijn al begonnen met de 

voorbereidingen!

commissie aogse avonden
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Bart van d’n BielopDoorgaon!
Niet Altijd Rozengeur

ReFRein
kunnen we doorgaon?

hossen of nog stilstaan?

doorgaon!

niet samen, das apart

doorgaon!

maar wat er ok gebeurt

carnaval blijft in ons hart

( we zetten alle stoelen aan de 

kant!! ) 

jalalalalalai jalalalalalai!

jalalalalalai-jalala!!

jalalalalalai jalalalalalai!

jalalaalalalaalaaa!!!

cOuPlet
we is ut stil hier op straot, waor 

zeen de prins en de raod?

( we zingen ohohohoho )

springen we nog op de kar? mo-

gen we staon op de bar?

hebben de obers eeuwig pauze?

staat dat paard nog in de gang?

zijn de nachten dan in brabant nog 

wel lang?

ReFRein
kunnen we doorgaon?

hossen of nog stilstaan?

doorgaon!

niet samen, das apart

doorgaon!

maar wat er ok gebeurt

carnaval blijft in ons hart

jalalalalalai jalalalalalai!

jalalalalalai-jalala!!

jalalalalalai jalalalalalai!

jalalaalalalaalaaa!!!

cOuPlet
al is het thuis op de bank, we gaan 

verkleed aan de drank

( we zingen ohohohoho )

en is het dikke malaise, we doen 

meej 2 polonaise

( we zingen ohohohoho )

we worden wakker met een bier-

tje

wat er ook gebeuren zal

maak niet uit, we vieren altijd car-

naval!!!

ReFRein
kunnen we doorgaon?

hossen of nog stilstaan?

doorgaon!

niet samen, das apart

doorgaon!

maar wat er ok gebeurt

carnaval blijft in ons hart

oetels, kruiken, lampen, krabben

ossekoppen, tullepetaon

auch os limburgs vastelaovend

onze liefde voor het feest zal nooit 

vergaan!!!

jalalalalala jalalalalala!

jalalalalala-jalala!!

jalalalalala jalalalalala!

jalalaalalaalaalaaaaaaa!!!

oooohhhhhhh!!!!

ReFRein 
we zullen doorgaan!

mar moeten efkes stilstaon

doorgaon!

we wachten wel met smart

doorgaon

al duurt het nog un jaar

carnaval blijft in ons hart

( nog een keer!!! )

ReFRein
we zullen doorgaan!

mar moeten efkes stilstaon

doorgaon!

we wachten wel met smart

doorgaon

al duurt het nog un jaar

carnaval blijft in ons hart

jalalalalalai jalalalalalai!

jalalalalalai-jalala!!

jalalalalalai jalalalalalai!

jalalaalalalaalaaa!!!

en wat er ook gebeuren zal!

we vieren zoiezo!!!, weer carnaval

componist: Dwayne Horbag  | Zang: Veul gère, sjpringlaevend, De Deurzakkers,

lamme Frans, Vieze jack, Ferry van de Zaande, niek & Danny, Fiorenza

Beluister het lied op https://youtu.be/lBes-8Wl7uk



Bart van d’n Bielop
Carnaval en corona

beide woorden bestaan uit drie lettergrepen: car-na-val en co-ro-na;
De OVeReenKOmsten

zowel bij de één als de ander zetten we een masker op;

carnaval vraagt een hoop creativiteit, corona ook;

ontsmetten met veel alcohol is belangrijk;

veel mensen hebben het coronavirus te pakken, maar net zoveel mensen zijn besmet met het 

carnavalsvirus;

mensen gaan een beetje raar doen;

met name in Brabant zijn beiden toch wel een dingetje;

corona brengt veel mensen op de been, carnaval ook!

vaak gaan beiden gepaard met verkoudheidsklachten;

je hoort bij alle twee ineens moeilijke Franse woorden: polonaise en quarantaine;

her en der in Brabant organiseert men een ‘snotpinnekesbal’;

tenslOtte

let goed op elkaar, hou het veilig en probeer er toch op de een of andere manier iets 

positiefs van te maken!  ik hoop oprecht volgend jaar een ander berichtje te kunnen 

neerpennen…  Houd hoop en vertrouwen!

minister Rutte verzorgt maandelijks op televisie een avondje tonpraten, met doventolk nog wel;

kinderen zijn vrij;

met een beetje pech loop je tegen een bekeuring aan: bij de één wegens b.v. wildplassen, bij 

de ander wanneer je te weinig afstand houdt;

de polonaises en optochten worden wel erg lang zo!

er worden rare liedjes gemaakt en meegezongen;

op de intensive care afdelingen draait men overuren.

De VeRscHillende horeca vaart wel bij de één, maar gaat ten onder aan de ander;met carnaval hoor je vaak: ”Hoe ist?” Bij corona hoor je vaak: ”Hoest niet!” met carnaval klinkt regelmatig: ”Proost!”, met corona: ”Proest!”
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1. Uit hoeveel leden bestaan de Schutters?
2. Noem drie prinsen die zijn “geleverd” door de  Schut-

ters?
3. Welk cadeau krijgt iedere Prins jaarlijks op 11/11?
4. Noem 5 familienamen die voorkomen binnen de 

Schutters?
5. Waar komt de naam van de Schutters vandaan?
6. Wie speelde ooit God?
7. Welke schutter heeft het grootste hoofd?
8. Noem drie vervoersmiddelen die de Schutters ooit 

gebruikt/gebouwd hebben voor de optochten?
9. In welk jaar zijn de Schutters opgericht?
10. Welk cadeau krijgen de Joffers jaarlijks op 11/11?
11. Wat was de naam van de Schuttersband eind jaren 

tachtig?
12. Wat is de leeftijd van de oudste Schutter?
13. Wat drinken de Schutters tijdens het verzamelen voor 

aanvang van de optocht?
14. Wat is de leeftijd van de jongste Schutter?
15. Hoeveel Schutters spelen in een carnavalskapel?
16. In welke straat in ’t Aogje liggen de “roots” van de 

Schutters?
17. Wat voor ruitjes hebben de Schuttersjasjes?
18. Welke kleur dragen de Schutters als onderkleding 

tijdens de optocht?

