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uitgave!

Beste Aogenezen,
 

U heeft hier de spiksplinternieuwe Lapteen in uw handen.

Hét carnavalsmagazine van ’t Aogje!

De Commissie Pers & Publiciteit heeft er weer een prachtige editie van gemaakt.

Wat is het toch fijn dat alles weer kan.

Het was voor iedereen wel weer even wennen, maar inmiddels is heel veel weer 

als vanouds. Carnaval zit immers in ons bloed en zo hebben wij de draad weer 

opgepakt, met natuurlijk als zeer bijzonder, Prins Raymundus die een 4e jaar 

krijgt en Peer Bromtol die na dit carnaval zijn knuppeltje aan de Aogse wilgen 

hangt.

Dit jaar gaan we weer voor het volledige programma zoals jullie dat van ons 

gewend zijn. Inmiddels hebben we ook al aardig wat feestjes achter de rug, 

maar zullen er ook nog heel wat volgen.

De Aogse Avonden zijn weer terug met een mooie voorstelling en we hopen 

misschien nog wel veel meer dan ooit op een prachtige optocht in ons mooie 

dorp, want dat is inmiddels al heel  lang geleden (2019). Schrijf je dan ook 

massaal in!! We gaan ook weer gezellig naar de scholen en langs onze oudere 

bewoners in Princenhage. Hier kijken wij als C.C.-ers erg naar uit.

Toch is het niet meer voor iedereen vanzelfsprekend en zeker niet financieel.

De huidige economie zorgt ervoor dat het dagelijks leven erg duur aan het 

worden is. Ook wij als Stichting hebben hier helaas mee te maken, maar wij 

zullen er alles aan doen, zodat het voor iedereen nog leuk blijft.

Carnaval is een volksfeest en dat mag nooit verloren gaan.

We zette un tâântje bij! Jullie ook??

Tot ergens in ’t Aogje !!!

Proost

Dennis Nuitermans 
Voorzitter Stichting C.C. ’t Aogje

3 Voorwoord voorzitter

5 Woordje van...

7  Carnavalslied

9 Optocht

10 Prikbord

13  Hebbedingen

15 Aogse Avonden

16 Persberichten

19 Bart van d’n Bielop

21 Ut staot´in de sterre!

22  38 jaar Peer Bromtol

25  Nil's Kollum

27 Met carnaval....

29 Aogse Activiteiten

30 Programma

33  Dorpsbal

35 Hofgieter Jaan Verhoeven

37 In bad met...

InhoudsopgaveInhoudsopgave

VoorwoordVoorwoord
DENNIS NUITERMANS

VOORZITTER C.C. ’T AOGJE

Colofon

3



WILDE
GAMBA’S w

w
w

.p
ri

m
7s

ta
rs

.c
om

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Advertentie De Lapteen - Primstar 2021.pdf   1   14-12-2021   09:28:29

4



Woordje van...Woordje van...

Wat ben ik erg trots dat ik nog een extra jaar jullie 

mag voorgaan in het carnavalsgedruis. Een extra jaar 

is toch wel uniek. Het begon met “g’eddut of g’eddut 

nie!”, dus ik moest me met dit motto wel proberen 

staande te houden. Dat was aardig gelukt, want er 

kwam een tweede termijn. Daar kreeg ik de opdracht 

“maokt d’r #selfiets van!” , dat heb ik uiteraard 

gedaan.

Ik kreeg een derde termijn maar helaas mocht dat 

niet doorgaan, zoals we allemaal wel weten. Het werd 

een jaar uitgesteld. Erg jammer in het jubileumjaar 

van onze Stichting, want “’t Aogje @ um al 66 jaor 

deur!”, maar ook het derde termijn verliep anders 

dan we gewend waren, maar we mochten in ieder 

geval carnaval organiseren.

Waar ik zeker vanuit ging was dat dit mijn derde 

en laatste termijn zou zijn. Tot we met het bestuur 

gingen evalueren. Daar hadden 

we onze ups en downs van die tijd 

uitgesproken. Daarop volgde een 

gesprek of we iets heel speciaals zouden 

gaan doen… We keken elkaar aan en zeiden tegen 

elkaar “als we nu nog eens één keer  “un tâântje 

bij zette”, zullen we dan nog een extra jaar eraan 

plakken met Prins Raymundus de XIX? Daar was ik zó 

trots op, dat ik niet lang hoefde na te denken om nog 

één keer het Aogs volk voor te gaan.

Ik heb er verschrikkelijk veel zin in om met u samen 

nog un tâântje bij te zette als uw hoogheid.

Ik zie u graag allemaal met carnaval in of rondom ’t 

Aogje.

Met carnavaleske groet

Raymundus de XIX

We mogen weer, na twee jaar carnaval met beperkingen door corona. Onbekommerd hossen, springen en de polonaise lopen, ik weet zeker dat jullie daar enorm naar uitkijken!

Carnaval is bij uitstek het feest waarop oude vriendschappen weer worden aangehaald en nieuwe ontstaan. Als we nou met zijn allen naar elkaar omkijken, ook naar hen die het door de dagelijkse beslommeringen zwaar hebben, dan hebben we de verbinding die carnaval tot zo’n uniek feest maakt!

Met een goed gemoed draag ik vier dagen de sleutels van ’t Aogje over aan jullie nieuwe prins: Raymundus XIX, zijn Ministerraad en de Joffers Eline en Yara. En niet 

te vergeten de nieuwe Jeugdprinses: 
Prinses Donna d’n 1e.

Het motto voor dit jaar is ‘We zette un tâântje bij’, en ’t Aogje kennende gaat dat ongetwijfeld lukken!

Vier onbekommerd feest, heb oog voor elkaar en geniet met volle teugen van het bruisend feest dat voor ons ligt!

Alaaf,

Paul Depla 
Burgemeester Breda

BurgemeesterBurgemeester
Beste leutvierders van ‘t Aogje,

Prins CarnavalPrins Carnaval
Lieve carnavalsvierders van ’t Aogje
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CarnavalsliedCarnavalslied
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CarnavalsliedCarnavalslied
Winnaar Mottomot

COUPLET
Veleje week, kreeg ik het in munne kop
Pompte m’n banden wir op, en ging wa trappenPetje op, en meej m’n bidon vol bier
Fietste ik meej plezier, ied’reen veurbij

Plots zag ik, daar aan da kant van de baan
Wa van m’n maote al staan, een pilske happenIk dacht, ik mot nou nie meer stilstaan
Maar heul snel daar naartoe gaan, Dus zet een tandje bij

REFREIN
Ja, ja, ik voel het al, we gaan weer lekker carnavallenIedereen is blij, feest voor jou en mij, de polonaise trekt voorbij

Ja, ja, ik voel het al, we gaan weer meej z’n allen knallenEn zakke we wa terug, Dan zette we wir vlug een tandje bij

COUPLET
Ik fietste deur, maar man wat had ik een pechWant midden op diejen weg, een kudde bomenOp de rem, meej unne koprol vooruit

En een paar taanden er uit, ik was nie blij

D’n dag erop, maar gauw d’n tandarts gebeld
Heul het verhaal verteld, ik moest maar komenHij zeej, ik zal oew snel verdoven
Dan zet ik daar van boven, er gauw wa tandjes bij

