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Stichting C.C. ‘t Aogje 
op un briefke

Het algemeen 
bestuur van Stichting 
C.C. ‘t Aogje wordt 
gevormd door het 
Dagelijks Bestuur, 
aangevuld met de 
voorzitters van de 

acht commissies. Samen vormen zij het 
Algemeen Bestuur. De commissies hebben 
vast omschreven taken.
De Commissie Aogse Avonden zorgt 
ervoor dat er uitvoeringen gegeven wor-
den waarin  ‘t Aogje op carnavaleske wijze 
onder de loep wordt genomen.
Boerenblaaskapel De Bielopers begeleidt 

de Prins tijdens de carnavalsdagen en in 
de aanloop naar carnaval.
De Commissie Buitengebeuren is ver-
antwoordelijk voor alle buitenactiviteiten, 
zoals de Eerste en de Leste Druppel en de 
optocht.
De Festiviteiten Commissie is verant-
woordelijk voor alle binnenactiviteiten, 
zoals: Babybal, Limonadebal, Zaalfeest, 
etc.
De Commissie Pers & Publiciteit zorgt 
ervoor dat u te weten komt wat er in ‘t 
Aogje aan de carnavalsviering wordt 
gedaan.
De Financiële Commissie regelt alle geld-

zaken: emblemen, sentekwiebussen, rom-
melmarkt, sponsors, etc.
De Commissie Protocol bedenkt het 
motto, regelt de onderscheidingen, kortom 
zorgt dat het geheel er verzorgd uitziet.
De Technische Commissie bouwt het 
decor voor de Aogse Avonden, onder-
houdt de Prinsenwagen en zorgt voor de 
aankleding van de Haagsemarkt.

De zittende Prins woont als adviseur de 
vergaderingen van het algemeen bestuur 
bij.
Het uitvoerend orgaan van de stichting is 
De Grote Raad. Deze bestaat uit contribu-

tie-betalende leden en adspirantleden, ook 
wel Kletskoppen genaamd. Stichting C.C. 
‘t Aogje kan een beroep doen op ongeveer 
80 medewerkers.

Sinds 1956 wordt in ‘t Aogje een eigen carnaval georganiseerd. Dit gebeurde door de Culturele 
Commissie. Later wordt de naam veranderd in  C.C. ‘t Aogje, waarin C.C. staat voor Carnavals 
Commissie. Op 15 december 1972 passeert de stichtingsakte en heeft Stichting C.C. ‘t Aogje de hui-
dige organisatievorm bereikt.

Zoals u weet doet de Financiële Commissie 
elk jaar een beroep op de Princenhaagse 
bevolking.
Het is immers hun taak om voldoende geld 
bijeen te krijgen, zodat Stichting C.C. ‘t Aogje 
een goed en verzorgd carnaval kan bieden 
aan hen, die het niet zelf kunnen organise-
ren, met name gehandicapten, bejaarden en 
de jeugd. Ook dit jaar worden er weer ver-
schillende artikelen aangeboden:

• het embleem voor E 2,00
• 3 Aogse troela’s voor E 3,00 
• groen-witte sjaal E 12,50
• groen-witte vlag E 15,00
• button I love ‘t Aogje E 1,50

Sentekwiebus
De mogelijkheid om Sentekwiebus te wor-
den, bestaat al jaren. U bent dan als spon-
sor een “financieel bouwer”. U betaalt 
minimaal E 17,50 en ontvangt daarvoor 
een schild met daaraan bevestigd een jaar-
tal. Het jaartal wordt ieder jaar, na beta-
ling van uw bijdrage, vernieuwd en aan u 
toegestuurd. Het bedrag mag u natuurlijk 
ook verhogen, die keus is aan u!! Tijdens 
carnaval heeft u privileges, zoals een uit-
nodiging voor het Bouwersbal op carna-
valsvrijdagavond in De Posthoorn.
U kunt E 17,50 of meer, storten op bank-
rekening 1424 11 000 van de Rabobank 
Hage-Beek t.n.v. Stichting CC ‘t Aogje, 
onder vermelding van Sentekwiebus.

Rommelmarkt
Deze vindt plaats op de 3e zondag in sep-
tember in De Koe. De verhuur van kra-
men, plaatsen en de entreegelden komen 
ten goede aan carnaval in ‘t Aogje.

Wat doet CC ‘t Aogje met al 
dit geld
• organiseren van de bekendmaking van 
de prins rond 11-11, met aansluitend het 
Mottomot

organiseren van de Dorpskwis
uitvoering van de Aogse Avonden, met
op zondagmiddag extra aandacht 
voor de wat oudere bewoners van  
Princenhage
organiseren van alle carnavalsbals, met 
op de zaterdagmiddag extra aandacht 
voor de hele kleintjes in Princenhage
organiseren van de Kindermiddag op 
dinsdag, met steeds weer een unieke 
gast
uitdelen van fruitmandjes aan de zieken 
die geen carnaval kunnen vieren
versieren van Haagsemarkt en De Koe
het bouwen/verbouwen van de prin-
senwagen
bezoek aan de kinderen op de basisscho-
len op vrijdagmiddag  met carnaval
bezoek aan bejaarden op verschillende 
locaties
bezoek aan gehandicapten op diverse 
locaties
organiseren van de rommelmarkt

Als u een van onze activiteiten bezoekt, 
vragen wij een klein bedrag aan entree-
geld, en ook dit geld wordt besteed aan 
alles wat hiervoor werd genoemd.

De financiële rondgang heeft plaatsgevon-
den op zaterdag 18 februari. Wij hopen dat 
u onze mensen niet in de kou  heeft laten 
staan, ze staan er immers voor u, die graag 
op de een of andere manier carnaval viert, of 
die gewoon iets voor carnaval wilt geven!!!  
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Samen kunnen we er op deze manier een 
fantastisch carnaval van maken, het is niet 
voor niets dat Princenhage kan zeggen......
Ik gif ut oe op un briefke

Colofon
De Lapteen is een uitgave van Stichting 
C.C. ‘t Aogje. Alle rechten zijn voorbe-
houden.
Niets uit deze uitgave mag worden geko-
pieerd of anderszins gebruikt zonder 
schriftelijke toestemming van Stichting 
C.C. ‘t Aogje.

Correspondentieadres:
Postbus 9535
4801 LM Breda

De stichting staat ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 
41102968
Bankrelatie: 
Rabo Hage-Beek, nr. 1424 11 000.

De voorbereidingen voor deze editie van 
De Lapteen en de uitwerking ervan lig-
gen in de handen van de Commissie Pers 
& Publiciteit van Stichting C.C. ‘t Aogje.

Met dank aan:
Cees Hoosemans, Werkgroep Disco-
carnaval, Baronie TV, Dré Karthaus, 
Robert Hoosemans en Bas Koppens.

De Lapteen wordt huis aan huis verspreid 
door de bezorgers van het Wijkblad in 
Princenhage, Westerpark, en Effen.

De Commissie Pers & Publiciteit verzorgt 
ook de internetsite van Stichting C.C. ‘t 
Aogje:  www.cctaogje.nl

U kunt ons emailen: redactie@cctaogje.nl

Oproep!
Stichting CC ‘t Aogje roept iedereen 
op om tijdens carnaval de groen witte 
vlaggen uit te steken en de groen 
witte paraplu’s op te steken. Zo kun-
nen we samen de Aogse kleuren in 
volle glorie laten schitteren.

Ik gif ut oe op 'n briefke 

Refrein: 
Hee... 't Aogje gaat weer carnavallen 
Ons Kee doet ok weer mee... 
Onze Jan die kan zo binnenvallen 
As die komt ga-de dan mee? 

Want we hebben maar één jong leven 
En da is: mee carnaval 
Da kan'k oe op 'n briefke geven 
In 't Aogje ben-de overal 

Eerste koeplet: 
Zo ene keer-per jaar, hee 
Dan spring ik uit d'n baand 
Dan he'k A.D.H.D., hee 
En val ik deur de maand! 