19. Noem twee thema’s/motto’s waarmee de Schutters 
hebben gewonnen in de Grote Kielegatse Optocht?

20. Wat eten de Schutters voor aanvang van de Grote 
Kielegatse Optocht?

21. Op welke dag wordt jaarlijks de Schuttersdag gehou-
den?

22. Waar vindt de jaarlijkse Schuttersdag plaats?
23. Waar staat de kerstboom waar de Schutters jaarlijks 

hun kerstoverleg hebben?
24. Welke supermarkt verkoopt het onvolprezen Schut-

tersbier?
25. Met welk motto hebben de Schutters meegedaan aan 

de optocht in het ’t Aogje in 2006?
26. Welk innovatief materiaal gebruikte de Schutters en 

werd door de jury beoordeeld als karton?
27. Hoeveel Joffers hebben de Schutters “geleverd”?
28. Hoe vaak hebben de Schutters de Dorpskwis gewon-

nen?
29. Welke twee Schutters hebben lang geleden als de 

Grobbenbollen meegedaan met de optocht in ’t Aogje?
30. Welke bekende oud inwoner van Princenhage en 

Rome heeft ooit meegedaan met de Schutters tijdens 
de Grote Kielegatse optocht?

Geen Prins, geen 11/11, geen idee, geen bouwbijeenkomsten, geen discussies of het groen of rood 

moet worden, geen eerste druppel, geen zorgen over het weer met carnaval, geen optocht, geen 

vocaole generaole, geen bouwersbal, geen spanning tijdens de prijsuitreiking, geen oudercrèche op 

dinsdagmiddag, geen leste druppel en geen grote berg was na carnaval.

Maar niet getreurd en doe mee met de Schutterskwis om de carnavalsdagen door te komen!

Stuur de antwoorden uiterlijk donderdag 11 februari naar  cv-de-schutters@hotmail.com.

En maak kans op een Carnavalthuisvierpakket om thuis de carnavalsdagen door te komen!

tot ziens tijdens carnaval 2022

CarnavalskwiscV de schutters De Biermagneten

* Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.



Carnavalskwis De Biermagneten
Mot omot... or not?

Of we een stukske willen schrijven voor De Lapteen. Natuurlijk! Was mijn eerste reactie. Maar ja…. Wat kunnen we vertellen over onze plannen? Wat kunnen we vertellen over het afgelopen jaar? Na de carnaval gaan de Biermagneten sowieso ieder jaar een paar maanden in quarantaine, maar dan vrijwillig en na die tijd kwam de echte lockdown. 
Nog even niet repeteren is voor de meeste Biermag-neten geen straf. Maar geen terrasconcert bij Park-zicht, geen feestje bij ’t Zooike, geen biertje aan de bar, dat kostte toch wel iets meer moeite. 

Na de eerste lockdown op gepaste afstand onze ‘jaar-vergadering’ gehouden. Aangezien carnaval al weer zo lang geleden was, had het weinig zin om die te eva-lueren en aangezien er toch nog niks duidelijk was voor aankomend seizoen, waren we daar ook snel over uitgepraat. Meer tijd voor een versnapering dus! Geheel niet vervelend. Wel hadden we besloten dat ons zomerreces al zo dichtbij was, dat het toch geen zin meer had om voor die paar weken nog te repeteren. Natuurlijk nog wel even een datum afge-sproken om het zomerreces in te luiden!

Na de zomervakantie had het echter wel lang genoeg geduurd en zijn we begonnen. En we hebben toch zeker 2 weken normaal kunnen repeteren. Daarna moesten de kroegen om 10 uur dicht. Snel voor de komende tijd de repetitietijd met een half uur inge-

kort, zodat we toch nog wel even 2 biertjes konden kopen tijdens de nazit. Een belangrijk onderdeel van de repetitie! Maar ook was dat van korte duur. En toen kwam het 11-11-weekend. Toen werd het toch wel ineens erg definitief….. en dat terwijl onze Toin voor de vakantie de tekst al klaar had voor het Motto-mot, en we voor het eerst met eigen geschreven mu-ziek mee zouden doen. Ik zal stiekem in De Koei een extra plaquette ophangen op het Mottomot-bord met ‘2021, Biermagneten’, want we hadden zeker weer gewonnen! 

Wel hebben we met 11-11 (helaas maar met drie man) ons steentje kunnen bijdragen bij de digitale bekendmaking van de baron. Het voelde goed om het Biermagneten-pakske weer even aan te hebben.

Maar wanneer zou de volgende keer zijn…? We heb-ben nog steeds stille hoop dat er -op wat voor manier dan ook- iets van carnaval door kan gaan. Als deze Lapteen op de mat ligt zullen we het hopelijk weten. Blijven de kroegen dicht? Desnoods laten we ons dan voor een kratje bier inhuren om de die-hard-carna-valsvierder toch een half uurtje te verblijden met een voortuin-concert. Als we zo op een dag vijf adresjes afwerken,  hebben wij in ieder geval nog een beetje het idee dat we een kroegentocht hebben gehad. #’m deur?!
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Bielopers in corona tijden



Normaal gesproken zijn wij als Commissie 

BuitenGebeuren al druk bezig met de 

inschrijvingen en voorbereidingen van de optocht 

in ’t Aogje, net als de optochtdeelnemers. Het is 

bekend dat de optocht in 2021 niet door kan gaan. 

Toch willen we carnaval in ‘t Aogje niet ongemerkt 

aan ons voorbij laten gaan, daarom organiseren 

wij een heuse foto route op de optochtroute: 

Esserplein, Haagweg, Haagsemarkt, Dreef, 

Doelen, Leerlooierstraat, Ambachtenlaan en via 

de Liesbosstraat terug 

naar de Haagsemarkt. 

Op de route kunt u bij de bewoners en 

ondernemers foto’s vinden. Zodra alle foto’s 

zijn gevonden moet er thuis nog even gepuzzeld 

worden. De foto route is te  lopen op de 

carnavalsdagen van vrijdag 12 februari tot en 

met dinsdag 16 februari.

commissie Buitengebeuren

Voor de Bielopers begint het seizoen na carnaval altijd 
in september met de eerste repetitie. Helaas dit seizoen 
zonder ons Tommeke op trompet (wat missen we je bij 
het nummer Hey Jude) en zonder ons Basje op de Bas. 
Vanaf deze plek nogmaals dank voor alle leut en plezier 
die jullie hebben gebracht. We verwelkomen bij de eerste 
repetitie twee nieuwe (aspirant-)muzikanten: Bram op 
trompet en Paul op de sous. En Niels heeft het stokje van 
Erwin overgenomen als voorzitter van ons clubje. Erwin, 
ook jij bedankt voor je inzet als voorzitter. Tot zover de 
huishoudelijke mededelingen.