REFREIN
Ja, ja, ik voel het al, we gaan weer lekker carnavallenIedereen is blij, feest voor jou en mij, de polonaise trekt voorbij

Ja, ja, ik voel het al, we gaan weer meej z’n allen knallenEn zakke we wa terug, Dan zette we wir vlug een tandje bij

In de koei, op de markt, een tandje bij dan feesten we weer extra hard
Nog een keer, we gaan ervoor, een tandje bij en dan ge-woon weer door

REFREIN
Ja, ja, ik voel het al, we gaan weer lekker carnavallenIedereen is blij, feest voor jou en mij, de polonaise trekt voorbij

Ja, ja, ik voel het al, we gaan weer meej z’n allen knallenEn zakke we wa terug, Dan zette we wir vlug een tandje bij

We zette een taandje bij!  | BiermagnetenMuziek: Jos Huijbregts  Tekst: Frido Schrauwen  & Toin Hanegraaf

Beluister het carnavalslied op www.cctaogje.nl/showbizz/muziek
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Hed oew dak een scheur?
't Aogje @ um al 66 jaor deur!
Klik                          op oew gemak
veur problemen meej oew dak

vanhaperen.nl 

Aogse optochtAogse optocht
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Aogse optochtAogse optocht
Zondag 19 februari

De Commissie BuitenGebeuren is onder andere 

jaarlijks verantwoordelijk voor het organiseren van de 

optocht. Ook dit jaar zijn we weer druk in de weer geweest 

om één en ander voor te bereiden. De benodigde 

vergunningen, de afzettingen, de verkeersregelaars 

met de benodigde papieren, enz. Daarnaast hebben 

we met de evaluatie van eerdere jaren en de signalen 

die we van een aantal optochtdeelnemers hebben 

gekregen, de optochtroute nogmaals onder de loep 

genomen. Dit heeft geresulteerd in een hernieuwde 

route.

De start van de route zal dit keer niet vanaf de Haagse- 

markt zijn maar vanaf het Esserplein. Dan zal de 

optocht zich via de Voorstraat naar de Haagsemarkt 

bewegen. Daar zal een defilé afgenomen worden en 

zullen de deelnemers enthousiast worden onthaald. 

Daarna trekt de optocht de Dreef in om vervolgens de 

Doelen in te rijden. Daarna zal via de Leerlooierstraat,  

Ambachtenlaan, Liesbosstraat de optocht eindigen op 

de Haagsemarkt.

Jullie als lezers van de Lapteen zijn uiteraard van harte 

welkom om op zondag 19 februari de optocht te komen 

bewonderen. De deelnemers hebben weer hun uiterste 

best gedaan om u iets moois, kleurrijks, bijzonders,  

ludieks te laten zien. Uw aanwezigheid is voor de 

optochtdeelnemers een inspiratiebron voor de optocht 

van 2023. En wie weet inspireert het u om in 2024 zelf 

deel te nemen aan de Aogse optocht.

Route door ’t Aogje...

START 
OPTOCHT 

EINDE 
OPTOCHT

GROTE AOGSE OPTOCHT •13.30 u

NIEUWE
ROUTE
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PrikbordPrikbord
Berichten uit 't Aogje

C.V. Simpel innoveert!C.V. Simpel innoveert!
Verduurzamen, dat is het woord dat je tegenwoordig overal 

voorbij ziet komen. Als wagenbouwvereniging kunnen wij dan 

natuurlijk niet achterblijven! Al jaren bouwen zij hun wagen 

met behulp van betonijzer, klei, glasvezel, (hout)lijm en verf. 

Dit spul is niet altijd even duurzaam. Daarom zijn de mannen 

en vrouwen op zoek gegaan naar een milieuvriendelijker 

alternatief. 

En dat hebben ze gevonden! Na lang onderzoek hebben zij 

een methode ontwikkeld waarmee een complete wagen 

gebouwd kan worden met wat simpele, milieuvriendelijke 

materialen. Deze nieuwe methode maakt gebruikt van een 

aantal materialen die iedereen in huis heeft of eenvoudig kan 

aanschaffen in de lokale bouwmarkt, namelijk: kippengaas, 

papier en behangplaksel!

Hoe komde erop, zou je denken? “Och, dat is simpel”, zegt de 

voorzitter van c.v. Simpel, “Vorig jaar konden we niet aan de 

wagen bouwen, dus toen ben ik in huis maar aan de slag gegaan. 

Toen ik de kippenkooi in de tuin van een nieuw behangetje aan 

het voorzien was, kreeg ik ineens een ingeving! Wat als we nou 

eens papier en behanglijm gebruiken om de wagen vorm te 

geven?” Na enig geexperimenteer bleek dit een gouden greep! 

Carnavalsbouwers onder elkaar noemen dit idee revolutionair. 

Het zou zo maar eens kunnen dat we deze techniek in de 

toekomst ook bij andere verenigingen terug zullen gaan zien!

Dat smaakt naar meer, bij Simpel kijken ze dan ook naar 

verdere mogelijkheden om te verduurzamen. “We zijn aan 

het experimenteren met alternatieve methoden om de wagen 

in te kleuren”, zegt de voorzitter, “Zo hebben we onlangs alle 

terpentineverf al vervangen door minder schadelijke verf 

op waterbasis. We hebben zelfs overwogen om de verf te 

vervangen door bloemen.” Wederom een revolutionair idee! 

“Probleem daarbij is alleen dat er in de winter zo weinig bloeit, 

dus dat gaat ‘m niet worden, helaas!” 

Wil je eens komen kijken hoe een 

carnavalswagen gebouwd wordt? En 

wil je misschien zelfs een keertje zelf 

de handen uit de mouwen steken?  

Stuur dan een mailtje naar  

info@cvsimpel.nl

Carnavalszaterdag begint als een mooie, zachte dag. In 
de loop van de middag wordt echter de eerste druppel 
verwacht, een voorbode van een aantal onstuimige dagen. 

Op zondag is het prima weer om naar buiten te gaan. Dat 
komt goed uit, kunde meteen d'n optocht gaan bekijken!
 

Maandag is er sprake van een lokaal hoog druktegebied, 
dat zich overdag vooral lijkt voor te doen in de binnenstad. 
Naarmate de avond volgt, verplaatst dit echter richting 
de Koe. Hier is zelfs plaatselijk kans op donder, bliksem 
en gegarandeerd meters bier!
Kijk ook uit voor rukwinden! Deze zijn zeer plaatselijk, 
vooral rondom de statafel van c.v. Simpel.

Ook op dinsdag is er nog sprake van hier en daar een natje 
en een droogje. Al kunnen we er vanuit gaan dat in de 
loop van de avond de laatste druppels zullen verdwijnen. 

CarnavalsweerberichtCarnavalsweerbericht
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Aogse BlufAogse Bluf
Omda we de leste jaore nie konde speule, zoas we wouwe, zette we nou un tâântje bij. Nie da Aogse Bluf de kâântjes ‘eet afgelôôpe g’ad in’t verleje, maor ut was toch âânders.

Omda veurig jaor dun Coronao un bietje getemperd was en we oons 33 jaorig bestaon wilde viere, ebbe me daor ok un tâântje bijgezet en flink uitgepakt g’ad. 