Dan ben ik niet te houwe 
'T is net alsof ik zweef 
Ik gaai 'n feestje bouwen 
Wa'k -oe op... 'n briefke geef...! 

Refrein 

Tweede koeplet: 
Ik duik eerst in de kast, hee 
En zoek m'n spullen op 
Alleen al mee wa haar-spray 
Staaj ik op munne kop...! 

Tenslotte nog 'n petje 
Dan zet ik altij scheef 
Dan geef ik 'm van Jetje 
Wa'k-oe op... 'n briefke geef...! 

Refrein

Muziek: Jos Smolders 

Tekst: Robert Hoosemans en Ronald Huismans 

m.m.v. Cees Hoosemans

Troonrede

Gekken en Gekskes van 't Aogje,

Wij, Prins PIT de Veertiende, Prins van 't Aoge en Westerpark, drager van het Grootkruis, 

Heer van het Plein, Beschermheer van het Aogse Sportpark, Jonkheer van d'Etna, Hereboer 

van de Tietaai, Vaandeldrager van eerlijke vakantiereizen, Voorvechter van Aogse 

Activiteiten, Spreekbuis van de Tien van 't Aogje, Dijkgraaf van Den Bieloop, Ambassadeur 

van de Weilandgames, Kind van Trippelenberg, enz.enz....

geven oe op un briefke dat:

-  't Aogje tijdens carnaval zal stralen, van voor naar achter en van links naar rechts,

-  iedereen het volkslied op de mart mee zal zingen zowel het refrein als het eerste en het

    tweede couplet.

-  de deelnemers aan de optocht meer dan hun beste beentje voor zullen zetten en daarvoor een    

    geweldig applaus zullen krijgen.

-  we zaterdags de Eerste Druppel zullen vinden die we op dinsdag met onze nieuwe, glazen 

    kist gaan opbergen.

-  het kenbaar maken van het motto 2007 onze laatste officiële daad zal zijn.

-  alle  ministers, Polleke Piekhaar, Peer Bromtol, de Joffers, BoerenBlaaskapel De Bielopers 

    en alle andere leden in het gevolg beloofd hebben er een geweldige carnaval van te maken.

-  wij iedereen in 't Aogje een fantastisch carnavalsfeest toewensen en wij zelf er alles aan 

     zullen doen om dat waar te maken.

Tot slot willen wij samen met jullie een wens uitspreken die in dit vorstendom vanzelfspre-

kend is: Leve carnaval, leve 't Aogje!

Prins PIT de Veertiende

Carnavalslied 2006 

De financiën
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Wat waren we trots toen Prins PIT de 

veertiende vorig jaar de Haagsemarkt op 

kwam rijden op onze nieuwe prinsenwa-

gen.

Een fantastisch resultaat van maanden-

lange arbeid door de mannen van CV Simpel 

in samenwerking met de Technische Commissie 

van C.C. 't Aogje. 't Aogje en haar carnaval 

hadden niet mooier voorgesteld kunnen worden.   

In diezelfde optocht werd ook onze eigen C.C.-bus 

voor het eerst gepresenteerd aan het Aogse publiek. 

Nog niet in de karakteristieke groen-witte kleuren, 

maar al wel voorzien van het motto en de naam 

van onze Prins prijkend op de voorkant. De afgelopen 

maanden is er hard aan gewerkt om de bus een eigen 

C.C. imago te geven en het resultaat mag er zijn.

Uiteraard hadden deze twee wapenfeiten niet 

gerealiseerd kunnen worden zonder onze sponsors die

bereid waren onze enthousiaste plannen financieel 

te ondersteunen. Het is goed te ervaren dat een goede 

samenwerking veel mogelijk maakt.

Een goede samenwerking is er ook bij de Werkgroep 

Discocarnaval. Een stel enthousiaste mensen dat 

zich sterk maakt voor de organisatie van de bals 

op zaterdag en zondag in de Posthoorn voor de kin-

deren van 11 tot en met 15 jaar. Een activiteit die 

onder auspicien van Stichting C.C. 't Aogje wordt 

georganiseerd. Onder toezicht van mensen van de 

werkgroep vieren de kinderen er hun eigen carnaval 

en genieten van eigentijdse muziek die de diskjockey 

hen voorschotelt.

Uiteraard brengt ook de Prins van 't Aogje met zijn 

gevolg een bezoek aan deze bals en samen met de 

diskjockey en de Bielopers weet hij er een unieke mix 

van carnaval  en disco van te maken.

Een goede samenwerking en goede afspraken. De 

afspraken voor het discocarnaval kun je elders in 

de Lapteen terugvinden. Vier je eigen feestje met 

vrienden en vriendinnen op het discocarnaval in de 

Posthoorn. 

Een andere afspraak die staat, is die met Prins PIT 

de veertiende. 

Voor de derde maal zal hij ons voorgaan in de leut 

tijdens 't Aogse carnaval. Samen met de Uittredende 

Ploeg zal hij ook dit jaar de feestvreugde tot onge-

kende hoogte weten op te voeren tijdens de diverse 

activiteiten en er weer een waar spektakel van 

maken. 

Da gif ik oe op un briefke !

Ik wens hem en u allen daarbij veel plezier.

Geniet, 

Nico Stokman, voorzitter

Eten met carnaval is een belangrijk onder-
deel van de dag. Het is een rustmoment 
waarin je met je vrienden en/of familie 
kunt nagenieten van een gezellige dag. Je 
maakt tevens een goede ondergrond voor 
het geval je nog niet uitgefeest bent. Het 
eten moet aan een paar voorwaarden vol-
doen: makkelijk klaar te maken zijn, een 
grote hoeveelheid, lekker,  voedzaam en 
van te voren klaar te maken.

Nasi Goreng 

Vooraf
Nasi maak je bij voorkeur met koude rijst 
omdat de rijst dan het beste bakt. Kook de 
rijst dus bij voorkeur een behoorlijke tijd 
van tevoren. 
In plaats van varkensvlees en spek kun je 
ook kiezen voor kip en hamblokjes.
Gebruik olijfolie of notenolie.

Ingrediënten
300 gram rijst
zout
1 Spaanse peper
1 prei
2 uien
2 knoflooktenen
1 theelepel gemalen koriander (koenjit)
1 theelepel komijnpoeder
1 theelepel geroosterde trassi (gefermen-
teerde garnalen)
1/2 deciliter olie
200 gram varkensfiletlapjes in stukjes 
gesneden
100 gram ontbijtspek in stukjes gesneden
2 eieren
2 eetlepels ketjap

Bereiding
Kook de rijst met wat zout gaar. Verwijder 
de pitjes uit de peper, pel de knoflookteen-
tjes, schil de uien en snijd de prei in ringen. 
Pureer de uien, peper, knoflookteentjes, 
trassi, komijn en koriander tot een fijne 
pasta (bijvoorbeeld met een staaf-
mixer). Bak de pasta in de olie goud-
bruin. Voeg het vlees toe en bak dit mee 
tot het gaar is. Voeg de preiringen toe en 
bak deze enkele minuten mee. Voeg de 
rijst toe en schep hem om tot het geheel 
warm is. Roer de eieren los en schep deze 
samen met de ketjap door de rijst totdat de 
eieren niet vloeibaar meer zijn.
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Toen vorig jaar na de leste druppel op de 
Aogse Mart, het Motto voor 2006, 'Ik gif ut oe 
op un briefke' werd onthuld werden bij ons 
direct de ideeën al geboren voor de optocht 
van 2006. En met een flinke slok op gaat dat 
toch altijd nog beter bij ons.
Nu bijna 10 maanden later blijkt dat we tot 
nu toe nog niet veel verder gekomen zijn dan 
enkel de ideeën. En toch hebben we ook dit 
jaar het biertje niet laten staan!! Waar zou dat 
toch aan liggen?
Een paar maanden geleden dachten we nog 
dit wordt een zware bevalling, maar de laat-
ste geruchten gaan rond dat er momenteel 
druk 'gebouwd' wordt onder leiding van 
Bouwmeester Ronald. Dus kun je er gerust 
van uitgaan dat het wederom goed komt met 
de Hopkes in 2006.
2005 was een hectisch jaar, de diverse aansla-
gen en de zware orkanen liggen nog vers in 
ons geheugen. Op zulke momenten slaat bij 
menigeen de angst toe en mogen we blij zijn 
dat we in 't Aogje wonen en niet ergens in 
de 3e wereld. Maar wonen in 't Aogje en dan 
ook nog eens lid zijn van de Hopkes betekent 
een druk bezette agenda. De laatste jaren 
lukt het bijna nooit meer om met alle Hopkes 
eens lekker ergens bij te zijn. Onze jeugdle-
den beschikken namelijk over veelzijdige 