We konden gelukkig starten met repeteren, met een 
uitgebreid protocol i.v.m. de corona-maatregelen. We zijn 
het seizoen vol goede moed en zin begonnen, niet wetende 
hoe carnaval er uit zou gaan zien, maar met het 

vertrouwen dat er vast wel iets mogelijk zou zijn waarbij 
wij een deuntje zouden kunnen spelen. Met zoals ieder jaar 
weer een aantal oude vertrouwde nummers en een aantal 
nieuwkomers. Maar met het toenemen van het aantal 
besmettingen, namen ook de zorgen toe en de twijfels 
over het repeteren zelf. Op het moment van schrijven is 
de harde lockdown een feit en ligt het repeteren stil. Hoe 
carnaval eruit gaat zien, kan nu nog niemand zeggen. 

De Bielopers willen hun steun en waardering uitspreken 
aan de mensen in de zorg, de mensen in ‘t Aogje die het 
lastig hebben en de ondernemers in ‘t Aogje die veel voor 
hun kiezen hebben gekregen. 

......en wat er ook gebeurt, we maken er in 2022 een 
geweldig carnaval van!

Bielopers in corona tijden

PRijZen te 
Winnen!

in het mo ie Aogjecarnavals-foto-wandelroute
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Hoe ben je lid geworden van de stichting? Tijdens 

carnaval met een Zaalfeest werd ik gevraagd 

door Cees Hoosemans om bij de Raad van 11 

te komen.

Bij welke commissie ben je begonnen?  
Bij de Raad van 11, alleen konden ze er geen 

11 bij elkaar krijgen, waardoor het een Mi-

nisterraad werd, ik was Minister van Pliesie 

Zaken.

Heb je in meerdere commissies gezeten? 
Technische Commissie (wagenbouwen), Piet 

Dekkers was toen voorzitter van deze Com-

missie. En bij de Festiviteiten Commissie.

Wat of welke taken vond je het leukst binnen de 
commissies?  
Ik heb jaren met heel veel plezier aan de 

deur gestaan om kaartjes aan te nemen 

van de mensen die binnen kwamen.

Wat vind je de leukste activiteit van de stichting?  
De optocht, om met de wagen door de straten 

van Princenhage en Breda te trekken, maar Ik 

heb genoten van alle activiteiten.

Wat vind je de leukste carnavalsplaat?  
Een bloementjes gordijn en de Titaai.

Welke Prins is je het meest bijgebleven en waarom? 

Prins Otto en Prins Joostinus.

Hoe ziet jouw perfecte carnaval eruit?  
Een gezellige volle Koe, met feestende men-

sen die plezier maken, zonder onenigheid.

ad Harmsen

33jubilarissen

Hoe ben je lid geworden van de stichting? 
Charles (haar man red.) was al kletskop en 
werd lid en daardoor leerde ik Willemijn de 
Jongh kennen. Zij vroeg me of ik geen lid van 
de Stichting zou willen worden, waarop ik zei 
dat ik maar bij één Commissie zou willen en 
dat was Protocol. Waarop het antwoord was 
dat zij precies nog iemand zochten! Toen heb 
ik me meteen aangemeld.

Heb je in de tussentijd in meerdere commissies 
gezeten? 
Na Protocol is dit nu mijn derde jaar als lid 
van de Commissie BuitenGebeuren. 
Wat vond je het leukst binnen de commissies? 
Interne bekendmaking met 11-11. Daar gaat 
heel veel werk in zitten. Vooral in het eerste 
jaar van de Prins was het spannend.  
Daarnaast vond ik de lancering vlak voor de 
optocht altijd heel erg leuk om te organiseren. De eerste keer dat ik meewerkte bij Protocol 
moest ik een kameel regelen, waarop Prins 
Guus de markt op kwam gereden. Dat vergeet 
ik nooit meer. 

Wat vond je het leukste motto de afgelopen jaren? 
“Agge lacht bende mooier”. Dit is een motto 
wat ik bij Protocol zelf ingebracht heb en wat 
toen ook daadwerkelijk gebruikt is.  
Welke Prins is je het meest bijgebleven en waarom? 

Ze waren allemaal zo leuk. Omdat je ze vanuit 
Protocol van dichtbij meemaakt wordt het kie-
zen nog moeilijker. Ik heb daardoor ook veel 
leuke verhalen!

Zoals met Prins Sanseverius, in kiel achterop 
een scooter in mijn korte, leren rok en hoge 
laarzen. Om vervolgens een rondleiding te 
krijgen bij Christine Le Duc. Heb zo enorm 
veel lol gehad!

En dan met Prins Peer en zijn steunkousen… 
Wat is je leukste anekdote van de afgelopen 11 jaar bij de c.c.? 
Ik heb al zo veel meegemaakt in de afgelopen 
11 jaar. Eén van de mooiste momenten is het 
moment dat Charles de voorzittershamer 
overnam van Maarten van de Rijt, met de on-
voorwaardelijke steun van Paul Zijlmans. 
Een hilarisch moment waar ik aan moet den-
ken is de hameroverdracht tijdens het laatste 
Prinsgeburenbal in De Koe. Maarten heeft 
vooraf tegen ons gezegd: “denk aan de drank 
Janneke, waterzakjes a.u.b.”. Ik hield mij 
daaraan natuurlijk, hij niet hahaha. Het ging 
dus niet heel soepel, maar het is gelukt en we 
hebben er enorm om gelachen en dat doen we nu nog steeds. 

Hoe ziet jouw perfecte carnaval eruit? 
Een carnaval zonder ellende, met alleen maar gezellige mensen, een biertje (of 2, 3, 4…), het feest zoals het in De Koe gevierd wordt, geen 
trammelant, goed weer, leuke kapellen….Zo 
kan ik nog wel even doorgaan.

janneke van Kerkvoorde
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Hoe ben je lid geworden van de stichting?  
Was al jaren bezig in de muziek toen ik bena-

derd werd door Joost Nooijens, die speelde 

sous bij de Bielopers en later door Karin van 

Dijck, die speelde eveneens bij de Bielopers. 

Na niet lang te hoeven nadenken, muziek ma-

ken is gewoon mijn ding, heb ik besloten om 

lid te worden. Omdat het na 11-11 was werd ik 

kletskop voor bijna 2 jaar. Dus ga nu mijn 14e 

seizoen in bij de Bielopers. 

Wat vind je het leukst binnen de Bielopers? 
Repetities en het spelen op de voorfeesten en 

tijdens carnaval. Dus met hoofdletters “MU-

ZIEK” is voor mij het leukste wat er is. 

Wat vind je de leukste activiteit van de stichting? 
Het door de C.C. georganiseerde jaarlijks car-

naval, van 11-11, Vocaole Generaole, Dorpsbal 

etc.

leukste motto?  
#moakterselfietsvan.  Al zijn er de laatste 

jaren meer leuke motto’s voorbij gekomen.