Ut Aogje kennie zonder Aogse Bluf, maor ok âândersom gelda, eej. Saome maoke m’ur altij un mieraokels féést van.
Me repetere ôôns te pletter om wir un schôôn meziekske veur gullie te maoke, zoda gullie zelfs zonder un tâântje bij te ‘oeve zette, al meej gaon fééste.

Dus, as Coronao zun gemak un bietje ‘oudt meej karreneval, dan is Aogse Bluf wir van dun pertij en speule me de sterre van het dak.
Aogse Bluf zettur un tâântje bij dees jaor, maor eigenluk ‘oeft da nie, waant da doen ze al jaore.  

...is jong gedaan!

...is jong gedaan!

Oud geleerd...Oud geleerd...

1111

Ad Hoosemans

1111

Christ Nuitermans †

1111

Loes de Vetter

2222

Tim Schoonebeek

1111

Leslie de Nijs-Dillisse

JubilarissenJubilarissen
Al jaren bij de C.C.
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Hebbedingen...Hebbedingen...
Hedde dees al?
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Hebbedingen...Hebbedingen...
Hedde dees al?
Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij activiteiten van Stichting C.C. ‘t Aogje in Gemeenschapshuis De Koe en tijdens de 

financiële actie op zaterdag 11 februari. Ook kunt u hiervoor terecht bij Femke Reuvers, Pastoor van Spaandonkstraat 24.

KOMBORDJE   |  € 3,-

DAS  |  €  20,-  •  KINDERDAS  |  € 12,50

EMBLEEM   |  € 4,-
JUBILEUM EMBLEEM BUTTON  

Sentekwiebus worden? Zie www.cctaogje.nl/steun-carnaval/sentekwiebus

BUTTONS   |  € 2,50

AOGSE WIMPEL  |  € 15,-

VLAG   |  € 17,50

PARAPLU  |  € 17,50

NIEUW

€ 6,60

3 AOGSE TROELA’S  |  € 4,99
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Aogse AvondenAogse Avonden

Wilt u met uw vermogen ook un tâântje bij zette neem dan contact op met Cloosterman Value Fund

www.vishandelvermeulen.nl

Groothandel in 
vis en visproducten

voor horeca & instellingen
van de Reijtstraat 56

4814 NE BREDA

www.nooren-breda.nl
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Aogse AvondenAogse Avonden
Een hart voor carnaval

Een Aogse MjoezikulEen Aogse Mjoezikul
Dit jaar pakt de Commissie Aogse Avonden uit met een echte 

Aogse Mjoezikul! Acteer-, zang- en danstalent uit ’t Aogje heeft 

jaren geoefend voor deze spetterende voorstelling. 

De voorstelling draait om makelaar Celina Opdecent. 

Het liefst verkoopt Celina het hele dorp, zodat 

niemand hier ooit nog carnaval viert. Ze gruwelt 

van carnaval. Wat is er toch gebeurd met het 

meisje dat ooit Joffer wilde worden?

Meesfeest, Serpetina en Kostumia, de 3 geesten 

van carnaval, bezoeken Celina en nemen haar mee op 

sleeptouw. Vindt Celina ooit haar hart voor carnaval terug? 

De Aogse Avonden vinden plaats op 3, 4 en 5 februari 2023. Op vrijdag- en zaterdagavond aanvang 20.15 uur, op zondagmiddag wordt u om 14.00 uur verwacht. 

Kaarten zijn -zolang de voorraad strekt- te koop bij Femke Reuvers, Pastoor Van Spaandonkstraat 24, Breda. Kaarten zijn te koop voor  €10,-
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Provincie: Princenhage moet kerk opofferen
Provincie: Princenhage moet kerk opofferen
Vanwege de aanstaande aanleg van een ondergronds 

warmtenet, in het kader van de energietransitie, moet 

Princenhage één van de twee kerken, de Johanneskerk 

of de St. Martinuskerk, in het dorp opofferen om van 

binnen te dienen als stoommachine, waar elektriciteit 

gaat worden opgewekt. Dat besliste de provincie Noord-

Brabant in een geheim overleg waar de gemeente 

Breda geen zeggenschap meer in kreeg. Het enige dat 

burgemeester en wethouders nog wel konden afdwingen 

bij de gedeputeerden van de provincie, een raadplegend 

referendum onder alle bewoners van Princenhage, 

over wélke van de twee kerken zal gaan dienen als de 

stroomopwekker. 

In een reactie laten de voorgangers van de kerken 

weten verbijsterd te zijn over de gang van zaken. De 

katholieke St. Martinuskerk laat het er niet bij zitten; 

het Vaticaan zal hoogstpersoonlijk een gezant naar 

de provinciehoofdstad sturen. Ondertussen meldt 

een correspondent in Rome aan ons dat de pauselijke 

troepen, de Zwitserse Garde, gereed worden gemaakt 

om af te reizen naar Princenhage om de kerken in 't 

Aogje desnoods met hand en tand te verdedigen. 

Het ligt echter voor de hand dat in de St. Martinuskerk 

uiteindelijk de stoommachine gaat huizen. De hoge 

kerktoren kan dan dienen voor de stoomafvoer in de 

lucht. Dit gaat wel ten kosten van de kerkklokken. De 

vlaggen zouden wel geplaatst mogen blijven worden 

tijdens festiviteiten of herdenkingen in het dorp. 

Om het gemis van de kerkklokken te compenseren 

komt er een stoomfluit: op het half uur één fluitsignaal 

en op het hele uur -afhankelijk van het tijdstip- tot 

twaalf fluitsignalen. Deze blijven wel beperkt van zeven 

uur in de ochtend tot zeven uur in de avond vanwege de 

nachtrust.

Hieronder ziet u een impressie hoe de St. Martinuskerk 

eruit zal zien na de transformatie tot stoomkerk.

Het raadgevend referendum begint vandaag en duurt 

tot en met dinsdag 21 februari. Iedere inwoner van 

Princenhage mag stemmen, ook kinderen vanaf twaalf 

jaar. Stemmen doet u via www.aogsestoomkerk.nl. 

De niet bindende uitslag wordt woensdag 22 februari 

bekendgemaakt.

Op de Haagsemarkt is er zaterdag 18 februari een 

protestbijeenkomst, iedereen wordt verwacht in groen 

en wit. 

Stemmen doet u op: www.aogsestoomkerk.nl

Door: Neppurt Feeknuws

PersberichtenPersberichten
     Uit 't mooie Aogje
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Ministers lijmen zich vast aan de barMinisters lijmen zich vast aan de barHet lijkt zowaar een heuse trend te worden: activisten die zich vast lijmen aan de gekste dingen. Meestal om aandacht te vragen voor allerlei belangrijke zaken in deze wereld.

In ‘t Aogje kun je tegenwoordig ook activisten vinden, 9 stuks om precies te zijn. De ministers van ‘t Aogje hebben zich vastgelijmd aan de bar van de Vlaamse Schuur. Dat de mannen plakkers zijn wist Frido wel, maar toen na het zingen en vegen de hele ploeg nog steeds aan de bar stond keek hij toch wat vreemd op. “Wat krijgen we nu? “, vroeg Frido. 