talenten in de sport. Als je in het weekend 
de sportverenigingen in de buurt eens langs 
gaat, zie je deze Hopkes terug bij Sprint, 
Jeka en Sab. En jullie weten natuurlijk ook 
allemaal dat je voor een goede prestatie veel 
moet trainen. En dat vele trainen gaat vaak 
ten koste van het gezellige samenzijn. Toch 
proberen de Hopkes er altijd wel bij te zijn.
De Weilandgames moesten we om personele 
problemen dit jaar aan onze neus voorbij 
laten gaan. Ten tijde van Mottomot  stonden 
bij onze zangers andere afspraken in hun 
agenda.
Volgend jaar gaan onze producers terdege 
rekening houden met de datum van Motto-
Mot, tenminste dat hebben ze beloofd.
Op het moment waarop dit stukje in elkaar 
geflanst wordt, zijn de Hopkes net uitgescha-

keld bij de Dorpskwis. Deze keer kwamen 
we tot de halve finales, dankzij de geweldige 
blaaskracht van Mike. Een hogere plaats zat 
er weer niet in, toch hadden wij deze keer de 
beschikking over de 'beste Hopkes', dus daar 
kon het niet aan liggen. Laten we er maar 
van uit gaan dat zenuwen ons dit keer par-
ten hebben gespeeld. We hebben er in ieder 
geval tijdens de nazit niet meer om getreurd. 
Hier hebben we met alle Hopkes nog eens 
een lekkere neut genomen.
Het viel ons wel een beetje tegen dat we zelfs 
met het 3 maal uitloten van de bonussen van 
E 50,00 niet uit de bus getrokken werden. 
Sommige Hopkes dachten na een aantal pils-
jes dat de Hopkes misschien helemaal niet 
in de bus zaten. Maar de 'wijzere Hopkes' 
wezen dit direct naar het rijk der fabelen.
Wat de Hopkes nog wel effkes kwijt willen is 
ons eerder geplaatste idee om de hele Kwis 
veel simpeler en ludieker te maken. Want 

de Hopkes vertikken het ten ene male om 
Laptops en hele encyclopedieën mee te sleu-
ren naar dit feestelijke volksgebeuren. Verder 
niets dan lof voor de hele organisatie van de 
CC.
Wat de Hopkes wel goed af gaat, is een beetje 
gokken. Peter is hierbij onze meester. Vorig 
jaar
had hij van Prins PIT al een kistje bier gewon-
nen en dit jaar heeft hij op een jolig moment 
met Prins PIT alles of niets gespeeld. Tijdens 
de felicitaties voor de Prins werd Peter naar 
voren geroepen en kreeg hij 2 kistjes bier uit-
gereikt. Het kwam de Prins op dat moment 
wel goed uit dat hij wist dat de Hopkes altijd 
Bafkes drinken en dat deze biertjes in kleine 
kratten verkrijgbaar zijn, plus op dat moment 
nog eens in de aanbieding ook.
Maar niet getreurd, de biertjes hebben lekker 
gesmaakt en ze smaken naar meer, dus PIT 
opgelet voor volgend jaar.

Verder kunnen we nog melden dat onze 
Mitch heelhuids uit Peru is teruggekomen, 
vorig jaar heeft hij Carnaval gevierd op de 
stranden van Peru.
Ter afsluiting, de Hopkes hopen jullie alle-
maal met Carnaval 2006 tegen te komen 
zodat we weer eens gezellig door kunnen 
zakken. Nu nog effkes wachten, un bietje 
bouwen, un biertje drinken en het is zo weer 
carnaval.

Aogse Hopkes

Eten met carnaval
Briefke van de voorzitter

Carnaval 2006 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsors

Sponsors:
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Peter van Gastel (41 jaar) is salesmana-

ger bij Carpigiani (softijs-apparatuur) en 

plannenmaker van het project 'Het water 

terug in Princenhage'. Samen met zijn 

vrouw Ageeth en hun twee zonen Niels en 

Thomas woont hij aan het Heuvelplein. 

De laatste jaren is hij vooral bij het car-

navalsminnend publiek bekend als de 

onnavolgbare Prins PIT de Veertiende 

van 't Aogje.

door Nilleke van de Rith
Hoe voel je je de laatste tijd?
Als je bedoelt op mijn werk, dan is dat prima. 
Jammer dat het zoveel vrije tijd kost...

Wie zijn uw voorbeelden?
Niemand; ik probeer steeds mezelf te zijn! 
Mijn grote voorbeeld als prins is Knillis de 
Eerste.

Gelooft u in God?
Ja, en ik hoop dat Hij ook in mij gelooft.

Waar heeft u een hekel aan?
Aan mensen die liegen, die geen respect 
voor elkaar hebben. Èn aan degenen die de 
normen en waarden met voeten treden.

Waar hebt u spijt van?
Ik heb spijt van de dingen die ik niet 
gedaan heb.

Hoe staat u in het leven?
Met twee benen op de grond.

Bent u ijdel?
Ja; ik vroeg zojuist nog aan jullie fotograaf 

Hans van Gorp of hij mij er op zijn voor-
deligst op wilde zetten... (Dit laatste was 
helaas niet mogelijk, red.)

Wat zijn uw drijfveren?
Mijn kinderen; ik probeer ze zo goed moge-
lijk in het leven te zetten!

Hoe belangrijk is geld voor u?
Vaak hoor je 'Geld maakt niet gelukkig,' 
maar gelukkig maken ze geld! Dat kán een 
mens gelukkig maken. Het allerbelang-
rijkste voor mij is een goede gezondheid. 
Proost!

Hoe belangrijk is werk voor u?
Daarin kan ik mijn ei goed kwijt. Ik kom 

overal en daardoor heb ik vaak een brede 
kijk op de dingen.

Hoe voedt u uw kinderen op?
Streng maar rechtvaardig. Ik ben heel con-
sequent. Ageeth niet; daarom mislukte 
zojuist haar ragoût!

Wat heeft u van uw ouders meegekre-
gen?
Van mijn moeder: twee scherpe zakdoeken 
en van mijn vader het omgaan met men-
sen.

Waar bent u bang voor?
Nergens voor. Ik ben wel bang dat ik daar 
goed naast zit!

Wat zou u aan uzelf 
willen veranderen?
Ik zou graag twintig 
kilo lichter willen zijn. 
En wat behulpzamer 
voor mijn vrouw.

Waar schaamt u zich 
voor?
Ik schaam me voor het 
feit dat ik me nergens 
voor schaam.

Hoe ontspant u zich?
Met vrienden gezellig 
eten en drinken en vooral... 'n sigaar na..!

Wat is uw mooiste droom?
Dat de gedenknaald op een eilandje in het 
water op de Haagsemarkt stond...

Bent u moedig?
Ja; anders ga je toch niet met een steek op 
je hoofd staan!?