Wat vind je de leukste carnavalsplaat? 
Ja daar moet ik wel even over nadenken. Er 

zijn veel leuke platen gemaakt, maar houdt 

het maar op “Joost is anders geaard”. (Mijn 

eigen nummer, naam).

Welke Prins is je het meest bijgebleven en waarom? 
Niet om dat anderen het niet goed deden, 

maar Prins Sanseverius, Ronald Huismans, 

is mij het meest bijgebleven. Die had het echt 

voor elkaar. Had altijd zijn huiswerk goed 

gedaan, praatte makkelijk en was gewoon 

zichzelf. 

Wat is de leukste anekdote van de afgelopen 11 jaar 
bij de c.c.? 
Ja dat was mijn huwelijksaanzoek in een volle 

Vlaamse Schuur, met meer dan 300 man.

Hoe ziet jouw perfecte carnaval eruit?  
Carnaval voor mij is veel gezelligheid, veel 

muziek maken, voornamelijk op onze eigen 

feesten in De Koe.

11

joost van de corput

Bij welke commissie ben je begonnen?  
Ik ben bij de Technische Commissie begonnen. 
Destijds een geweldige Commissie om te be-
ginnen. Veel mastodonten van de Stichting za-
ten na het bouwen verhalen te vertellen over 
de Stichting, waardoor je de hele geschiedenis 
meekreeg. 

Heb je in de tussentijd in meerdere commissies 
gezeten? 
Daarna ben ik naar de Commissie Protocol ge-
gaan. Vanuit die Commissie ben ik in het be-
stuur gegaan als bestuurslid Protocol. Daarna 
vicevoorzitter, waarin ik 2 jaar de waarne-
mende rol van bestuurslid Festiviteiten heb 
moeten vervullen. Aangezien de vicevoor-
zittersrol destijds niet veel om handen had 
ben ik in het bestuur gestopt en teruggegaan 
naar Protocol. Sinds dit jaar ben ik lid van de 
Financiële Commissie.  

Wat vond je het leukst binnen de commissies?  
Bij de TC het decor voor carnaval en Aogse 
Avonden maken, maar vooral de nazit was 
zeker zo leuk. Bij Protocol het verzinnen en 
uitwerken van de interne en externe bekend-
making, het verzinnen van motto’s en het 
knutselen van de weg te geven cadeaus vind ik 

erg leuk om te doen. 

leukste motto?  
#moakterselfietsvan.  Maar het mooiste motto 
moet nog komen. 

Wat vind je de leukste carnavalsplaat?  
Ik heb er vele, maar voor 2020 moet ik echt 
mijn petje afnemen voor “Doorgaon!” van Niet 
Altijd Rozengeur.

Welke Prins is je het meest bijgebleven? 
Prins Sanseverius, Ronald Huismans. Hij 
stond zo op zijn gemak op het podium en zag 
wel wat er gebeurde. Had hele gevatte opmer-
kingen. Maar ook Prins Raymundus waardeer 
ik zeer. Is helemaal zichzelf en vermaakt het 
hele Aogje. 

Wat is de leukste anekdote van de afgelopen 11 jaar 
bij de c.c.? 
Wat mij als eerste te binnen komt is toch wel 
dat een Prins uit zijn broek scheurde (ik noem 
geen namen) en dat een Minister zijn broek 
moest afstaan in de bus om alles perfect door 
te kunnen laten gaan.  

Hoe ziet jouw perfecte carnaval eruit? 
Carnaval is een feest dat je met elkaar viert, 
niemand is meer of minder. Even de boel de 
boel laten en gezellig met de mensen om wie 
je geeft een fantastisch feest maken. De C.C. 
organiseert carnaval dan wel, maar de men-
sen maken het feest. Een Uittredende Ploeg 
die de feestgangers opzweept en alles als een 
geheel uitstraalt. Mensen moeten niet ver-
geten dat het carnaval is. Neem het allemaal 
alsjeblieft niet te serieus. 

maikel Rops
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Wist je
dat?

sentekwiebus: Een Sentekwiebus steunt Stichting C.C. ’t Aogje met een bijdrage 

van minimaal € 17,50 per jaar. De eerste keer ontvangt hij/zij hiervoor een schild 

aan een veter, waaraan een gegoten jaartal hangt.

sponsor: Een sponsor is een organisatie die een financiele bijdrage levert aan 

een prachtig volksfeest in ‘t Aogje. Een organisatie die zich wil verenigen en 

maatschappelijk betrokken is. 

Ook tijdens dit rare coronajaar kunt u zich aanmelden als Sentekwiebus of 

sponsor!

Op www.cctaogje.nl onder “steun carnaval” vindt u alle informatie en ook 

contactformulieren.

sentekwiebus of sponsor?
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Berichten uit ’t aogje

cV De Katers
CV de Katers is ontstaan in 2019 tijdens een avond borrelen bij de Aogse Markt, waarbij een groep vrienden gezellige woordgrapjes maakten over katers en poezen. Al snel kwamen we er achter dat onze carnavalsvereniging ‘CV de Katers’ zou moeten heten. Momenteel bestaat onze CV uit zo’n 15 personen. Het opzetten van onze CV was kat in ‘t bakkie!

Een belangrijk kenmerk van onze CV, is dat alles ongedwongen gaat. Niks moet en alles mag! Ook gezelligheid en vrolijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Dit stralen we uit met onze oranje/groene kieltjes. Ons logo is ontworpen door Tim Schoonebeek.
Afgelopen jaar keken we de kat uit de boom en hebben we nog geen serieuze ideeën bedacht voor de optocht. Komend jaar gaan we een plan van aanpak maken voor de optocht. We weten nog niet of we als kleine of als grote groep deel zullen nemen. Sommige Katers zijn echte ‘optochtfanaten’ en anderen moedigen liever aan. 
Een kat komt altijd op z’n pootjes terecht en wij kijken er allemaal naar uit om na deze ‘poespas’ weer een gezellig feestje te bouwen.

tja....
Het is een groot gemis

En hoe jammer het ook is

we doen een jaartje rustig aan

het is nu tijd om stil te staan

Ja je zegt: “Het duurt zo lang

Ik wil hossen, voel een drang”

Ik voel het mee, ik wil ook vieren

Carnaval zit in je hart en nieren

Maar zit niet bij de pakken neer

die goeie tijd, die komt wel weer

Weemoedig denk ik terug aan vorig jaar

Lachen, dansen, zingen met elkaar

Wat toen gewoon was, zo normaal

is tegenwoordig grof schandaal

Maar al die regeltjes, ik weet nu beter

Dat werkt voor geen anderhalve meter

Dus voor iedereen is deze tip

Blijf maar lachen, kijk niet sip

en voel je toch een soort malaise 

dans dan met jezelf de solonaise

Femke Reuvers

gedichttechnische commissie
Een carnavalsjaar wat we helaas niet snel zullen vergeten. Geen 

carnaval, geen bouwen, minder gezelligheid, maar daardoor 

beseffen we maar weer al te goed wat voor mooi feest we altijd 

mogen vieren. 