Als een echte activist nam de minister van Groene Zaken het woord: “Wij voeren actie voor een beter Princenhage met nog meer groen en een grotere plukroute” “en voor meer wagens in de optocht”, aldus de minister van Mobiele Zaken. De minister van Pliesie Zaken wil meer veldwachters en Schoolse Zaken wil  twee weken carnavalsvakantie. Geldzaken strijdt voor goedkopere consumptiebonnen en Vrimde Zaken voor betere contacten met andere carnavalsstichtingen. Bijstandszaken weet niet precies waarvoor hij actie voert, maar hij staat graag zijn medeministers bij. 

“Allemaal goede dingen”, zegt Frido, “maar ik wil gewoon naar huis”. “Dat is geen probleem”, zegt de minister van Algemene Zaken, “wij redden ons hier wel”. “Geen denken aan dat ik jullie hier heel de nacht achter laat!!”. Op dat moment komt Peer Bromtol terug de Schuur in. Zwaaiend met zijn knuppel beveelt hij de ministers om naar huis te gaan. Van schrik springen alle 9 mannen achteruit. Verbaasd kijken ze elkaar aan, om daarna hard in lachen uit te barsten. 9 witte handschoenen plakken nog vast aan de bar.

“Ach ja”, zegt de minister van Aogse Zaken, “misschien moeten we dit binnenkort nog maar een keer in het Roode Hert proberen”.  

Rode Winkeltje na 20 jaar weer openRode Winkeltje na 20 jaar weer open
Het heeft er alle schijn van dat het Rode Winkeltje 

na 20 jaar weer open gaat. Dennis Nouwens is in 

onderhandeling met eigenaar Frans van Unen om 

het pand over te nemen. In zijn lagere school periode 

was Dennis een trouwe klant van Franske. Hij gunt 

zijn zoon  graag de mogelijkheid om  bij het Rode 

Winkeltje iets lekkers te kopen. 

Als de verkoop is afgerond zal het pand weer in 

oude glorie worden hersteld. Frans mag er gewoon  

blijven wonen en de exploitatie van de winkel  komt in 

handen van Jill Dunn,  die als jong meisje al bij Frans 

kind aan huis was en daar meehielp. Later opende Jill 

snoepwinkel Holly Jolly aan de Dreef. 

De winkel zal vier dagen in de week open zijn, telkens 

vanaf 14.00 uur, zodat de schoolkinderen op weg naar 

huis even langs kunnen komen.

Rond de carnavals periode van 11-11 tot Aswoensdag 

zullen er extra artikelen te koop zijn die te maken 

hebben met het Aogse carnaval. In die periode zal Jill 

regelmatig geassisteerd worden door Bep en Toos.

17



We make it personal

• Kleding bedrukken

• Persoonlijke cadeaus

• Wenskaarten

• Speelgoed en spellen

Pastoor van Spaandonkstraat 24 - 076 886 44 29
www.femkereuvers.shop - info@femkereuvers.shop

Boekhouding
is eenV       apart!

ESSERSTRAAT 79 | 4813 EJ BREDA | +31(0)76 514 74 44
RAADHUISPLEIN 1 | 4861 RV CHAAM | +31(0)161 49 25 08

WWW.ACKOIJEN.COM 

Niet meer zo blij met je boekhouder? Te duur? Of te groot 
geworden voor jou als ‘kleine’ MKB-klant? Kies voor échte 
aandacht en maatwerk. Met een flexibele en persoonlijke bena-
dering. Ook in loonadministratie en belastingadvies. Kom langs 
voor een gratis second opinion en beslis dan zelf of je 
overstapt. Dat is overigens makkelijker dan je denkt.

Hoeveel maatwerk
biedt je boekhouder

eigenlijk?
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Toen ik ongeveer 8 maanden oud was zeej ons Ma 

tegen ons Pa: ”Kik Janus, onzen Bart heeft er weer 

een taandje bij!”

Toen ik 15 was en thuiskwam na een ritje in de 

botsauto’s op de Princenhaagse kermis

zeej ons Pa tegen ons Ma: ”Kik Marie, onzen Bart is 

weer drie taandjes kwijt!”

Tegenwoordig zegt ons Ma tegen ons Pa as ze uit gaan 

eten: ”Eej Janus, heddoew taande bij?”

Wie in ’t Aogje last heeft van z’n taande, heeft keuze 

genoeg, want we hebben een paar tandartspraktijken 

in ’t dorp en een kunstgebittenboer in de 

Mastbosstraat. 

Voor taandwiele kunde terecht bij een paar 

fietsenmakers!

Nee wij zitten hier goed, we kunnen deze carnaval 

allemaal een taandje bij zetten en hoeven niet op een 

houtje te bijten. Eetgelegenheden genoeg en daar 

hoefde echt nie meej lange taande te eten.

En wat te denken van de taandjes van de jeugd van 

tegenwoordig?

Die jong hebben het maar druk 

met hun taandjes. Het is een hype 

om rond je twaalfde te gaan beugelen, zodat de 

zaak keurig waterpas èn op alfabet komt te staan. 

Verder is het ook helemaal hip om je taandjes 

te laten bleken. nou, ik heb eens geïnformeerd 

maar van de prijs werd ikzelf bleek. 

Ik gun het die kinders van harte hoor, daar niet 

van, want vroeger liepen we nog wel eens met 

een bruin uitgeslagen fietsenrek in ons bakkes 

rond en dat wil je echt niet meer toch?! Maar 

ja, toen liep je voor paal als je een beugel had 

en om je taandjes te bleken kon je ze hooguit 

poetsen met jif of vim, maar dat mag niet 

meer van Den Haag, Ook kregen wij toen met 

elk glas drinkwater een halve liter fluoride 

naar binnen. Er is dus wel het een en ander 

verbeterd om een fatsoenlijk taandje bij te kunnen 

zetten en ik denk dat we dat met z’n allen maar eens 

lekker gaan doen hier in ’t Aogje

Een fijne carnaval gewenst!!

BART VAN D’N BIELOP

Bart van d'n BielopBart van d'n Bielop
Over taande gesproken…
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herberg het roode hert
Haagsemarkt 34, Breda. Telefoon: 076 - 5219501 

www.herberghetroodehert.nl

de gezelligste huiskamer van ‘t aogje

90

eyewellness.nl
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Hoe je het ook wendt of keert, aan al het goede komt een eind. Dus ook aan carnaval. Je moet weer 
terug in het ritme van alle dag en dat valt na deze heerlijke dagen niet mee. Je baalt ervan. Het is dan 
ook ronduit irritant!

Vissen

Carnaval blijft het feestje om van te watertanden, je geniet dan ook met volle teugen. De muziek, de 
gezelligheid, de drank. Je beleeft het puur en volledig. Je bent dan wel een Waterman, maar je doet 
geen water bij de wijn.

Waterman

Van een avondje feesten kun je behoorlijke honger krijgen. Dan is het goed om je tanden in een lekker 
broodje te zetten. Wat er op het broodje zit, mag je zelf bedenken. Een frikandel, shoarma, drop of sla… 
kijk maar.