Waar wilt u begraven worden?
Nergens; ik wil uitgestrooid worden op 't 
water, dat straks weer door Princenhage 
gaat stromen.

Waar zou u 't liefste wonen als u niet in 
Princenhage woonde?
In 't Ginneken of in de Haagse Beemden; 
kan ik dáár baron en prins worden.

GÈÈVE MENSGÈÈVE MENS

Ik heb een natuurlijk over(ge)wicht

Reeds een aantal jaren wordt op de Aogse scholen gebruik gemaakt van het 
schoolwerkplan 'Carnaval in 't Aogje'. Dit project houdt in dat de Minister 
van Schoolse Zaken erop toeziet dat de Aogse scholen voldoende tijd besteden 
in hun lesprogramma aan de Aogse taal, het zingen van Aogse carnavalsliederen 
en het oefenen van hossen en polonaise lopen. Dit jaar wordt op de scholen voor het eerst 
een toets afgenomen die vergelijkbaar is met de CITO-toets. De SOA-toets (Spreken Op zijn 
Aogs) onderzoekt de kennis van typisch Aogse woorden. Hiernaast enkele voorbeelden 
waarin u uw eigen kennis kunt testen.

Wat is de betekenis van:
• jaanke
• blète 
• bultebed

Welk plein ligt er tussen de Steenweg en de 
Voorstraat?

Welke straat grenst niet aan het 
Mauritspleintje? 
Slikstraatje, Grootestraat, Doelen, Biksebaan
  
Kent u een Aogs woord van dertien letters 
zonder klinkers?

De antwoorden zijn te vinden bij het onderdeel: 

'oplossingen elders in de Lapteen'.

Minister van Schoolse Zaken voorstander 
SOA-toets voor schooljeugd.



Carnavalsprogramma 2006 
Stichting C.C. 't Aogje

VRIJDAG 24 februari 2006

12:00 uur: Prins PIT de veertiende, B.B. De 
Bielopers en Klein Gevolg starten met een 

bezoek aan de Aogse scholen.
19:20 uur: Prins PIT de veertiende, 

B.B. De Bielopers en Groot Gevolg 
bezoeken tijdens hun eerste sociale rondgang 

door 't Aogje diverse adressen.
22:25 uur: Entree Prins PIT de veertiende 
op het Bouwersbal in De Posthoorn. Hier 
wordt aandacht besteed aan de eventuele 
jubilarissen. Zaal open vanaf 21:00 uur!

ZATERDAG 25 februari 2006

13.49 uur: Eerste Druppel. Met het zoe-
ken naar de Eerste Druppel, verricht 
Prins PIT de veertiende de opening van 
het Aogse Carnaval op de Haagsemarkt.
14.15 uur: Familiebal. Achter Prins PIT 
de veertiende, BB De Bielopers en de 
rest van het Gevolg gaan de kinderen 
met hun ouders naar het Familiebal in 
De Koe.
Doorlopend programma Het 
Familiebal komt langzaam tot een 
einde, maar de bezoekers van De Koe 
kunnen in de Vlaamse Schuur tot in 
de kleine uurtjes door feesten met tot 
18.00 uur muziek van moeting Gelag 
der Vorsten. Prins PIT de veertiende 
ontmoet op het Zottenhofke zijn colle-
ga’s in het Gelag der Vorsten. Samen met 
Prins H'Octavius I van ut Kielegat en Baron 
Guillaumpie Dook de Bouvigne et du Coin 
Sale Le Dernière du Moment luistert hij naar de 
wijze woorden van Nil. Aansluitend volgt een 
Verbroederingsfeest waarbij tevens op ludieke 
wijze door de Leutvorsten om het voorzitter-
schap van het Gelag der Vorsten gekampt zal 
worden.
20.00 tot 21.30 uur: Limonadebal. In De Koe 
wordt het eerste Limonadebal gehouden voor 
jongens en meisjes t/m 12 jaar. Entree: E 1,50
20.00 tot 24.00 uur: Disco Carnavalsbal. In De 
Posthoorn wordt voor de jeugd (11 t/m 15 jaar) 
van de middelbare scholen het eerste Disco 
Carnavalsbal gehouden. De kaarten zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar. Entree: 4 Euro 
(inclusief één consumptiebon), een combikaart 
voor zaterdag en zondag kost 7 euro (inclusief 
één consumptiebon per avond).

20.00 tot 01.30 uur: 'Ut Briefkes' bal. In De 
Koe wordt, onder het motto 'Ik gif ut oe 

op un briefke', in de Vlaamse Schuur nog 
steeds muziek gemaakt door diverse kapel-
len. Prins PIT de veertiende  brengt indien 
noodzakelijk de boel weer op gang voor 
hij diverse activiteiten gaat bezoeken. 
Muzikale medewerking van diverse 

kapellen.

ZONDAG 26 februari 2006

??:?? uur: Rondgang door Princenhage van het ‘spe-
ciaal’ Gevolg met slag- en ander werk om de bevol-
king op te roepen tot het bijwonen van de Aogse 
Carnavalsoptocht!
13.49 uur: Marktprogramma. Op de Aogsemarkt zal 
Prins PIT de veertiende zich op ludieke en/of spec-
taculaire wijze aan de Aogse bevolking vertonen. 
Daarna ontvangt hij de Princenhaagse Notabelen, 
en de (vertegenwoordiging van) Burgemeester & 
Wethouders van BREDA.
14.00 uur: Grote Optocht van 't Aogje. De 

Princenhaagse Optocht vertrekt voor een rond-
gang door de straten van ‘t Aogje.
15.00 uur: Zaalfeest. De deuren van De Koe 
gaan open voor een spetterend Zaalfeest 
met het hele gezin voor de deelnemers aan 
de optocht en de overige bewoners van ‘t 
Aogje. Optochtdeelnemers krijgen een gra-
tis toegangsbewijs. Entree bedraagt in de 
voorverkoop voor kinderen en volwasse-
nen 2 Euro, kaarten zijn uitsluitend in de 
voorverkoop verkrijgbaar.
16.30 uur: Prijsuitreiking Categorie 
A (Jeugd t/m 14 jaar). Op het podium 
van de Grote Zaal in De Koe reikt 
Prins PIT de veertiende de prijzen uit 
aan de jongere optochtdeelnemers.
17.30 uur: Prijsuitreiking Overige 
Categorieën (B t/m E). Op het podium 
van de Grote Zaal in De Koe reikt Prins 
PIT de veertiende de resterende prijzen 
uit aan de overige optochtdeelnemers.
Vanaf 18.00 uur: Doorlopend program-
ma. In de Vlaamse Schuur en de aanbouw 
blijft ‘t Aogje feestvieren met muziek van 
diverse kapellen.
20.00 tot 21.30 uur: Limonadebal. In De Koe 
wordt het tweede Limonadebal gehouden 
voor jongens en meisjes t/m 12 jaar. Entree: 
1,50 Euro.

20.00 tot 24.00 uur: Disco Carnavalsbal. In 
De Posthoorn wordt voor de jeugd (11 t/m 15 jaar) van 
de middelbare scholen het tweede Disco Carnavalsbal 
gehouden. De kaarten zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar. Entree: 4 Euro (inclusief één consumptiebon), een 
combikaart voor zaterdag en zondag kost 7 euro (inclu-
sief één consumptiebon per avond).
20.00 tot 01.30 uur: Schuurfeest. In De Koe wordt in 
de Vlaamse Schuur nog steeds muziek gemaakt door 
diverse kapellen.

MAANDAG 27 februari 2006
19.00 tot 20.30 uur: Limonadebal. In De Koe wordt 
het derde en laatste Limonadebal gehouden voor jon-
gens en meisjes t/m 12 jaar. Entree: 1,50 Euro.
21.00 tot 02.00 uur: Dorpsbal Princenhage. In de 
uitgebreide accommodatie van De Koe wordt voor 
de 26e maal het traditionele Dorpsbal Princenhage 
georganiseerd. Kaarten zijn uitsluitend in de voor-

verkoop verkrijgbaar.