De Technische Commissie heeft geen activiteiten dit jaar, maar 

zal ondersteunen waar nodig. 

Volgend jaar hopen we dat we carnaval mogen vieren als 

vanouds. Laten we er een spetterend jaar van maken. Voor nu: 

blijf gezond en spaar je krachten voor carnaval 2022.

Ben negatief en blijf positief!

c.V. simpel



Berichten uit ’t aogje Het is toch nie te bevatten dat carnaval zomaar 
overgeslagen moet worden dit jaar. Voor iemand 
bij wie carnaval echt in de genen zit is dit toch wel 
een kleine ramp. En dat nadat al een jaar lang zo’n 
beetje alle sociale contacten op een heel laag pitje 
staan. Ik moet me bijna opnieuw voor gaan stellen 
straks aan mijn carnavalsvrienden. Hebben jullie die 
ook? Mensen met wie je tijdens carnaval uren kunt 
staan ouwehoeren en de grootste lol hebt. Stiekem 
een bietje flirten misschien zelfs, maar die je in het 
dagelijkse leven eigenlijk nooit tegenkomt en kom 
je ze tegen dan is da toch anders; een bietje raar of 
zelfs ongemakkelijk, want wa moete nou toch zeggen 
tegen zo iemand in de supermarkt….?

Waar moet ik nu op de bar gaan dansen als mijn 
geliefde Koe niet open is? Dat doe ik één keer per 
jaar op het Vrouwkesbal; soort traditie geworden 
aan het einde van de avond. Heerlijk! Jaren geleden 
ging mijn dochter voor de eerste keer mee naar het 
Vrouwkesbal. Ik spring op de bar (nou ja, heel eerlijk 

krijg ik meestal een kratje of ‘kontje’ van de mensen 
achter de bar, die bovendien heel goed opletten of dit 
niet te gevaarlijk wordt), maar dat klinkt nie zo stoer 
heej. Wat denk je? Sta ik goed en wel uit mijn bol te 
gaan, staat er ineens een miniatuurtje van mezelf 
naast me te dansen! Heel even flitste door mij heen 
dat dit pedagogisch misschien niet helemaal ‘handig’ 
was, maar ik zag het maar als een nieuwe traditie 
die daar geboren werd. Nu staan moeder en dochter 
jaarlijks samen op de bar. Ik ben bang dat we dit jaar 
net als vroeger alleen thuis op de tafel kunnen gaan 
dansen. Vind wel dat we moeten blijven oefenen, stel 
je voor dat we het zouden verleren. 

Witte er zijn veul ergere dingen dan een jaar geen 
carnaval vieren natuurlijk en mijn voornemen is 
in ieder geval om in 2022 gewoon dubbel te gaan 
genieten. 

Dus blijf vooral gezond dan zien we elkaar volgend 
jaar weer ergens in ’t Aogje!

’t  Penneke van Frenneke

Nadat we afgelopen jaar geen optocht in ’t Aogje hadden, 

vanwege een storm die over het land raasde, hadden we al-

les op dit jaar gezet. Helaas werd het allemaal anders.

Nadat we allemaal weer waren bijgekomen van het feest ge-

druis, ging het goed mis in het land. Toen dachten we nog 

“het zal wel los lopen”.

Normaal gesproken gaan we met de vereniging gelijk na 

carnaval nadenken over de nieuwe wagen. Dat deden we dan 

ook wel, maar dan digitaal. De plannen kwamen er gewoon 

en de eerste schetsen lagen op tafel, maar naarmate de zo-

mer zich ging melden, ging het er steeds somberder uitzien 

voor carnaval. Toch hadden we in het begin nog wel hoop dat 

we carnaval konden vieren en een optocht zouden hebben.

Maar helaas, de diverse stichtingen moesten knopen door 

gaan hakken voor de bouwers: wel of niet bouwen, wel of 

geen optocht? 

En daar was het antwoord: geen optocht in 2021!

Maar ook helemaal geen carnaval of in ieder geval geen car-

naval zoals we gewend zijn.

Tja, wat ga je dan doen!?

Na een paar keer vergaderd 

te hebben, hebben we beslo-

ten om toch te gaan bouwen,  

alleen dan wel aan de wagen 

voor het seizoen 2021-2022. 

Wel met hetzelfde idee dat we al hadden voor 

2020-2021, maar dan uitgebreider.

Tenslotte bestaan we volgend seizoen 33 jaar en dan willen 

we uitpakken!

Het moet nog groter en nog gekker; we willen knallen en ons 

laten zien, want ik kan jullie vertellen: wij zitten niet stil!

Ze zullen weten dat we jarig zijn.

Ondanks alle maatregelen proberen we toch nog wat te bou-

wen, wel volgens de richtlijnen natuurlijk, maar ook bij ons 

moest de  loods dicht in december tot in ieder geval 19 janu-

ari vanwege de lockdown. Geen bouwwerkzaamheden meer, 

geen gezelligheid meer, het was een van onze weinige ver-

zetjes die we nog hadden en ook die werden ons afgepakt.

Maar gezondheid boven alles, we blijven het maar positief 

inzien, carnaval zal altijd blijven bestaan en wij ook! 

Blijf gezond en we zien jullie allemaal weer graag met de 

optocht van 2022!

c.V. simpel
geen pracht en praal...

21



º Pikant       º  Royke        

º shoarma        º  saté    

º Brabants º zoet

º  polleke      º Vegetarisch

º  Aogse troela    º Nondedju

º  tommeke speciaal

11
soorten

worstenbrood

Worsten
brood
winkel

Haagsemarkt 30
(      in Pol’s Patisserie & ijs) 

open
van woensdag 10 t/m dinsdag 16 februari

van 9.00 tot 17.00

jubileum

66 jaar carnaval in ’t aogje
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In 2022 heeft ’t Aogje al 66 jaar een Prins carnaval, een jubi-

leum dus. Van het eerste jubileum in 1967 kan ik me niks her-

inneren, maar van de jubilea die daarna kwamen des te meer. 

Bij het 22-jarig bestaan kwam er een boek: “ ’n blom van 22”.

Elf jaar later trakteerde de C.C. ons op een muzikaal casset-

tebandje en in 2000 bij het 44-jarig bestaan werd het zelfs 

een Cd en een fotoboek.

