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De mooiste vloeren en raambekleding 
met het beste advies!
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Beste brakken en brakskes van ’t Aogje, 

Carnaval staat bijna voor de deur. 

Nog een paar weken en we mogen weer uitbundig feest gaan vieren en 

waar kunde dat beter doen dan in ons mooie Princenhage.

We hebben weer een fantastische Jeugdraad staan met wederom een prachtige Jeugdprinses, Prinses 

Donna d’n 1e. Zij gaat straks voorop in de leut samen met haar nieuwe gevolg. Inmiddels heeft de Jeugdraad 

er samen met Jeugdleut al verschillende feesten opzitten, waar ze hebben mogen stralen voor alle andere 

kinderen en volwassenen en waar ze de boel behoorlijk op z’n kop hebben gezet.

Ook dit jaar hebben we natuurlijk weer de bals die jullie van ons mogen verwachten en waar jullie als 

brakken oew eigen helemaal kunnen uitleven. We hebben 3x het Limonadebal en 2x de Aláááfff XXL Party!!

Ik zou zeggen, zorg dat je erbij bent want dit wil je niet missen!

Voor de allerkleinsten hebben we op dinsdagmiddag met carnaval natuurlijk ook weer iets fantastisch 

geregeld in de Grote Zaal van De Koe.

Wat we natuurlijk niet mogen vergeten is dat we dinsdagavond met carnaval officieel afscheid gaan nemen 

van Prins Raymundus én van Peer Bromtol!

Dus brakken en brakskes, zorg dat je erbij bent met carnaval, zodat we onze Prins Raymundus, maar ook 

Peer Bromtol een geweldig afscheid kunnen geven.

Ik heb er zin in en ik hoop jullie ook!

Tot ergens in de Koe of tijdens de optocht!

Alaaf..

Dennis Nuitermans 
Voorzitter Stichting C.C. ’t Aogje
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VoorwoordVoorwoord
DENNIS NUITERMANS

VOORZITTER C.C. ’T AOGJE
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SYTA
MINISTER VAN SCHOOLSE ZAKEN

LIEKE
MINISTER VAN VRIMDE ZAKEN

MINISTER VAN PLIESIE ZAKEN

FINN

PIEN
MINISTER VAN RESERVE ZAKEN

JULIUS
MINISTER VAN MOBIELE ZAKEN

SJOERD
MINISTER VAN GROENE ZAKEN

ANNA
MINISTER VAN GELDZAKEN

LIEVE
MINISTER VAN BIJSTANDSZAKEN

ELLA
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

LARA
MINISTER VAN RESERVE ZAKEN

De JeugdraadDe Jeugdraad
Wie is wie?
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GEEF JE 
OP VIA 

WWW.CCTAOGJE.NL

WIL JIJ OOK 
IN DE JEUGDRAAD 

VAN ’T AOGJE?

DONNA

PRINSES

NOUR 

JOFFER

ESMEE 

JOFFER

NOVA

NAR

FLEUR

VELDWACHTER

TIJN
MINISTER VAN AOGSE ZAKEN 
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Samenwerken aan de
mooiste werken bij de
leukste totaalinstallateur
van Breda en omstreken! 

Bagven Park 18, 4838 EH Breda - tel. 076 - 5213700

www.bredapress.nl

Net klaar met verhuizen dus wij ze� e nog un tâântje bij

Drukkerij van denWijngaard werd
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Dit is de maand van de Jeugdraadverkiezingen. 

Iedereen vanaf groep 6 (t/m 13 jaar) die van muziek, 

dansen en een feestje houdt, kan zich inschrijven. 

In de Koe geven zij voor een echte jury hun beste 

optreden om Prins(es), Joffer, veldwachter, nar 

of minister te worden tijdens het eerstvolgende 

carnaval in ‘t Aogje.

NOVEMBER

Dit is de maand waarin we de kennismakingsmiddag 

houden samen met Jeugdleut, de jeugd Hofkapel. 

Al deze muzikanten gaan de Jeugdraad voor om 

van elk optreden een feestje te maken. Speel je 

een instrument en houd je van carnaval? Kom dan 

gerust eens mee repeteren op donderdagavond 

van 18.45 – 20.15 uur in de Koe!

DECEMBER

Op pad met de JeugdraadOp pad met de Jeugdraad

Dit is de maand dat we het Jeugdprinsgeburenbal 

hebben waarbij alle kinderen uit de andere geburen en 

omliggende dorpen samen komen om te feesten en te 

hossen.