DINSDAG 28 FEBRUARI 2006

10.00 tot 12.00 uur: Ziekenbezoek. 
Prins PIT de veertiende, de Joffers, 

Polleke Piekhaar, Peer Bromtol en 
de Ministers brengen samen met de 
overige medewerkers van Stichting 
C.C. ‘t Aogje een fruitige versnape-
ring aan de zieke bewoners van 
‘t Aogje.
14.30 tot 16.30 uur: Kindermiddag. In 
de Grote Zaal van De Koe worden de 
kinderen van ‘t Aogje van 4 t/m 10 jaar 
op een aangename manier beziggehou-
den. De ouders hebben hier absoluut 
geen toegang. Voor hen is de Vlaamse 
Schuur als Oudercrèche beschikbaar. 
Kaarten in de voorverkoop en aan de zaal 
verkrijgbaar, entree 2,50 Euro.
19.30 uur: Leste Druppel. Op de Aogsemarkt 
wordt de Leste Druppel plechtig opgeborgen. 
Carnaval 2005 wordt afgesloten met de rond-
gang van de Leste Druppel door de straten 
van ‘t Aogje. Aansluitend verricht Prins PIT 
de veertiende zijn (aller)laatste officiële daad 
door het bekend maken van het Carnavalsmotto 
2007. En tot slot nemen we definitief afscheid 
van Prins PIT de veertiende.
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Zondag 26 februari is weer de Aogse 
Caranavalsoptocht. 
Om 14.11 uur vertrekt de optocht vol-
gens de bekende route; Haagsemarkt, 
Dreef, Heuvelplein, Heuvelstraat, 
St. Maartenstraat, Haagweg en 
Haagse markt. De ontbinding is op het 
Mauritspleintje.
Dit jaar is de route opnieuw bekeken. 
Maar al snel bleek dat de huidige route 
nog steeds de beste en meest veilige route 
is. Er is echter wel een wijziging in de 
aanrijroutes van de optocht. De groepen 
kunnen via de Doelenstraat, de Pastoor 
van Spaandonkstraat en de Haagweg de 
Haagsemarkt opkomen.
Voor de wagens is de opstelling en aan-
rijroute gewijzigd. De opstelling is in de 
Nieuwe Heilaarstraat. Daarna vertrek-
ken de wagens via het Esserplein en de 
Haagweg naar de Haagsemarkt.
 
Zoals eerdere jaren is de prijsuitreiking in 
twee delen in de Koe. Er wordt gestreefd 
om de prijsuitreiking voor de A (=kinder) 
categorieën om 16.30 uur en voor de rest 
om 17.30 uur te laten beginnen. Deelnemers 
krijgen hun punten volgens de volgens 
onderstaande verdeling toegekend:
Carnavalesk (max 20pt.);
Idee (max 10pt.);
Uitvoering (max 10pt.);
Actie (max 10pt.);
Uitbeelding (max 10pt.).

Bij gelijk aantal punten geeft het hoogst 
aantal toegekende Carnavaleske punten 
de doorslag. Het aantal juryleden, dat een 
categorie beoordeelt, is niet gelijk (bijv. 
Categorie A2 wordt door 4 juryleden 
beoordeeld, terwijl B2 door 6 juryleden 
wordt beoordeeld).
Naast de reguliere prijzen kan er een 
Juryprijs worden uitgereikt. Deze wordt, 
met onderbouwing, uitgereikt door de 
voorzitter van de Jury.
 

Om nieuwe kaders te scheppen en duide-
lijke richtlijnen vast te stellen is er dit jaar 
een nieuw reglement. De reden hiervoor 
is de optocht voor de deelnemers en toe-
schouwers veiliger te maken.
 
Een paar weken na carnaval vindt de film-
middag plaats. Hier worden de opnames 
van de carnavalsoptocht vertoond en de 
juryrapporten uitgereikt.

Aogse Carnavalsoptocht 2006
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HOU DE OPTOCHTROUTE VRIJ

Verzoek aan iedereen om op 
zondag 26 februari de 

volgende straten vanaf 11.00 
uur autovrij te houden.

Pastoor van Spaandonkstraat 
Doelenstraat - Haagsemarkt 

Dreef - Heuvelstraat  
St. Maartenstraat - Haagweg  

Esserplein - Liesbosstraat

Stamppot van boerenkool en worst voor 4 perso-

nen

Ingrediënten:

1 kilo boerenkool - 1 kilo aardappelen - 1 grote rookworst - 

klontje boter - een beetje melk - nootmuskaat, peper, zout, azijn

Bereiding

Kook de gewassen, gestroopte en klein gesneden boerenkool in 

water met zout. Voeg, zodra de kool geslonken is, de geschilde 

aardappels en de worst toe. Breng alles aan de kook en laat het 

zachtjes ongeveer 20 minuten pruttelen. Neem de worst uit de 

pan. Giet zonodig de aardappelen af en roer of stamp de boe-

renkool en aardappels met de melk en een klontje boter tot een 

stamppot. Op smaak maken met nootmuskaat, peper, zout en 

een klein scheutje azijn.

Gif mij maor een echte Aogse vent

Bij mij is alles navenant en ik lieg nooit!



Als u meer wilt weten 

over deze fantastische 

aanbieding kijk dan op; 

www.cctaogje.nl/nieuweaogsezorgverzeke
ring.
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Toen Princenhage nog echt een klein dorpje 
en de Nieuwe Heilaarstraat nog een zij-
straatje van de Posthoornstraat was en nau-
welijks nog bewoners kende, kreeg Jos de 
Jongh het carnavalsvirus stevig te pakken. 
Het was toen begin 1974: Nederland stond 
onder leiding van rooie Joop den Uyl, we 
hadden alleen nog Nederland 1 en 2, waar 
Swiebertje, Pipo en de Fabeltjeskrant ons 
als kinderen boeiden. Nederland stond 
aan de vooravond van een schitterend WK 
in Duitsland. Ik zie de parallellen met dit 
jaar al aan de horizon: al zijn Argentinië, 
Servië & Montenegro en die Elfenbeinküste 
natuurlijk niet voor de poes.

In de aanpalende huizen in de Nieuwe 
Heilaarstraat waren naast het gezin De 
Jongh een aantal jonge gezinnen waar Jos 
zijn plannen voor het komende carnaval 
ontvouwde bij de families Buurstede en 
Hector.  Toevallig hadden die gezinnen alle 

drie een jongste telg van toen 5 jaar: Esther 
Buurstede, Annemarie Hector en Alex de 
Jongh. Tezamen met de actieve vaders Cor 
Buurstede en Piet Hector broedde Jos een 
idee uit voor de optocht van 1974. Inspelend 
op de populaire kinderserie Tita Tovenaar 
werden Esther, Annemarie en Alex omge-
toverd in Grobbebollen. Danny van Nunen 
werd Grobelia en Karel van Nunen zou  het 
drietal op een platte wagen met zijn Solex 
door Princenhage vervoeren.
Die zondag trok dit schouwspel door de 
straten van Princenhage. Waarbij onze 
jonge Grobbebollen vooral opvielen door 
niet te bewegen. Stokstijf naast elkaar geze-
ten zaten zij, koukleumend, tussen het pit-
riet en slingers, waarmee de platte wagen 
was versierd. Gelukkig voor hen was de 
jury hen goed gezind. Een vierde plek en 
een kleine beker vielen hen ten deel. Niet 
onvermeld mag blijven dat de jury toen 
onder andere bestond uit mevrouw Toos 

Bastiaansen (inderdaad de tante van Toos 
Oomens) en Piet Hector, reeds eerder 
genoemd. Aangezien juffrouw Bastiaansen 
op een bovenhuis in de Dreef zat en later 
niet meer gesignaleerd werd, heeft Piet hen 
eigenhandig beloond met deze aanmoedi-
gingsprijs.