Het klapstuk volgde in 2011. Een heuse jubileumbox met een 

boek, een DVD met echte Aogse liedjes en een film-DVD met 

hoogtepunten van 55 jaar carnaval in ’t Aogje.

Dat alles regelde de Stichting  zelf.

Ook de bevolking liet van zich horen. Men schonk bij het 

33-jarig bestaan een lantaarnpaal met drie lichtbronnen. En 

ken je nog de groene dassen met 33 jaar erop en later de 

wanten met twee 4en want ‘’t Aogje wit 

al 44 jaar van wanten”. Wie heeft er nog 

een groene muts van het jubileum van 2011 liggen?

Heb jij al ideeën  voor het jubileum in 2022. Zin hebben we 

er allemaal wel in, want het moet nogal gek lopen als we 

dan niet uit ons dak kunnen gaan. Er is nog ruim een jaar 

om iets voor te bereiden want in 2022 valt carnaval pas op 

27 februari.

Heb jij leuke ideeën voor dit jubileum 

laat het weten aan pers@cctaogje.nl

jubileum

66 jaar carnaval in ’t aogje
Ben jij er al klaar vo r?

Bep en Toos, onze bekende toiletjuffrouwen, vieren een jubileum. Al 11 filmpjes lang laten zij hun belevenissen zien aan de Aogse carnavalsvierders. Bij dit jubileum kij-ken zij terug op de serie, maar ook vooruit op de toekomst van ’t Aogse carnaval. 

Bep en toos
...vieren feest!

Bekijk de jubileumfilms van Bep en toos op https://www.cctaogje.nl/showbizz/lapteen-tv
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En wat er bij ons ooit 
gebeuren zal…

Verzekerd van goed advies.

Uw partner in pensioenen, 
verzekeringen en hypotheken.

076 564 20 42 info@lussenburgadvies.nl
lussenburgadvies.nl

aogse Bluf
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Da mot netuurluk gevierd worre. Van dun zo-

mer gaon we prebere om ut Aogje in oonze 

festiviteiten meej te betrekke. Waant da wilde 

netuurluk nie veurbij laote gaon.

Da doene me trouwes toch al steeds. We zijn 

nie te lui om dinge, die georganiseerd worre in  

ut Aogje, muzekaol bij te staon. En de meinse 

zijn dur content meej.

K’errinner me nog dun oprichting van Aogse 

Bluf in 1988. Zes jonges van ut ouwe Tattemus 

80 wilde nie op un’outje gaon bijte, zogezeed, 

maor wel wir meziek gaon maoke. Dur most 

unne nieuwe naom komme. Dun ene gaf aon 

om “Aogse Bluf” as naom te kieze, waant de 

mééste manne kwamen uit ut Aogje en bluf 

adde ze genog. Maor om dur nog mir jeu aon te 

geve, maokte ze dur van: “Cultuurscheppend 

Gezelschap Aogse Bluf”.

Toen dun naom dur was, was ut van  belaang 

om mir leeje binne t‘aole. Omdat dur mir 

meinse waren die cultuur wilde scheppe, was 

ut leejetal gauw tot un man of veertien aange-

vuld.

Dun repetitor Jan van de Klein (dun dieë van 

ut federaotie-orkest) hattur wel ‘ore naor om 

da zootje (zo noemde dieë man 

oons) wa meziek bij te brenge. 

Da issum dan ok aordig gelukt. Bedaankt, Jan.

In de lôôp van dun tijd is un aandere repetitor 

gekomme g’ad, omda Jan vond, dattie ons ge-

nog geleerd’ad g’ad en dattur een aandere vi-

sie oons zou kunne verbetere. 

Dat is dan Jos Charko geworre. Jos ‘eet oons 

verders op het pad g’olpe g’ad. Ok Jos, be-

daankt, eej.

Sins un paor jaor staot Robert Hoosemans 

veur de groep. Ok ‘ij heeft zun inbreng en eige 

visie om oons wir beter te maoke. Bedaankt ok 

gij, Robert. W‘ope nog jaore van oew expertise 

gebruik te môôge maoke.

In die 33 jaore istur weinig verlôôp gewist, wa 

netuurluk wel aongift, da w’unne fijne groep 

zijn, die van gezelligheid en meziekmaoke 

‘ouwe.

Ik bendur trots op om lid te môôge zijn van 

zoo’n kapel, genaomd “Aogse Bluf”.

Peter Renard

Das OK Wa. aOgse BluF WOR in 2021 33 jaORe.

Daor zit al 33 jaor muziek in!
33

aogse Bluf
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Toen ik op carnavalsvrijdag 2020 het eerste pintje met de Prins dronk, had 

ik niet deur dat dit voorlopig ook m’n leste pilske zou zijn. En het duurt nog 

wel effe voordat ze in ‘t Aogje d’n irste druppel weer zullen vinden. Niet 

alleen m’n Sanseveria, ook Nilleke staat komende carnaval gortdroog. 

Althans... Dankzij de corona voelen we ons al een tijdje opgehokt. En na de 

zoveelste verbouwing en legpuzzel valt er thuis niet veel anders te doen dan 

regelmatig te genieten van een goed glas en een culinaire traktatie. Getuige 

de extra corona-kilo’s van mij en van vele Aogse Bourgondiërs zitten we met 

z’n allen in hetzelfde schuitje.

Genieten van de kleine dingen in het leven moet doorgaan, anders bende 

niet te genieten. Net als onze Driek, die is inmiddels ook niet meer te 

houwen. Hij luistert voor geen anderhalve meter. Thuiswerken met zo’n 

recalcitrant varkentje om je heen, ho maar. Multitaskend kom ik de dag 

door en inmiddels kan ik praten en breien tegelijk. Alleen aan m’n werk 

kom ik niet meer toe. 

Zoals jullie merken heeft d’n Nil aan spraakwater nog altijd geen gebrek. 

Gelukkig ben ik het orakelen nog niet verleerd. Zo heb ik laatst nog voorspeld 

dat er in 2021 gewoon een Lapteen zou verschijnen, dat de Aogse Avonden 

viraal zouden gaan en dat onze Troela’s ook dit jaar menig Aogenees weer 

zouden verleiden. 

Orakelen over een rooskleurige toekomst is iets wat ik het liefste doe, want 

al bijna 66 jaar vieren we met carnaval ons eigen feestje in ’t Aogje. We 

hebben samen een mooi jubileumjaar in het vooruitzicht. Een jubileumfeest 

waar we - nadat we deze bizarre periode voorgoed hebben afgesloten - met 

extra veel plezier van mogen genieten! 