JANUARI

Dit jaar DE carnavalsmaand. We beginnen met het Kie-

kendievenbal op de Luchtmachtbasis in Gilze-Rijen 

waar we samen de polonaise lopen en feesten bij op-

tredens van echte artiesten.

Maar het grootste feest is natuurlijk ons carnavals-

feest in de Koe en op de Haagsemarkt dit jaar samen 

met Prins Raymundus XIX, zijn gevolg en al die andere 

Aogse carnavalsvierders.

FEBRUARI

nadat we weer goed uitgerust zijn komen we nog 1 keer samen met Jeugdleut om het carnaval echt af te sluiten. We nemen alle fijne en leuke momenten door die we met z’n allen hebben meegemaakt en nemen afscheid van el-kaar. En volgend jaar...kan iedereen gewoon weer mee-doen aan de Jeugdraadverkiezing! 

MAART

Vanuit de Commissie Jeugdprotocol 

nemen wij jullie mee op reis naar het 

ontstaan van de Jeugdraad van 

Stichting C.C. ‘t Aogje.

Zien wij jou ook nog eens terug in de Jeugdraad of bij 
Jeugdleut? Je kunt je nu al inschrijven! 
Voor Jeugdraad mail je naar:  jeugdraad@cctaogje.nl
Voor Jeugdleut naar:  jeugdkapel@cctaogje.nl

Alaaf, De Commissie Jeugdprotocol 
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Donna: Wat heb je gedaan toen je auditie moest doen 

om Prins te worden?

Raymundus: Ik heb geen auditie hoeven doen. Ze 

hebben gevraagd aan mij of ik dat zou willen. Dat vond 

ik best een eer. Toen had ik wel ja gezegd.  Dan weet 

je nog niet meteen of je het ook wordt. Toen was ik wel 

een paar maanden zenuwachtig en toen hoorde ik dat 

ik het werd.

Donna: Wat vind je het leukste aan Prins zijn?

Raymundus: Wij mogen allemaal dingen doen om 

mensen plezier te laten hebben. We mogen ze allemaal 

laten lachen, dat mag jij straks ook doen.

Donna: Wat vind je het hoogtepunt van carnaval?

Raymundus:  Dat is het Dorpsbal. Dat is ons grote 

eigen feest. En daar gaan we altijd even lekker knallen. 

De Bielopers doen net even wat meer hun best en ik 

doe dan ook een paar stappen extra. Dat is zo gaaf om 

te doen.

Donna: Welke talenten heb je nodig als Prins?

Raymundus: Een goede babbel, dat zit bij jou ook wel 

goed zagen we op de auditie. Je moet dat wel durven 

en je moet goed verstaanbaar zijn als je door de 

microfoon praat. Je moet wel lekker kunnen bewegen, 

je moet alle dansen kunnen doen. En natuurlijk het 

Aogs volkslied meezingen, dat zit bij jou ook wel goed!

Donna: Wat is je favoriete carnavalsnummer?

Raymundus: Er zijn zoveel liedjes die ik gaaf vind, 

maar het leukste is als je een liedje eindeloos door 

kunt laten gaan, bijvoorbeeld: “Ik wil je”. Als de 

Bielopers dan stoppen en ik ga door met zingen, gaan 

we gewoon weer verder! En het liedje dat gespeeld 

wordt als ik binnenkom, dat vind ik nog steeds erg 

gaaf.

Donna: Wat was je reactie toen je hoorde dat je Prins 

mocht worden?

Raymundus: Heel blij. Mijn vader was 35 jaar geleden 

ook Prins, ik was wel heel trots dat ik dat na 35 jaar 

ook mocht zijn. Dat is wel heel speciaal.

Donna: Waarom noem je jezelf Raymundus, terwijl je 

Rudie heet?

Raymundus: Dat is een van mijn doopnamen en dat 

vond ik wel leuk om te gebruiken.

En hoe vond jij het om auditie te doen?

Donna:

Het was wel spannend van tevoren, maar toen ik 

binnen liep viel het eigenlijk wel mee. Toen waren de 

zenuwen weg.

Raymundus: Hoe vond je het toen je hoorde dat jij 

Prinses werd?

Donna: Ik was helemaal blij. Vooral ook toen Esmee 

Joffer werd en toen ik hoorde dat ik Prinses werd.

Raymundus: We gaan elkaar veel zien, met de eerste 

druppel en dan kom ik ook nog op visite bij het 

Limonadebal. Waar heb jij het meeste zin in, wat lijkt 

jou leuk?

Donna: Voor de kinderen staan en samen feesten. 