Een jaar later werd de club uitgebreid 
en deden we mee onder de naam Mina's 
Grotste Zurg : een klaagzang over de staat 
van het speelveld, dat nu het Zottenhofke 
heet. We werden eerste, al werd de stem-
ming wat bedorven toen we niet met z'n 
allen de eerste prijs van de optocht in het 
Patronaat mochten vieren. In november 
1975 duikt dan voor het eerst de naam 
Schutters op: naar het café Schuttershof .
In het Schuttersputje bij Henk Kley werd 

CV De Schutters officieel geïnstalleerd door 
Prins Knillis, in die jaren trouwens ook 
Schutterslid en bewoner van de Nieuwe 
Heilaarstraat.

In 1976, voor wie het nog kan en wil volgen, 
deden we dan voor de eerste keer onder de 
naam Schutters mee aan de optocht. 

Vandaar dat we dit jaar voor het eerst ons 
33 jarig bestaan vieren: Alex en Annemarie 
doen voor de 33e keer mee aan de 
optocht!!!
Wanneer we het officiële clubjubileum van 
33 jaar gaan vieren, daar moeten het de 
komende vergaderingen nog maar eens 
over gaan hebben. 
Want er moet immers wel iets te 
 'ouwehoeren' blijven.
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Bent u er al uit? Op 1 januari 2006 is het 
nieuwe zorgstelsel ingevoerd. In een woud 
van aanbiedingen van de verschillende 
zorgverzekeraars heeft u uw keuze moe-
ten maken voor een nieuwe verzekering. U 
heeft de tijd tot 1 maart om nog te verande-
ren van zorgverzekeraar. Wilt u dat? Dan 
heeft Stichting CC 't Aogje misschien voor 
u de oplossing. 
De Stichting gaat namelijk in de 
verzekeringen. Prins PIT heeft 
aan het bestuur voorgesteld om 
een speciale zorgverzekering op 
te starten voor de Aogse carna-
valsvierder.

Onder de naam Nieuwe 
Aogse Zorgverzekering wordt 
u een zorgverzekering aangebo-
den die speciaal is toegespitst op het 
verantwoord doorkomen van 5 dagen 
carnaval.
Welke zorgverzekeraar heeft er nu een 
speciaal katerspreekuur in haar pakket 
zitten? Wat dacht u van vergoeding voor 
huidvriendelijke schmink? Een speciaal 
kledingpakket om de optocht lekker warm 
voorbij te zien trekken? Zelfs aan de inwen-

dige mens is gedacht. Een speciaal recep-
tenboek, met onder andere een recept voor 
zure zult krijgt u aangeboden als u besluit 
om in zee te gaan met de Nieuwe Aogse 
Zorgverzekering. Enkele van deze recepten 
kunt u elders in deze Lapteen 
vinden.
Er is overleg geweest 

met de huisartsen 
van de HOED in 
Princenhage. 

Zij ondersteunen het initiatief van harte. 
Tijdens de carnaval worden zij vaak bena-
derd door carnavalsvierders met een 
lek- of druipneus. Nu de Nieuwe Aogse 
Zorgverzekering speciale spreekuren tij-
dens carnaval instelt, zijn de huisartsen 
veel beter gewapend tegen alle kosten die 
dit normaal gesproken met zich meebrengt. 
De CC-bus zal elke ochtend van 10.00 uur 
tot 11.00 uur op de Haagsemarkt staan om 
alle zieke, zwakke of misselijke carnavals-
vierders op te vangen en door de huisart-
sen te laten onderzoeken.
Tussen 11.00 en 12.00 uur staan de instruc-
teurs van Enjoy Sports Healthclub tot uw 
beschikking om een warming up te ver-
zorgen om een nieuwe carnavalsdag fit te 

beginnen. Mocht u daar een blessure 
aan overhouden dan staat ook 

de fysiotherapeut paraat 
om de behandeling met-
een op te starten om maar 
geen carnavalsbal 

te missen.

U leest het. Stichting CC 
't Aogje denkt aan alle 
Aogse carnavalsvier-
ders. Ook voor de kosten 
hoeft u het niet te laten. 
Buiten de lage premie 
voor de basisverzeke-
ring kost het aanvul-
lende carnavalspakket u 
slechts, hoe kan het ook 
anders, E 11,11.

Nieuwe Aogse Zorgverzekering

31, 32 of toch 33 jaar C.V. De Schutters?
Een altijd terugkerend item bij onze eerste bijeenkomst van het seizoen is: hoe lang bestaan 
we nou eigenlijk? Waarna een geanimeerd gesprek van ongeveer een half uur begint, waar-
in iedereen de ander corrigeert over welk jaar, welk motto, wie voor het eerst wanneer 
meedeed. Aangezien ik binnen onze club, bedoeld of onbedoeld, de man ben van de feiten 
en de getallen, moet ik iedere keer weer de beginhistorie van ons clubke verhalen. Maar 
omdat dit verhaal toch iedere zomer ook weer in de vergetelheid raakt, zal ik het hieronder 
nog één keer uit de doeken doen, kan Piet het gelijk als bijlage van de notulen van onze 
bijeenkomst toevoegen.

Ik weet van chroniqueur en stadsschrijver Rinie Maas, ook bekend Lapteen scribent, dat 
dergelijke overleveringen voer zijn voor iedereen die zich nog iets van die tijd herinnert. 
Ik zie de reacties wel tegemoet.



15

DE LAPTEEN - JAARGANG 45 - 2006

14

Persprijs
De Persprijs wordt door Stichting C.C. ‘t Aogje 
toegekend aan die Princenhagenaar(s), die op 
unieke wijze de pers heeft (hebben) gehaald. De 
onderscheiding wordt slechts eenmaal per jaar 
toegekend. Medewerkers van Stichting C.C. ‘t 
Aogje komen hiervoor niet in aanmerking.
Deze onderscheiding is tot nu toe uitgereikt 
aan:

1981 Wies Jansen
1982 Olaf Kroon (Pilonen - geweigerd)
1983 Jan van de Broek (Wijkblad P'hage)
1984 Werkgroep GEAK (SGAP De Koe)
1985  Dagblad De Stem (Directie en redactie)

1986  Princenhaags Mannenkoor
1987  Koninklijke Harmonie Cecilia P’hage
1988  W. Geertsen (Afscheid KKP)
1989  Gerard van Herpen
1990  Eduard van den Wijngaard
1991  Johan van Gurp (Dagblad De Stem)
1992 Doskonale
1993 Werkgroep Molen Princenhage
1994 Eric Dolné
1995 Parochiebestuur Sint Martinus
1996 Princenhaags Museum
1997 Herman Dirven
1998 (niet uitgereikt)
1999 Henk de Kroon (Stichting P’hage 800)

2000 Rinie Maas
2001 (niet uitgereikt)
2002 Paarden- en Ponysportvereniging 
 Princenhage
2003 Ria Neijnens
2004 Adriaan van Beek
2005 www.princenhage.net
2006 (zie wijkblad)