De leste druppel ligt voorlopig nog veilig opgeborgen hier op ’t Zottenhofke.

Laten we op 11-11-2021 de draad als vanouds oppakken, om in ons kieltje 

met groen-witte daske de Aogse straten samen weer onze kleur te geven.

Ik kijk er naar uit en proost op jullie goede gezondheid!

D’n nil

nil’s Kollum nilmannen



nil’s Kollum
Wat/wie zijn dat eigenlijk?nilmannen

Een   woord dat geschreven is met kapitale letters?   
Wat houdt dat woord   in?   Wat zijn NILMANNEN?   
Wat wordt er van hen verwacht?   Kan ik me daar bij 
aansluiten?  Bouwen zij ook mee aan carnaval?  Kun je 
als vrouw ook bij de NILMANNEN? En ongetwijfeld zijn 
er nog wel meer vragen, maar laat ik beginnen met het 
beantwoorden van wat gevraagd wordt.   

NILMANNEN  hebben de sporen ruim verdiend binnen 
Stichting C.C. ’t Aogje.   Hiervan zijn ze minimaal 33 
jaar lid en verdienen daarmee het predicaat Lid van 
Verdienste. Een speciaal schild wordt hen tijdens een 
officiële installatieplechtigheid omgehangen. Dat 
schild met de speciale toevoeging Lid van Verdienste  is 
nog maar net bij de feesteling omgehangen  of stante 
pede wordt zo’n jubilaris ingelijfd bij de NILMANNEN. 
Vanwege de jarenlange inzet  wordt vandaar het woord 
NILMANNEN in hoofdletters geschreven. Omdat bij 
Stichting C.C. ’t Aogje zowel mannen als vrouwen lid 
kunnen zijn, kunnen beiden ook deel uit maken van de 
groep NILMANNEN.  

Als bijzonder trouwe leden zijn NILMANNEN in beginsel 
vrij gesteld van hun commissiewerk. Alhoewel er ook 
zijn die nooit genoeg krijgen van het bouwen aan het 
Aogse carnaval en maar door blijven werken aan hun 
C.C. commissieactiviteiten. Het Aogse carnaval begint 
al vele jaren zijn start met de eerste druppel bij het 
monument op het Zottenhofje van Nil en Driekske. 
Dat pleintje waarop beiden mascottes staan wordt 
ieder jaar schoongemaakt door de NILMANNEN. Dat is 
namelijk hun jaarlijkse taak. En het is heus geen zware 

taak, maar 
wel eentje 
met een 
zekere 
verantwoor-
delijkheid. 
Bij de start 
van het Aogse 
carnaval 
moet dit 
pleintje er immers picobello uitzien. Op de vrijdag van 
carnaval,  ‘s morgens om 11.11 uur,  verzamelen zij zich  
bij hun territorium. Gewapend met bezems, veger en 
blik en met een heuse gasbrander wordt het onkruid 
te lijf gegaan.   

Hun taak is om gewoon hiervoor te zorgen. Nou kunnen 
al die mannen redelijk goed werken, evenzo  kunnen ze 
ook goed plezier maken. Dus  kun je erop rekenen als 
ze klaar zijn met poetsen, dan weten ze niet hoe rap 
ze moeten zijn om naar de koffie met warme troela’s 
met bijbehorende borreltjes te gaan. En dan met z’n 
allen gezellig ouwe koeien uit de sloot   halen waarbij 
het ene verhaal al smeuïger is dan het andere, en 
dat is ook logisch. Ieder jaar opnieuw doen ze dat De 
NILMANNEN van C.C. ’t Aogje. Zij die allen weten hoe 
de carnavalsvork in de steel zit en hoe de lepel al vele 
jaren in de brijpot staat, dus vandaar dat zij ook niet 
treuren. Nee zij treuren niet, nog lange niet en gaan 
ook nog niet naar huis.  Want moeder is toch niet thuis!

maRianne De KOning - mia BROcKs  
- Piet DeKKeRs - jOHn KOeKen

niet op de foto
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Vlaggen jullie mee?

Protocol der aogse vlag



Het is tijd om het straatbeeld in Princenhage om te toveren in 

de Aogse kleuren.  Stichting C.C. ’t Aogje roept iedereen op om 

vanaf nu tot en met dinsdag 16 februari 2021 de Aogse vlag uit 

te hangen.

We maken dit jaar geen versierde wagens of aankleding, maar 

willen toch een beetje het carnavalsgevoel oproepen in ‘t Aog-

je.  Wij denken dat driekwart van de huishoudens in ’t Aogje 

een vlag heeft, dus het kan niet anders dan dat het toch een 

feestelijk gezicht gaat worden. 

Heb je geen vlag? 
De vlag, onze dorpsvlag, bestaat uit de banen groen en wit en 

kunt u bestellen via het bestelformulier op onze website www.

cctaogje.nl, waarna hij op 13 februari thuisbezorgd zal wor-

den (postcodes 4812, 4813 en 4814). Zie ook pagina 5 van deze 

Lapteen.

Al deze vlaggen zorgen voor een gezellig straatbeeld in deze 

gekke tijden. 

 ‘t aogje kleurt met trots groen-wit!

Van nu tot en met dinsdag 16 februari

Vlaggen jullie mee?

Wanneer kunde de aogse vlag hijse?

•  Op de 11e van de 11e .

•  Ge kunt um wir naor binnen haole nao ’t Mottomot, mar da mot nie. 

•  As de troela’s bezorgd worre vur carnaval, mot de Aogse vlag wir gehese worre en dan kun de deze laote hange tot da ge dinsdag 

nao dun leste Druppel wir thuis komt, dan motte de aogse vlag wir binne haole. 

•  Agge nie bekwaom bent om de Aogse vlag binne te haole meugde deze tusse de 11e  van de 11e  en carnavalsdinsdag ok laoten hange. 

• Op ieder ander gedenkwaordig moment in ut jaor.

Hoe motte de aogse vlag strijke?

(We bedoelen hier niej meej un ijzerbout) Haol de aogse vlag naor beneje en vouw deze op van 

lings naor regs en van voore naor agtere.

Hoe ga de meej de aogse vlag om?

Zoals meej nu mens, meej veul respect. Zorrug da de aogse vlag de grond nie raokt, gebeurt da 

wel besprenkel deze dan meej wat water ut dun Bielop, zodat deze gelijk wir fris kan gaon hange.