Raymundus: Heb jij een favoriet carnavalsnummer?

Donna: Van Snollelbollekes links, rechts. En het Aogs 

volkslied ken ik ook heel goed.

Raymundus: Dan wordt het heel leuk, ik wens jou heel 

veel plezier met carnaval. Maar dat gaat wel goed 

komen!

Prins & Jeugdprinses

Een goed gesprek!Een goed gesprek!
Raymundus &Donna

D’N 1e

DONNA

DE XIX
RAYMUNDUS

9



De Jeugdraad en Jeugdhofkapel BB Jeugdleut zijn elkaar kwijtgeraakt in ‘t Aogje! Help jij om ze weer bij 

elkaar te brengen? Dan kunnen we echt gaan carnavallen!

DoolhofDoolhof
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Zie voor de antwoorden pagina 17!

Zoek de verschillenZoek de verschillen
Kun jij ze alle 11 vinden?
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Hypotheken
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.NL 

HYPOTHEKEN
Persoonlijk en onafhankelijk hypotheekadvies
VERZEKERINGEN
Particulieren en zelfstandige ondernemers
PENSIOENEN
Pensioenadvies
BANKZAKEN
Wij zijn uw Regiobank

Een hypotheek
op maat past
als gegoten!
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11 dilemma's11 dilemma's
voor Prinses Donna

1

7

8

9

11

5

4

2

3

Je wordt elke dag gewekt door knallers met confetti – of – 

Je moet elke dag een gekke pruik op?

Elke dag een gekke pruik op, want ik verkleed me graag!

  
Je moet 2 uur per dag in de polonaise lopen – of -  

Elke keer als je ergens binnenkomt stopt de muziek?

Elke dag 2 uur polonaise, want zonder muziek is de wereld saai 

Je bent elke middag vrij van school maar moet verhuizen naar het buitenland – of - 

je moet elke dag van 8 tot 6 naar school, maar je woont wel in Princenhage? 

Elke dag van 8 tot 6 naar school, want ik wil Princenhage niet uit

 
Je moet altijd een dansje doen met de eerste persoon die je tegenkomt op straat – of – 

Je moet altijd verplicht als Jeugdprinses van ’t Aogje naar school?

Altijd als Jeugdprinses naar school, omdat je nooit weet wie je als eerste tegenkomt

 
Nooit meer pizza - of - nooit meer frietjes?

Nooit meer pizza, want anders kan ik nooit meer naar de Mc Donalds

 
Je moet tot carnaval in het gezelschap van anderen onophoudelijk de Tietaai zingen - of -

je draagt de hele zomer een groen-witte sjaal?  

Ik praat ook graag en dan mag ik alleen maar zingen dus liever een groen-witte sjaal in de zomer

 
Je hebt altijd een enthousiaste muziekkapel achter je aanlopen – of –

 je moet elke dag boodschappen doen?

Altijd een muziekkapel maar dan wel Jeugdleut. Dan is er altijd gezelligheid!

 
Er staat altijd een spotlight op je gericht – of – 

Je moet elke week een feestelijke parade organiseren in je straat?

Elke week een parade organiseren, want zoals ik al zei. “Ik hou wel van een feestje”

 
Je hebt een magische kraan waar alle dranken naar keuze uit komen – of – 

Je wordt altijd vervoerd door een privéchauffeur (op de carnavalswagen)?

Een magische kraan, want ik heb al een privéchauffeur (mijn moeder)

 
In één vingerknip zie je eruit als om door een ringetje te halen 

– of – Je bent altijd overal als eerste aan de beurt?

Als eerste aan de beurt, want ik heb een hekel aan wachten en altijd netjes gekleed zijn, 

dan moet je oppassen wat je doet 

Je kunt een hele carnaval zonder slaap – of – overal waar jij komt mag je de muziek bepalen?

Een hele carnaval zonder slaap want saaie muziek hoort er ook een beetje bij

6
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De jeugd in De jeugd in 
gesprek met...gesprek met...

Peer: Waarom wilde jij zo 

graag Veldwachter worden?

Fleur: Lijkt me heel leuk 

samen met u (mijn Opa 

Peer Bromtol) een keer 

veldwachter te zijn.

Peer: Kun jij het Princenhaags 

volkslied zingen?

Fleur: Ik denk het wel.

Peer: Wil je later graag bij de C.C. of misschien 

ook wel bij CV. Simpel?

Fleur: C.C., want dan doe je meer samen leuke 

dingen met de Raad van Elf. 

Peer: Wat vind jij van een Aogse troela?

Fleur: Mmm lekker.