Steenbok

Je staat in de kou naar de optocht te kijken en je tenen beginnen te bevriezen. Het klappertanden is tot 
in de wijde omtrek te horen en overstemt zelfs de blaaskapel. Volgende keer toch als beer verkleed 
naar de optocht gaan in plaats van zeemeermin…

Boogschutter

Eigenlijk staat je blaas op knappen en moet je hoognodig naar de toilet, maar dat gaat niet. Je staat in 
de kroeg en de mensenmassa is te compact. Er is geen doorkomen aan. Dan zal je op je tanden moeten 
bijten en volhouden! Succes.

Schorpioen

Feesten is leuk, dat is jouw motto. Maar er komt een moment dat je toch naar huis moet. Als je dan op 
je laatste tandvlees naar huis bent gestrompeld en je eindelijk je bedje induikt, kun je terugkijken op 
weer een leuke dag.

Weegschaal

Met zingen steel jij de show, je kent alle teksten uit je hoofd, je keel is gesmeerd. Jij kan de wereld 
aan en geeft terloops een vette knipoog naar de Prins en de Joffers. En aan iedereen die jou zou willen 
stoppen, laat je je tanden zien.

Maagd

Deze carnaval kom je een oude bekende van jáááren geleden tegen. Dat lijkt leuk totdat diegene 
herinneringen van een andere carnaval ophaalt, inclusief alle gênante details die jij al lang vergeten en 
verdrongen had. Ja, dan sta je wel even met je mond vol tanden.

Leeuw

De polonaise heeft de tand des tijds al eeuwen lang doorstaan en jij als enthousiaste deelnemer sluit je 
ook nu weer graag aan bij deze massadans. Handen op de schouders van je voorganger en gaan maar 
kijk uit: niet te hard knijpen met die Kreeft-scharen van je.

Kreeft

Ut staot’in de sterre!Ut staot’in de sterre!
Wat voorspelt jouw carnavalshoroscoop?

Als een setje gesmeerde tandwielen rollen de tweelingen door carnaval. Soepel beweeg jij je door de 
menigte. Je rolt van kroeg naar kroeg en grote kans dat je meedoet aan de optocht. Aan beweging geen 
gebrek. Wel kans op spierpijn op woensdag.

Tweelingen

Als Stier word je dit jaar aan de tand gevoeld, want… waar ga je als Stier naar toe met carnaval? Het 
Hert of de Koe? Het Hert werkt natuurlijk als een Roode lap op de stier, maar ook zal je de charmes 
van de Koe niet kunnen weerstaan. Je zou zelfs een oogje kunnen laten vallen op het Witte Schaap.

Stier

Vol overgave stort jij je in het feestgedruis, Ram. Hossend over de Haagsemarkt of ergens in een kroeg, 
het maakt niet uit, als het maar gezellig is. Dreigt de boel stil te vallen, dan zet jij een tandje bij. Op z’n 
tijd naar de bar, maar kijk je wel uit, anders ben je de volgende ochtend een ram-p!

Ram
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Peer Bromtol stopt na 38 jaar
Peer Bromtol stopt na 38 jaar
(van onze speciale verslaggever)

Toen IJzeren Wullum aangaf dat hij met pensioen ging solliciteerde 

Piet Dekkers naar de functie van veldwachter, die zijn oom Wim 

Dekkers met veel verve 25 jaar lang had vervuld. Van de vier serieuze 

kandidaten werd Piet na enkele selectieronden verkozen tot de 

nieuwe veldwachter van ’t Aogje. Wie had toen kunnen vermoeden 

dat hij dat 38 jaar zou volhouden?

Natuurlijk moest de nieuwe 

veldwachter ook een naam en een 

speciaal kostuum krijgen.

Er  werd een bijeenkomst belegd 

met de toenmalige voorzitter Cees 

Hoosemans, chef protocol René 

Grimminck en creatief alleskunner 

René Appels. Al pratende schetste de 

tekenaar een Frans achtige Gendarme. Dat 

werd het uitgangspunt voor het kostuum. Het 

brandweerpak van slager Jan van de Wijngaart was een 

goed alternatief voor de nieuwe veldwachter. Piet Dekkers 

had zelf wel ideeën voor de naam van zijn creatie. Zijn naam 

werd PEER BROMTOL. Peer vanuit Piet, Bromtol, omdat hij 

nogal eens moet brommen als hij de mensen tollend bij elkaar 

gaat halen. (Met een knipoog naar Bromsnor, de bekende 

veldwachter uit de serie Swiebertje).

Als Peer binnenkomt met de armen wijd gespreid en de 

fluit in de mond dan weet de rest van het Prinselijk gevolg 

dat ze veilig zijn. De menigte wijkt uiteen uit ontzag voor Peer 

en de Prins kan zijn entree maken. Veiligheid voor iedereen is de 

hoofdtaak van de veldwachter. Indien nodig kan hij ook nog zijn 

knuppeltje gebruiken, maar in het verleden  pakte hij dat alleen 

maar om iemand te kwallen. De spreekstalmeester op de markt 

heeft daar ervaring mee. Een andere belangrijke taak is het 

schema van de bezoeken te bewaken.

Als Peer op zijn fluit blaast voor vertrek, dan haast het prinselijk 

gezelschap zich naar de bus want Peer is onverbiddelijk; tijd 

is tijd en we vertrekken. Een keer is het gebeurd dat de bus 

vertrok vanaf een locatie in het Kielegat naar café Heuvelzicht 

zonder Prins. Niemand had gezien dat Prins Joostinus niet 

in de bus zat. Aangekomen bij Heuvelzicht stopte even later 

de  bus van de Aopelaanders uit Rijsbergen en daaruit stapte 

Prins Joostinus. Menig Bieloper heeft ook wel eens achter de bus 

aangerend.
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In ons gesprek spreekt Piet ook nadrukkelijk zijn dank uit aan zijn vader en moeder. Zij waren zelf lang lid geweest van de C.C. en wisten als geen ander hoe het er aan toe ging. Zij vonden dat Jacqueline overal bij moest zijn. Daarom werden Evelien en Bibian op vrijdag naar opa en oma gebracht. Met een feestpakket als dank, waar o.a. een fles Bokma en een fles Bessenjenever in zat. Dan begon het drukke programma, vaak vanaf 9 uur ‘s morgens tot laat in de avond. In zijn begintijd bezochten de Prins en zijn gevolg tijdens carnaval een of meerdere keren 10 cafés en diverse instellingen in ’t Aogje en omgeving.

In zijn 38 jarige diensttijd heeft Peer drie kostuums versleten en moet hij al die jaren op zijn gewicht letten, omdat anders het pak niet meer zou passen. Peer trad in functie tijdens het laatste regeringsjaar van  Prins Fernand (Fer de Meulder) en eindigt als veldwachter aan het eind van het laatste jaar van diens zoon Rudie (Prins Raymundus).

38 jaar Peer Bromtol, waren ook 38 jaar een belevenis voor het hele gezin. Er werd altijd voor gezorgd dat iedereen kon genieten op zijn eigen manier. De dochters genoten van de kindermiddagen, de Limonadebals en de Shandybals, samen met een hele groep C.C. kinderen logeerden zij dan ook vaak bij elkaar.
Later werden de dochters zelf ook lid. Zelfs de schoonzonen maakten deel uit van dat bijzondere carnavalsgevoel; de één als partner 

de ander als muzikant.