1

4

Hoe motte de aogse vlag hijse?
Draog de aogse vlag op oew haande agge naor oewe mast toe gaot. Vouw de aogse vlag uit en hang deze zo op da 

ge nie op zunne kop ga staon, da doe de tog al genoeg rond carnaval. let op bij ut hijse da groen boven wit gaot.2

3

Hoe bewaor de de aogse vlag?
lekker wèrm op un droog plekske neffe die nederlaanse vlag dan hebbe ze saome nog wa te maauwe meej mekaor.5

ge hed de trots van ’t aogje in oew bezit, bekaant vur niks gekrege. un egte groen-witte aogse vlag.

maar zoals ut bij un echte vlag hoort, hed deze ok zun eige protocol:

Protocol der aogse vlag

29



Wat we t jij
Quizzz

Wie waren onze narren?



7

6
4

8

3

1
5

2

Wist je
dat?

Wat we t jij
Quizzz
van carnaval?

1 = ‘t aogje

2 = ...........................................

3 = ...........................................

4 = ...........................................

5 = ...........................................

6 = ...........................................

7 = ...........................................

8 = ...........................................

een kaart van Breda en omstreken. Bij de 

diverse plaatsen op de kaart staan nummers,  

zet er de goede naam bij bv. 1 = ’t aogje.

tip: denk aan Boemeldonck, giegeldonk, stijlorenrijk, etc. 
Wie waren onze narren?

Hoe heten deze plaatsen?

Wie waren onze
veldwachters?

Antwoorden  Plaatsen: 1. `t Aogje 2. Boemeldonck 3. Kielegat 4. Kuuskeslaand 5. Baviaonenland 6. Stijlorenrijk 
7. ‘t Zwaajgat 8. Giegeldonk  Narren: 1. Frans de Kanter 2. Pietje de Nar 3. Nuske de Neus 4. Polleke Piekhaar 5. 
Tinus van de Mart Veldwachters: 1. Peer Bromtol 2. IJzeren Willem

’t Peuleschilleke
Volgens de ‘Dikke van Dale’ is ’n peulenschil 

een klein werkje, ’n kleinigheidje.

Vandaar dat deze naam gegeven werd aan de 

kinderkrant. Stichting C.C. ’t Aogje raadt u 

aan dit ‘schilleke ’aandachtig te lezen. 

Immers wie het kleine niet eert….
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Kleurplaat Digi-naise

moppen tappen
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Digi-naise
Lopen jul ie o k mee?

Twee jongens zijn aan het vissen. Vraagt het ene jon-

getje: ‘Doe jij altijd hout aan je hengel?’ ‘Ja’, antwoordt 

de andere. ‘Dat is de enige manier om een zaagvis te 

vangen!’

Het sneeuwt in het park en na school gaan alle kinderen op het heuveltje in 

het park sleeën. Als Jantje wil gaan sleeën, vraagt Keesje: ‘Mag ik meedoen?’ 

Zegt Jantje: ‘Ja is goed! Doen we om de beurt, jij neemt hem mee naar boven 

en ik naar beneden’.

Twee oenen zitten in een bootje. Zegt de ene oen tegen de andere: 
‘Er zit een gaatje in onze boot.’ Zegt de andere oen: ‘Dan maken 
we er toch nog een gaatje bij, dan loopt het water er daar weer 
uit!’

Winkelbediende: ‘De man die gisteren het warenhuis 

beroofde is er weer!’ Politieagent: ‘Rustig maar, wij 

komen eraan. Sluit alle uitgangen af!’ Even later, als 

de agent arriveert, is de man weg. De agent zegt: ‘Hoe 

kan dat nou?’ Winkelbediende: ‘Hij is ontsnapt via de 

ingang...’

Een rijke man nodigt al zijn vrienden uit voor een zwemfeestje. Hij 

heeft drie zwembaden: eentje met lauw water, een verwarmd zwem-

bad en een leeg zwembad. Een vriend van de rijke man vraagt aan 

hem: ‘Waarom heb je een leeg zwembad?’ Waarop de rijke man ant-

woordt: ‘Dat is voor mensen die niet kunnen zwemmen’.

trek je mooiste, leukste, grappigste, vrolijkste, gekste carnavalspak aan

Zet een vrolijke glimlach op en vraag of iemand een foto van je maakt, van opzij

Zie jezelf tijdens carnaval terug in de digitale polonaise 
op www.cctaogje.nl, Facebook en instagram!

stuur je foto naar polonaise@cctaogje.nl

1

5
4

ga rechtop staan, met je armen recht vooruit, alsof 
je degene die voor je staat bij de schouders pakt

2

3

moppen tappen
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jeugdraad

Maak nu 2 maanden gratis gebruik van onze diensten!

Jouw huis verkopen?

+ 316 39475859

Wij maken jou blij met een unieke kans!

 Whatsapp onze makelaar Jan-Joost!

www.vandersande.nl



jeugdraad
van 'tAogje

Beste Brakken en Brakskes uit ‘t aogje,

 
Zoals iedereen weet zal carnaval 2021 niet worden 

wat wij er vooraf allemaal van hadden gehoopt.  

Ondanks dat wij -dankzij jullie enthousiasme- al een 

volle jeugdraad aan inschrijvingen binnen hadden 

gekregen, was er helaas toch geen jeugdraadverkiezing 

in november 2020 mogelijk, omdat corona daar al 

vroeg een streep doorheen zette.

 
Nu gaan wij hoopvol aan de slag voor carnaval 2022, 

waar wij jullie natuurlijk weer hard voor nodig hebben, 

aangezien dit voor C.C. ‘t Aogje een héél belangrijk 

jaar gaat worden. Wij bestaan dan 66 jaar en dit willen 

wij samen met jullie, brakken en brakskes, weer 

ouderwets vieren!

 
Dus schrijf je alvast in voor de jeugdraadverkiezing 

2022 via jeugdraad@cctaogje.nl en vraag je broer/zus 

of vriend/vriendin om ook mee te doen, zodat we weer 

een mooie verkiezing kunnen houden!

 
Ook onze jeugdkapel  BB Jeugdleut ’t Aogje, 

wereldberoemd in ‘t Aogje en omstreken, oefent nu 

nog wekelijks om weer een mooi stukske muziek voor 

iedereen te spelen en zoekt nog altijd enthousiaste 

muzikanten die het leuk vinden om mee te doen, 

hiervoor aanmelden kan door een e-mail te sturen 

naar jeugdkapel@cctaogje.nl .

Blijf gezond allemaal en hopelijk zien en horen we 

elkaar snel weer in De Koe!

Alaaf,
 
camiel van Bedaf,
voorzitter jeugdprotocol

geeF je nu 
Vast OP!

WWW.cctaOgje.nl

Wil jij 

VOlgenD jaaR 

in De jeugDRaaD 

Van ’t aOgje?
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