Fleur: Hoeveel jaar ben je al Peer Bromtol?

Peer: Al 38 jaar, begonnen in november 1985 en 

altijd met veel plezier.

Fleur: Heb jij vroeger ook carnaval gevierd en 

zo ja, waar?

Peer:Natuurlijk. In het patronaat in Princenhage 

(zeg maar de voorloper van de Koe). Hossen op 

de Grote Markt in Breda. Toen een aantal jaren 

in de Beyerd. Daarna van ongeveer 1969 t/m 

1974 bij de C.C. (petjesvolk en Raad van Elf). In 

de Groene Sael samen met Oma Sien en daarna 

nog in het Roode Hert.

Fleur: Zat jij ooit in de Jeugdraad?

Peer: Helaas bestond er in die tijd geen 

Jeugdraad.

Nour: Yara, Hoe lang mag jij 
nog Joffer zijn?
Yara: Eigenlijk is het elk jaar 
opnieuw de vraag of we het 
jaar daarna weer Joffer zullen 
zijn. Hiervoor overleggen we 
goed met elkaar. 

Esmee: Hoe lang ben jij al 
Joffer?
Yara: Ik heb het geluk dat ik me inmiddels al 6(!) jaar Joffer mag noemen. Samen met eerst Prins Babbelonius en nu Prins Raymundus XIX mag ik voorgaan in de Aogse leut. Maar ergens ga ik ook wel stoppen hoor! Joffer zijn is zo leuk, dat veel meer meiden dat moeten kunnen doen/ervaren.

Nour: Als je niet meer gekozen wordt voor Joffer, zou je het dan weer opnieuw proberen?Yara: Jazeker! Al vanaf toen ik heel klein was stond ik in het hoekje van de Vlaamse Schuur met grote glinsterende ogen te kijken naar de Joffers op het podium. Toen had ik al bedacht: dát is wat ik later worden wil! 

Esmee:  Wat vind jij het leukste 
carnavalsfeestje?
Yara: Eigenlijk zijn ze allemaal leuk, maar het mooiste vind ik het om ergens een feestje naar toe te brengen. Bijvoorbeeld als we langs de bejaardentehuizen in (de omgeving van) Princenhage gaan. Als ik daar alle mensen zie genieten van de gezelligheid, dan ben ik helemaal in mijn element. Dat zou ik het liefste veel vaker doen! 

Esmee en Nour: Wie is jouw (droom-)Prins?Yara: Mijn droom Prins carnaval, is er eentje die de goede kant op zwaait tijdens het dansen. Als Prins Raymundus XIX dit leest moet hij heel hard lachen, dat weet ik zeker. Die zwaait altijd expres (en vooral om ons te plagen) de andere kant op. Daar moet je voor de grap maar eens op letten tijdens carnaval! Mijn droom Prins in het liefdesleven, dat is één van de Bielopers: Niels van Dorst.

Veldwachter Peer Bromtol 
Veldwachter Peer Bromtol 

met Jeugd-veldwachter Fleur
met Jeugd-veldwachter Fleur

Jeugd-Joffers Nour en Jeugd-Joffers Nour en 
Esmee met Joffer YaraEsmee met Joffer Yara
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HUUR DE BESTE 
MACHINE VOOR 
ELK PROJECT

info@burgersverhuur.nl
+31 (0)88 - 11 23 600

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
07:00 - 17:00 uur

Je kleintje is van harte welkom 
bij Partou Princenhage

Ons mooie pand staat In het hart van de wijk 
Princenhage in Breda. Binnen in de lichte groepen 
nodigt het speelgoed uit om op ontdekkingstocht 
te gaan. Buiten beleeft je kind mooie avonturen in 
onze ontdektuin. Zowel binnen als buiten valt hier 
genoeg te beleven!

Partou Princenhage
Haagweg 466, Breda
06 - 158 278 26
www.partou.nl

Zoek je een knus 
kinderdagverblijf?
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Aogse CarnavalsquizAogse Carnavalsquiz
Weet jij alles van carnaval? Doe dan mee!

Wanneer start het carnavalsseizoen officieel?

1 oktober 6 januari 11 februari 11 november1

Met welk woord begroeten carnavalsvierders elkaar?

Hallo Alaaf Houdoe Halleekes4

Hoe lang duurt de vastenperiode na carnaval?

40 dagen 60 dagen 11 dagen 28 dagen6

Met wat voor dag wordt carnaval afgesloten?

Aswoensdag Zanddinsdag Kleimaandag Modderzondag2

Wat is geen plaatsnaam tijdens carnaval? 