Piet geeft in het gesprek nog aan 
dat zo’n lange periode van Peer 
Bromtol alleen mogelijk was door de 
onvoorwaardelijke steun van zijn vrouw Jacqueline.
Het is heel bijzonder voor Peer Bromtol dat zijn kleindochter Fleur in 2023 de jeugdraad als veldwachter de weg zal wijzen.

Peer  hartelijk dank  Peer  hartelijk dank  

voor de 38 jaar trouwe voor de 38 jaar trouwe 

dienst aan het Aogse carnaval!dienst aan het Aogse carnaval!
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OPCHARGE.COM

electric charging solutions 
for cities and companies 
100% GREEN DUTCH POWER

Hé leden 
van Stichting 
C.C. ’t Aogje,
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Nil's KollumNil's Kollum
Nil blijft weer plakken

Papa, wat is een ‘klimaatklever’? Die vraag stelde onze Driek kort nadat het nieuwbakken 

woord ‘klimaatklever’ door de Dikke van Dale als woord van het jaar 2022 was uitverkoren. Een 

‘klimaatklever’... tja. Volgens mij is dat een klimaatactivist die een extra tandje bijzet om de 

opwarming van de aarde een halt toe te roepen. 

Met bisonkit lijmden klimaatklevers zich vorig jaar vast aan diverse wereldberoemde 

schilderijen. Zo ook aan de zonnebloemen van onze Vincent die absoluut geen oren had naar 

deze kleverige bedoeling. De museumdirecteur was na de actie van de klimaatklevers witheet 

van woede. Gelukkig werd de soep niet zo heet gegeten als ie op het historische schilderij 

werd uitgesmeerd. Wel lieten de zonnebloemen hun koppies spontaan hangen, dankzij de 

plaatselijke global-warming die uitbrak door de oververhitting van de museumdirecteur.

In het Mauritshuis kreeg ‘het meisje met de parel’ te maken met grensoverschrijdend gedrag. 

Een kaalhoofdige klimaatklever sprong over het museumhek om z’n ‘kaole tets’ met de 

krachtigste secondelijm aan haar bleke wangen vast te kleven. Sinds die tijd is het meisje haar 

kostbare oorbel kwijt. Ze sprak echter van een geluk bij een ongeluk. Voor hetzelfde geld was 

de klimaatklever getooid met een weelderige haardos, waardoor ze nu als ‘de vrouw met de 

baard’ verder door het leven had moeten gaan.

‘Treitervlogger’. ‘Blokkeerfries’. ‘Anderhalvemetersamenleving’. En nu dus ‘Klimaatklever’. 

Stuk voor stuk nieuwerwetse ‘woorden van het jaar’ die bijzondere gebeurtenissen, tijden of 

opmerkelijke personen markeren. Eén alleszeggend woord dat boekdelen spreekt. Binnenkort 

breken weer bijzondere tijden aan in ’t Aogje. Zeker weten dat ons unieke carnavalsfeest met 

al die kleurrijke Aogenezen in de polonaise ook niet onopgemerkt voorbij zal gaan bij d’n Dikke 

van Dale. Zeker niet wanneer we samen weer een extra tandje bijzetten in het feestgedruis. 

De beroemde Aogse schilderijen van Jan Theuns hebben van Nil in ieder geval niks te vrezen. Maar 

ook al past het woord ‘klimaatklever’ niet in mijn vocabulaire, toch zet ook Nil als carnavalsactivist 

een extra tandje bij voor een mooiere en feestelijkere wereld. Nil’s carnavalsactivisme in 

één woord gevangen? Wat dacht u van ‘LesteDruppelDweiler’. DaGroenWitteDaskeDrager. 

‘InKoegnitoQuibus’. ‘CarnavalsKlankenTapper’. ‘IkTaaiNieAfTieTaaier’. Of gewoon lekker als 

vanouds... Aogse ‘barplakker’.

D’N NIL
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Mijn telefoon gaat…. “Met Margot”…. “Jaaaaaa 

hallo! Loes hier!” Of ik een stukje wil schrijven voor 

de Lapteen. Ik ben er even stil van…. Ik? Voor de 

Lapteen? Uhm… 

Maar ja, het is Loes….: Heerlijk mens, kan ik geen 

‘nee’ tegen zeggen.  

Dus… hier zit ik dan… me suf te piekeren wat voor 

stichtelijke woorden ik tot jullie kan richten. 

In het ABN, ook dat nog, want in dialect kom ik niet 

verder dan ‘eej kul…’ vrees ik. En zelfs dat klinkt 

lachwekkend uit mijn mond. 

Carnaval. Het haalt een soort schizofreen kantje in mij 

naar boven. Het grootste deel van het jaar snap ik niks 

van de lol ervan. Mensen die mij kennen weten dat ik 

bepaald niet vies ben van een feestje, maar het idee 

van flauwe muziek, verkleden, veel te veel drank… ik 

vind het gedoe…. Denk ik dan…. 

Tot licht ongenoegen van mijn wederhelft, die met 

zeer veel plezier in een carnavalsband speelt. Vanaf 

de 11e van de 11e is carnaval dan toch ook echt wel 

een thema hier in huis. Bij hem dan... 

Totdat het feest weer nadert…. Dan gaat het kriebelen 

en komt die andere kant naar boven. Dan trek ik de 

verkleeddozen tevoorschijn, hang de vlag uit, plak 

stippen op het raam (vroeger zelf geknipt van papier 

maar tegenwoordig maak ik dankbaar gebruik van 

de raamstickers van Femke Reuvers) en bestel een 

extra fles Schrobbelaer…. De groepsapp verandert 

van onderwerp en de plannen worden gesmeed…. 

Inkoegnito, de carnaval editie van Tis Kwis in ’t 

Aogje, ’t Grôôt Aogs Opwèrm Bal (stiekem mijn 

persoonlijke favoriet); ik wil overal naartoe! 

En als het dan eenmaal losbarst, dan ga ik er 

helemaal in op. Dan veranderen die flauwe 

muziek en gedoe ineens in een soort roes van 

geluk. 

En denk ik dat ik alles kan. 

Zoals Joffer zijn….  

Ja echt, elk jaar wapperen mijn vriendin en 

ik als de besten met de handjes, in de hoop 

opgemerkt te worden als nieuw Joffertalent 

door de dienstdoende prins. 

Wat een fantastische taak, Joffer zijn. Vol 

bewondering kijken we met onze Schrobbelaer 

in de hand naar de 3 leuke dames die de prins 

vergezellen en dromen…. 

Zal ik ooit Joffer worden? Ach welnee. En 

dat hoeft ook helemaal niet. Laat ons maar lekker 

fladderen. 

Zal ik ooit vanaf 11-11 al in carnaval gelid staan? 

Zeker niet. 

Zal ik ieder jaar weer opgaan in de roes van simpel 

geluk? Absoluut!

Want tsja… carnaval is carnaval. “De mannen van”, 

zongen het al: Met carnaval is het carnaval, dan gaan 

we lekker carnavallen, want dan is het carnaval en 

met carnaval dan is het carnaval. 

Nou dat dus. Carnaval is carnaval, daar kun je niet 

omheen. Het is er gewoon. En het is fijn. Het is sociaal 

cement. Het feest van verbinding. Met carnaval maak 

je vrienden voor het leven, ook al zie je ze alleen 

tijdens deze doldwaze dagen. Dagen waarin je even 

alles los kunt laten, iedereen gelijk is en iedereen 

goede zin heeft. Puur genieten.