Opsteker voor
www.princenhage.net

Het was voor Edu Schol een onverwachte 
verrassing dat hij was uitverkoren om de 
Persprijs 2005 van Stichting C.C. ‘t Aogje 
in ontvangst te mogen nemen. Het bestuur 
van Stichting C.C. ‘t Aogje heeft bij de 
besluitvorming o.a. 
het volgende in overweging genomen:
Sinds oktober 2001 kan de hele wereld  
dankzij de inspanningen van Edu Schol de 
ontwikkelingen in Princenhage op de voet 
volgen op www.princenhage.net. 
Geheel belangeloos heeft Edu Schol zijn 
kennis en apparatuur beschikbaar gesteld 
om het wel en wee van Princenhage 
wereldkundig te kunnen maken.
Geheel belangeloos stelt hij bovendien alle 
Princenhagenaars in de gelegenheid gra-
tis een eigen e-mail adres te verkrijgen en 
kunnen alle verenigingen zonder kosten 
een eigen site krijgen op Princenhage.net .
Dat Edu Schol ook stichting C.C. ‘t Aogje 
en warm hart toedraagt, blijkt uit het feit 
dat hij tijdens de carnavalsdagen inspeelt 
op het Aogse gevoel door de site dan tijde-
lijk de naam Aogje.nl mee te geven.
In het eerbetoon moet zeker zijn vrouw 
meegenomen worden.  Zij verzamelt mede 
de gegevens om de site up-to-date te hou-
den.
Het bleek een mooi opsteker te zijn voor 
www.princenhage.net.  Vanaf oktober 2005 
staat  princenhage.net  op de eerste plaats 
in de zoekmachine als men iets ingeeft dat 
gerelateerd is aan Princenhage. Ook  de 
internetsite van de gemeente Breda ver-
wijst naar Princenhage.net bij informatie 
over ons dorp.
Wij felicteren Edu Schol en de redactie met 
het behalen van deze Persprijs 2005.

Tijdens de Aogse Avond in januari 2005 
werd de Verdienster 2005 uitgereikt aan 
Sportvereniging FIER “wegens de vele 
mogelijkheden die FIER schept om niet 
alleen de Princenhaagse amateur-sporters, 
maar vooral ook de jeugd van Princenhage 
en omgeving in de gelegenheid te stellen 
te sporten in een recreatieve omgeving.” 
Er is kleutergymnastiek, recreatiegym-
nastiek, wedstrijdturnen, bewegen op 
muziek, callanatics, badminton en volley-
bal. Een geheel nieuwe groep binnen FIER 
is “Sport extra”, voor speciale kinderen in 
de leeftijd van 4 tot 10 jaar, die door een of 
andere reden een motorische achterstand 
hebben.
FIER staat voor: Flink In Elke Richting en 
is meer dan een halve eeuw geleden opge-
richt door Kapelaan Fick. Het aantal leden 
is al meer dan 600, in de leeftijd variërend 
van 2 tot 88 (of ouder!) jaar. 
In het jubileumjaar 2003 werd het hele 
jaar ‘flink feest gefierd’, in elke richting! 
Het clublied 50 jaar s.v. Fier werd heel wat 
keren uit volle borst gezongen, vooral de 
laatste zin: “Lang leve onze club: het trotse 
s.v. FIER”
Eigenlijk is er nog veel meer te vertellen, 
maar het belangrijkste zijn toch de vele 
medewerkers en vrijwilligers van FIER die 
zich volledig inzetten voor hun leden.
Zonder FIER zou Princenhage een stuk 
armer en minder sportief zijn!
De Verdienster 2005 is jullie van harte 
gegund!

De Verdienster wordt door Stichting C.C. 
‘t Aogje toegekend aan diegene(n), die iets 
van betekenis heeft (hebben) gedaan voor de 
Princenhaagse gemeenschap.
Deze onderscheiding is tot nu toe uitgereikt 
aan:

A. Verhees - T. Aarts - H. Hemmer -
C. Berkhout - V. van Esch
1980 Wil Dirven
1981 Jan van Asseldonk
1982 Herman Dirven (WG Haagse Beemden)

1983  Henk Nuyten
1984 Zonnebloem Princenhage
1985  Jos Sommers (Lucia)
1986  Gerard de Roos (Sinterklaas)
1987  Jan van Dijk (Cecilia)
1988  Jac Goos (CDA)
1989  Grondleggers van carnaval in 1956
1990 Piet Hector (SGAP De Koe)
1991  Annie van Esch (Wijkblad P'hage)
1992 Pastor Rud Smit
1993  Organisatoren Dorpsbal
1994  Sjaak en Rietje Havermans
1995  Ruud Kavelaars (SGAP De Koe)
1996  Werkgroep Shandybal
1997  Jan en Lia Nooijens
1998  Nettie van Doorn
1999  Dré Karthaus
2000  Piet van der List
2001  Han Broeders
2002  SKIP (Spelende Kinderen In P'hage)
2003  Ben & Ineke Buijnsters (Hobbyclub
 Princenhage)
2004  Jan Bavinck (Huisarts)
2005  S.V. Fier
2006  (zie wijkblad)

jaanke = blète
blète = jaanke
bultebed = hobbelige slaapplaats
plein tussen Steenweg en Voorstraat: 
Tesserplein

Niet aan Mauritspleintje ligt: Biksebaan
Aogs woord van dertien letters zonder 
klinkers: zaandweggetje

Verdienster
Het trotse S.V. Fier

Oplossingen SOA-toets
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De voorgeschiedenis
Tijdens zijn prinselijke rondgang door de 
ouderensociëteiten en verzorgingstehuizen 
hoorde Van Gastel de bezoekers en bewo-
ners ervan alsmaar praten over de 'Goeie 
Ouwe Tijd'. Zijn nieuwsgierigheid was 
gewekt, en in gesprekken met enkele ras-
echte Princenhagenaars kwam hij erachter, 
dat De Bieloop vroeger dwars door het 
dorp stroomde. Door een misvatting van 
het vroegere College van Burgemeester en 
Wethouders, is dit riviertje rond 1850 ver-
legd en is de bedding ervan gedempt. Een 
straatnaam als 'de Dreef' (afgeleid van het 
werkwoord drijven, red.) herinnert daar 
nu nog aan!

Haalbaarheidsonderzoek afgerond
Onmiddellijk na Aswoensdag toog Van 
Gastel aan het werk. Het water moest terug 
in het dorp. Hij liet Bouwkundig Teken- 
en Adviesbureau 'Sutorius', gelegen aan 
de Burgemeester Sutoriusstraat, een plan 
ontwerpen, terwijl de sterkteberekeningen 
daarvan werden gedaan door een expert op 
dit gebied, namelijk de heer Ad Rasenberg 
uit de Nieuwe Heilaarstraat.
Administratiekantoor 'A.C. Koijen & 
Partners' (hoek Esserstraat/Haagweg) 
deed onderzoek naar de financiële haal-
baarheid van het ontwerp en gaf een posi-
tief advies af.

Fondsenwerving
Inmiddels had plannenmaker Van Gastel 
ook de fondsenwerving op zich genomen. 
Hij heeft bijvoorbeeld een startsubsidie 
van 850 euro gevraagd aan en gekregen 
van 'HART VOOR DE BUURT'. 
Ook de Princenhaagse ondernemers heb-
ben inmiddels het plan omarmd. Om een 
paar voorbeelden te noemen:
De tabaksspeciaalzaken 'A. JANSSEN' en 
'Jan & Lia Nooijens' schenken staande 
asbakken langs alle kademuren.
'De Postiljon' en 'de Vluchtheuvel' zul-
len in de toekomst de catering van voorbij 
varende schippers verzorgen.
'Huijbregts Totaal Interieur', gevestigd in 
de Dreef, zal alle kadehuisjes van een nieuw 
verfje voorzien en 'Joost Van Campenhout 
BV' zal na de opening in 2008 bij de eerste 
tien boten een gratis APK-keuring verrich-
ten.
'Bachman Huis Tuin En Keuken' 
wordt 'Bachman Hengelsport' en 
'Kwaliteitsvishandel J. Vermeulen' zal in 
de toekomst nog slechts riviervis verko-
pen.

De Nieuwe Bieloop uitgestippeld
Flaneren langs het water in de westflank 
van het centrum, dat duurt nog tot 2008. 
Toch komt water terug in het dorp steeds 
dichterbij.
Als u tijdens carnaval het centrum ingaat, 
ziet u vanaf de Pastoor van Spaandonkstraat 
en de Haagweg tot en met het kruispunt 
Dreef/Mastbosstraat en Heuvelplein over-

al snippers op de grond. Die liggen er niet 
zomaar. Het 1349 meter lange snipperge-
bied geeft de contouren van de kademuren 
van de Nieuwe Bieloop aan.