Lampegat Kielegat ‘t Aogje Hollegat3

Hoe wordt het getal elf ook wel genoemd?

Geluksgetal Lievelingsgetal Gekkengetal Sprookjesgetal5

Hoe noem je de staf waarmee prins Carnaval zwaait?

Een scepter Een steek Een toverstaf Een mijter7
Antwoorden “Zoek de verschillen”

1) 11 november (11-11)    2) Aswoensdag  3) Hollegat 4) Alaaf 5) Gekkengetal 6) 40 dagen 7) Een scepterANTWOORDEN
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Begin met de witte kleur op de 
ogen. Maak met de witte kleur 
een mooie boog vanaf de ogen 

naar de zijkant van het gezicht. 
De neus en wangen maak je 

alvast geel.

STAP 1 Geef het voorhoofd en 
de wangen een oranje 
gloed. Maak boven de 
mond een witte rand 

voor het snoetje van de 
tijger. 

STAP 2

Teken het snoetje van de tijger 

en de overige lijnen op het 

gezicht met zwart. Maak de 

tijger af met wat glitter op de 

zijkant van de witte ogen.

STAP 3

TijgerTijger

Ju
na

yl
ee

 v
an

 D
ijn

se
n

SchminkenSchminken
Met de joffers!
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Begin met het rood maken van 
het oog en een groot deel van 
het voorhoofd. De papegaai 

krijgt daarna op de vleugels, 
onder het oog, heel veel 

kleuren, zoals een regenboog.

STAP 1 Zorg voor een witte bol 
waarin je het oog kan 
tekenen en een gele 
vorm van de snavel.

STAP 2

Teken met zwart de lijnen 

van de vleugels, de snavel 

en maak een oog. 

STAP 3

PapegaaiPapegaai

Se
th

 v
an

 B
ra

ch
t
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Refrein:
Hoe schoon is ’t Aogje
Van voor en opzij
Dat is hier op aarde
’n Hemel voor mij
’n Plekske zo schoon
Als de Galderse hei
Dat is hier op aarde
’n Hemel voor mij.

1e couplet:
‘ne Blauwe is ‘ne rooie
De Tietaai is ’n straat
’n Buurt heet Tien Geboje
Wit-al waar-de staat?
Dan bende in ’t Aogje,
Waar d’n Bielop stroomt
En waarvan ge ’s avonds
In oew bed nog droomt…

(Refrein)

2e couplet:
Waar blijf-de gère plakke
Waar wordt zo plat gepraot
Van Lapzwans en van Brakke
Van nunt jong en van jot…
Da doen ze in ’t Aogje
Waar d’n Bielop stroomt
En waarvan ge ’s avonds
In oew bed nog droomt.

(Refrein)

Aogse MeezingersAogse Meezingers
Ken jij deze al uit je hoofd?

Refrein:
Duh, Tie, tie, tie, tie, tie, Tietaai;un ai, ai, ai, a, a, a, ai;
un bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, boske pra-ai;un koe, koe, koe, koe, koejevlaai;un laai, laai, laai, laai, lai, laai, laai;un bie, bie, bie, bie, bie, bie, bie ,bie, bietje slaoi

1e Couplet:
Tegeswoordigs doen ze ammaal gek,alle zangers zingen liedjes in pleebek, en de woorde kunde meestal nog nie eens verstaon.En zingen altijd buitelans in ut Engels in ’t Duits en som int Frans, daorom hebben wij ut op zun Princenhaogs gedaon.

(Refrein)

2e Couplet:
Even repeteren met de zaalen dan zingen ze in ’t Aogje allemaalover boskes praai,de tietaai en un aai.Over een paar weken op tv.Nou dan zingt het hele land ons liedje mee, over boskes praai, de tietaai en un aai.

(Refrein)

De TietaaiDe TietaaiAogs VolksliedAogs Volkslied

Voor meer Aogse liedjes, kijk op www.cctaogje.nl/showbizz/muziek

3

Een goede voorbereiding is het halve werk. 

Oefen alvast en zing met ons mee!
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Selfie tijd!Selfie tijd!

1. Scheur of knip beide pagina’s uit het magazine

2. Knip alle onderdelen uit

3. Plak ieder onderdeel met een plakbandje op een 

stokje of een sateprikker

4. Houd het attribuut voor je gezicht, trek een 

gekke bek en maak een selfie!

5. Klaar!

StappenplanStappenplan

Ga op de foto als Prins(es), Joffer, 

Peer Bromtol of Tinus van de Mart
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