Daar wil je toch niet zonder!

DUS ALAAF BESTE DORPSGENOTEN. TOT ZIENS IN 

FEBRUARI. 

MARGOT VAN ES

Met carnaval...Met carnaval...
...dan is het carnaval...
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076 564 20 42 info@lussenburgadvies.nl
lussenburgadvies.nl

We zette un 
tâântje bij!  
Tijdens én na carnaval
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Aogse AfvalraceAogse Afvalrace
Ter gelegenheid van het 66-jarig bestaan van Stichting C.C. ’t Aogje werd op 2 

juli 2022 een nieuwe, spectaculaire activiteit georganiseerd op de Haagsemarkt: 

De Aogse Afvalrace. Presentatoren Ad Romijn en Pim van Ginneken maakten er 

samen een mooie show van en loodsten de deelnemers door de uitdagingen heen.  

 
Wie kan als eerste 15 bierkratten stapelen en 10 seconden optillen, Toine van 

het Roode Hert of Frido van De Koe? Toine won dus vak geel-zwart mocht door. 

Welke trekker rijdt weg? Wie heeft als eerste een boomstam in stukken gezaagd 

en gekliefd? Welke afmeting heeft de motorenfile? Er waren maar liefst 10 

ronden met onder andere autobanden, ballonnen, eieren en weegschalen, 

12 waar/niet waar vragen én een finale nodig om tot een winnaar te komen.  

 
Het ultieme doel voor de deelnemers was om níet af te vallen. Dit lukte Julie 

Nuitermans, zij won de cheque van €222,22. Deze eerste editie van de Aogse 

Afvalrace smaakte zeker naar meer. Het publiek was enthousiast en vooral het 

gegeven dat iedereen mee kan doen, van jong tot oud, werd gewaardeerd. C.C. ’t 

Aogje is aan het kijken of er ook in 2023 een Aogse Afvalrace georganiseerd kan 

worden. Houd onze socials in de gaten!

DorpskwisDorpskwis
Zaterdag 26 november 2022, 16.00u. We gaan van start met de Dorpskwis! Van elk team zijn twee mensen aanwezig. Eén van de twee mag de startopdrachten mee naar huis nemen en de ander moet nog even blijven. Die dag is toevallig ook de dag van het Nationaal Dictee, dus de deelnemers zitten er klaar voor. Denken ze! Ze moeten een theorie examen maken en het is een wonder dat er niet meer verkeerd gaat: tussen de vier en negen antwoorden goed....van de 15! En wat komt er verder zoal langs? Nou, van De Wielen Van De Bus tot Horrorchucky en van een papegaai die een duif nadoet tot het oeroude Duck Hunt. Na een spannende avond kwam dit jaar Bende Benukt met de meeste punten als winnaar uit de bus! 

Zet alvast 25 november 2023: Dorpskwis in je agenda! Weet jij van alles een beetje? Of van een paar dingen heel veel? Doe dan samen met je straat, bedrijf, gezin, sportclub, etc. mee en ga voor de winst of voor een bonusprijs, maar sowieso voor een leuke avond!
HIER ALVAST EEN OPWARMERTJE:  1-14  1-15  13-6  3-15  13-3  10-10  14-2 2-1  8-11 14-5 !Onthoud het antwoord en schrijf dat op het inschrijfformulier dat na de zomer komt en je team krijgt een kleine voorsprong!

Aogse ActiviteitenAogse Activiteiten
Verslag van...
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KAARTVERKOOP:       Femke Reuvers, Pastoor v. Spaandonkstr. 24           Verkoop aan de deur    Geen toegangskaart nodig

Limonadebal
19.00 - 20.30 u

LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar

ENTREE: € 2,-

Aláááfff XXL Party!! 

21.00 - 23.30 u
LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: vanaf groep 8 t/m 15 jaar

ENTREE: € 4,-

Schuurfeest
18.00 - 01.30 u
LOCATIE: De Koe 

ENTREE:  

€ 2,50  (kind t/m 12jr)

€ 4,50 (volw.)

Het Orakel van Nil
21.30 - 22.00 u

LOCATIE: 't Zottenhofke

Grôôt Aogs 
Opwèrm Bal
22.11  - 01.30 u

LOCATIE: Het Roode Hert

Lancering Prins
& Eerste Druppel
13.11 u
LOCATIE: Haagsemarkt

Familiebal
14.15 - 18.00 u

LOCATIE: De Koe 

ENTREE:  

€ 2,50  (kind t/m 12jr)  

€ 4,50 (volw.)

Limonadebal
19.00 - 20.30 u

LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar

ENTREE: € 2,-

Aláááfff XXL Party!! 

21.00 - 23.30 u

LOCATIE: De Koe

ENTREE: € 4,-

Mottobal 
18.00 - 01.30 u

LOCATIE: De Koe

ENTREE:

€ 2,50  (kind t/m 12jr)   

€ 4,50 (volw.)

Grote Aogse Optocht
13.30 u
LOCATIE: Start optocht Esserplein

Zaalfeest
14.30 - 18.00 u

LOCATIE: De Koe

ENTREE:  

€ 2,50  (kind t/m 12jr)  

€ 4,50 (volw.)

Prijsuitreiking
16.00 u - Categorie K (Kids)

17.00 u - Overige categorieën  

LOCATIE: Grote zaal van De Koe

Programma 2023Programma 2023
VRIJDAG 17/02

ZONDAG 19/02
ZATERDAG 18/02



KAARTVERKOOP:       Femke Reuvers, Pastoor v. Spaandonkstr. 24           Verkoop aan de deur    Geen toegangskaart nodig

Limonadebal
19.00 - 20.30 u

LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar

ENTREE: € 2,-

Aláááfff XXL Party!! 

21.00 - 23.30 u
LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: vanaf groep 8 t/m 15 jaar

ENTREE: € 4,-

Schuurfeest
18.00 - 01.30 u
LOCATIE: De Koe 

ENTREE:  

€ 2,50  (kind t/m 12jr)

€ 4,50 (volw.)

Grote Aogse Optocht
13.30 u
LOCATIE: Start optocht Esserplein

Zaalfeest
14.30 - 18.00 u

LOCATIE: De Koe

ENTREE:  

€ 2,50  (kind t/m 12jr)  

€ 4,50 (volw.)

Prijsuitreiking
16.00 u - Categorie K (Kids)

17.00 u - Overige categorieën  

LOCATIE: Grote zaal van De Koe

Kindermiddag
14.30 - 16.00 u
LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: 4 t/m 10 jaar

ENTREE: € 4,-

Oudercrèche
14.00 - 19.30 u

LOCATIE: De Koe

Leste Druppel
20.00 u
LOCATIE: Haagsemarkt

Optocht Kielegat
12.00 u

Limonadebal
19.00 - 20.30 u
LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar

ENTREE: € 2,-

Dorpsbal
21.00 - 02.00 u

LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: Vanaf 15 jaar

ENTREE: € 15,- 

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

ZONDAG 19/02
MAANDAG 20/02 DINSDAG 21/02



DorpsbalDorpsbal
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bekend van hits als:  

De Gròzzie van Mèn Buurvrouw,

Un Lekker Delleke,  Solo!

bekend van hits als:  

Reunie (Après-ski), In De Schuur, 

Tapf Naar Tapf

MA. 20.02.2023     
LOCATIE: De Koe, Ambachtenlaan 1    |    TIJD: 21.00 - 02.00 u

ENTREE: € 15,-    |    LEEFTIJD: vanaf 15 jaar

DorpsbalDorpsbal ‘23

Veul GèreVeul Gère

Immer HansiImmer Hansi

En diverse kapellenEn diverse kapellen

Prins Raymundus de XIXPrins Raymundus de XIX
brengt een bezoek met zijn Joffers,

hofkapel BB de Bielopers en zijn Gevolg
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WENST JE EEN FIJNE CARNAVAL!

@vaderjacobsbreda
HAAGWEG 407, BREDA

WWW.VADERJACOBS.NL

Ben jij onze nieuwe
kostendeskundige? 

+31 (0) 6 10687597 
info@willynaessens.nl

Je kan rekenen op 
een topbaan bij 
Willy Naessens!
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Jaan Verhoeven is de man die vanaf 1997 al het gietwerk van Stichting C.C. ’t 

Aogje verzorgde. Denk daarbij aan jaartallen, jubileumdecoraties, schildjes, 

onderscheidingen, de handafdrukken in de sokkel van Nil, het eerste druppeltje 

en niet te vergeten de jaarlijkse mottobeeldjes. Hij stopt er nu mee. Reden om 

deze bijzondere man hier in het zonnetje te zetten.

Je moet hem wel even leren kennen, Jaan Verhoeven, want zoals zoveel 

kunstenaars is het een man die liever zijn werk laat spreken dan dat hij 

zelf moet praten. Als je hem echter wat beter leert kennen en je zit op een 

koude winteravond in het carnavalsseizoen in de warmte van de gezellige kleine keuken aan 

de Kerkstraat in Meerle dan komen de verhalen los. Toch zeker onder het genot van een klein 

borreltje dat Jaan graag voor je inschenkt.

Bij een eerste bezoek is er steevast een rondleiding door het atelier/de werkplaats waarbij je 

een goed beeld krijgt van de veelzijdigheid van deze kunstenaar. Hij laat zien hoe het gietproces 

in zijn werk gaat en wat er allemaal moet gebeuren voordat er zelfs ook maar iets gegoten kan 

worden. Trots toont hij de resultaten van diverse opdrachten die hij in de loop der jaren heeft 

gehad. Wat duidelijk wordt is dat heel veel clubs, instanties en particulieren hem wisten te vinden. 

Soms al met een duidelijk model van wat er gemaakt moest worden, maar ook wel met niet meer 

dan alleen een leuk idee. Dan was er een uitdaging voor onze kunstenaar, die zijn handen liet 

boetseren wat in zijn creatieve geest ontstond.

Ook aan de mottobeeldjes van C.C. ’t Aogje had hij vaak een hele klus. Een beeldje maken aan de 

hand van een tekening die een aantal losse elementjes bevat valt nog niet mee. Toch wist Jaan 

ieder jaar opnieuw vol trots een beeldje te presenteren waarmee we voor de dag konden komen.

Samen met zijn vrouw Ria bezocht hij jaarlijks de Aogse Avonden en op zondag tijdens de Grote 

Optocht van ’t Aogje waren zij onze gasten op het Raadhuis. Daarna weer snel weg, want op de 

terugweg naar Meerle moest ook nog een bezoek gebracht worden aan de carnavalsvrienden 

in Ulvenhout.

Tot slot een korte anekdote :

Op een avond waarop het bestelde gietwerk 

werd afgehaald keken we, voor het naar huis 

gaan nog even ter controle in de doos en 

zagen tot onze schrik niet de persoonlijke 

onderscheidingen van Prins Peer d’n 

zeventiende, maar die van zijn voorganger 

Sanseverius de XVI. “Ik schenk nog een klein 

borreltje in en dan komt het allemaal goed!” 

En dat kwam het ook.

Adriaan (Jaan) VerhoevenAdriaan (Jaan) Verhoeven
Hofgieter Stichting C.C. ’t Aogje
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Voor onze terugkerende  rubriek “In bad met…” gaat Joffer Yara namens Commissie Pers 

& Publiciteit in gesprek met leden van Stichting C.C. ’t Aogje. Deze editie ging ze in bad met 

(kersverse) Bieloper Jurre Schaerlaeckens en ze legde hem een aantal vragen voor.

Leeftijd: 19 jaar 

Studie: Chemische technologie (Avans ) 

Instrument: Bariton 

Favoriete Bielopers hit (aller tijden): Melrose 

Hoe lang ben je (al) lid van de Bielopers?

Pas net! Van de Bielopers ben ik nu een paar 

maanden lid. Dit is dan ook mijn allereerste seizoen. 

Eerder was ik lid van BB Jeugdleut, de jeugdhofkapel 

van Stichting C.C. ’t Aogje. 

Waarom ben je bij de Bielopers gegaan?

Zoals ik hierboven zei, ben ik eerst lid geweest van 

BB Jeugdleut. Daarna heb ik even pauze gehad voor 

wat betreft spelen, maar carnaval voelde voor mij 

zo uiteindelijk niet compleet. Ik merkte dat ik iets 

wilde doen qua spelen tijdens carnaval. Toen had ik 

het geluk om een repetitie mee te mogen doen bij 

de Bielopers en dat vond ik gelijk fantastisch. Ik ben 

vervolgens niet meer weg gegaan. 

Wat is volgens jou het allerleukste feest waar je met de 

Bielopers wel eens geweest bent?

Ik ben met de Bielopers eigenlijk pas op een paar 

feestjes geweest, kiezen is daarom erg moeilijk. 

Als het echt zou moeten, dan zou ik zeggen 

dat de 11/11 viering in de 

Vlaamse schuur tot nu toe het 

hoogtepunt is. 

Ik heb, toekomstdenkend, 

al wel iets waar ik erg naar 

uit kijk. Toen ik nog bij BB 

Jeugdleut speelde, mochten 

wij meekijken tijdens het Dorpsbal. Daar spelen 

de Bielopers natuurlijk ook. De nummers die ze 

speelden vond ik heel vet en het was altijd volop 

meezingen. Het lijkt me heel gaaf om daar nu zelf te 

staan. 

Ben je in het carnavalsleven nog ergens anders actief?

Ik vier natuurlijk feest, maar echt actief lid van 

een vereniging/kapel ben ik in het carnavalsleven 

nergens anders dan bij de Bielopers. 

Wat doe je naast carnaval?

Naast carnaval doe ik best wat verschillende dingen. 

Zo volg ik doordeweeks de opleiding Chemische 

technologie aan Avans Hogeschool, daar zit ik nu in 

mijn eerste studiejaar. In wat avonduren en/of in het 

weekend werk ik als keukenhulp. Dat doe ik bij tapas 

bar de Markt op de Grote Markt in het centrum van 

Breda. Verder ben ik elke woensdagavond in de Koe 

te vinden! Daar repeteer ik dan met de Koninklijke 

Harmonie Cecilia Princenhage. 

IN GESPREK MET JURRE SCHAERLAECKENS

PROFIEL

In bad met... In bad met... 
een Bieloper!
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