Goed toeven langs het water
Op de Artist Impressions van Robert 
Hoosemans (zie foto's) blijkt duidelijk dat 
het goed toeven moet zijn langs het water. 

Of het nu gaat om wonen, werken of recre-
eren. Aan deze gedaantewisseling wordt 
straks hard gewerkt. 
Langs de vroegere Voorstraat (tweede 
stuk Haagweg) zullen bouwvakkers volop 
bezig zijn. Hier vindt u straks huur- en 
koopwoningen/appartementen in diverse 
prijsklassen, commerciële ruimten, hore-
cagelegenheden en detailhandelszaken. 
Op deze plek komt ook een ondergrondse 
parkeergarage. Die gaat in de zomer van 
2007 al open en dat is ook nodig, want in 
2006 start de sloop van de parkeerplaats 
op het Mauritspleintje.
'Dok 11' is de nieuwe naam voor de locatie 
van de oude Boerenbond aan de Doelen. 
Ook hier komen appartementen en com-
merciële ruimten. Op het Heuvelplein 
staan straks herenhuizen en torenappar-
tementen en op de huidige BBA-locatie 
verrijst 'Carré Buurtspoorwegen', een 
appartementencomplex waar tevens een 
commerciële ruimte te huur zal zijn. 
Het huis van Jos Schlangen aan de Dreef 
krijgt een metamorfose en wordt straks 
een echte blikvanger langs het water. 

 Vervolg op pagina 24

Het water terug in Princenhage
Bewoner lanceert revolutionair idee
Door Nilleke van de Rith

Tijdens een bijzondere vergadering van de Dorpsraad in het gemeentehuis van Princenhage zijn onlangs enkele revolutionaire 
ideeën gelanceerd om het leef- en woonklimaat van 't Aogje grondig te verbeteren. Plannenmaker Peter van Gastel, in het dagelijks 
leven beter bekend als Prins PIT de Veertiende (zie ook de rubriek 'Gèève Mens', elders in deze krant) presenteerde zijn plan 'Het 
water terug in Princenhage' en deed verslag van de vorderingen die hij tot dan toe had gemaakt.
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In de “grondwet van Stichting C.C. ‘t Aogje” 
bekend onder de naam “Geen gekheid op 
‘n stokje” wordt bij de taakomschrijving 
van de Minister van Groene Zaken onder 
meer vermeld:

Bevorderen en toezien op het gebruik 
van groen/witte groenten tijdens carna-
val
Bevorderen van een Aogs park in plaats 
van industrieterreinen
Beperken van visvangst in de Bieloop

De huidige Minister van Groene Zaken 
heeft deze taken serieus aangepakt en heeft 
een gedeelte van de Bieloop zodanig in 
het HSL/A16 project verwerkt dat de vis-
vangst daar onmogelijk is geworden.
Zijn tweede actiepunt betreft het bevorde-
ren van een Aogs park in plaats van indus-
trieterreinen. Dit plan heeft hij uitgewerkt 
in het voormalige tuindersgebied ten noor-
den van de Ettensebaan links en rechts 
van wat eens de Adriaan Klaassenstraat 
was. Nauwkeuriger omschreven: op de 
grond die vroeger tot het bedrijf van Sjaan 
Verdaasdonk en Rien Kleemans behoorde.
Ondanks het feit dat de gemeente hier een 
bestemming heeft gemaakt voor kleinscha-
lige schone industrie is de Minister van 

•

•

•

Groene Zaken erin geslaagd een aanmerke-
lijk gedeelte van deze gronden beschikbaar 
te krijgen voor een natuurlijk landschap. De 
enige concessie die hij heeft moeten doen 
was het verwijderen van de grond om zo 
tot een waterlandschap te komen. Hij werd 
in zijn plannen gesteund door de tuinders 
die nog in dit gebied wonen en ook de vele 
ondernemers die zich in het plan Heilaar 
hebben gevestigd zagen er wel brood in. 
Vanaf komend voorjaar zal dit waterland-
schap officieel te boek staan als de grootste 
visvijver van ‘t Aogje en omgeving. 
Een grote groep gepensioneerde tuinders 
en  enkele nog actieve ondernemers die in 
dit gebied wonen, steunen de Minister en 
hebben inmiddels een taakverdeling tot 
stand gebracht.
Joost van Campenhout heeft enkele taluds 
laten aanleggen om vandaar boten die bij 
hem te huur zijn, te water te laten voor 
de vissers die liever op het water zelf dan 
vanaf de kant hun hengel willen uitwer-
pen. Bij pech onderweg kunnen zij reke-
nen op de hulp van ANWB-man Frans van 
Langen. ANWB-leden zal hij ter plaatse 
ondersteunen. Leden van Route Mobiel zal 
hij laten wegslepen. Degene die geen enkel 
lidmaatschap kunnen tonen zal hij tot zin-
ken brengen. Schoenwinkelier Jac de Roos 
die sinds kort ook in dit gebied woont, 
zal een speciale folder laten bezorgen met 
daarin een aanlokkelijke aanbieding voor 
groen-witte laarzen, eventueel lieslaarzen. 
In diezelfde folders melden Ad Koijen en 
Mathé Akkermans dat zij de visvergunnin-
gen verzorgen. 
Dankzij de inbreng van Dré de Craen wordt 
Dino Dierensuper benaderd om de nodige 
koi-karpers te water laten. Wim Beekers 
pleegt overleg met Vishandel Vermeulen 
en Groothandel Bond om te komen tot 
aanzienlijke kortingen voor de vissers die 
wel van vis houden, maar liever niet zelf 
vangen. Kees Kleemans en Rien Langen 

zullen deze vis in hun gekoelde kraam aan 
de man brengen. Jos Lambregts staat in 
deze buurt bekend als wijnmaker. Hij heeft 
reeds vergunning aangevraagd om zijn 
dranken aan de waterkant te mogen slijten, 
zodat de vissers niets tekort zullen komen. 
De totale exploitatie van dit natuurvrien-
delijke plan komt voor rekening van de 
visclub De Smoes. De visclub Princenhage 
heeft zich gedistantieerd van het geheel. 
Zij blijven erbij dat deze visplek te tochtig 
is en te controleerbaar. Zij volharden in de 
zeevisvangst.
Vlakbij oud-bloemkweker Frans Beekers 
woont Pierre van Hooijdonk. Frans zal aan 
hem vragen of de afgebroken stoeltjes van 
het Feyenoord-stadion beschikbaar zijn 
als visstoeltjes langs de kant. Volgens zijn 
berekeningen kunnen er ongeveer 1100 
visplaatsen gemaakt wor-
den waarvan eenderde 
deel overdekt. 
Het enige dat nog ont-
breekt is een goede 
naam voor dit 
natuurgebied 
annex  visvij-
ver. 

I n d i e n 
u een 
g o e d e 
n a a m 
w e e t , 

meldt die dan 
bij de Minister 
van Groene 
Zaken.

Minister van Groene Zaken 
neemt taak serieus
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Een man komt bij Don Qui John bin-

nen en bestelt een kop koffie zon-

der melk. Ben vraagt hem vriende-

lijk: “De melk is op meneer. Mag het 

ook een koffie zonder room zijn?”

Zit een man met een glimmende kale kop aan de bar in Princenhof. Eén van zijn drin-kebroeders wil leuk zijn en wrijft hem over zijn kale bol. “Verrek, dat voelt precies zo glad als de billen van mijn vrouw”, meent hij. Voelt de kale man zelf ook over zijn hoofd en zegt: “Je hebt gelijk, man”.

Een man viert vijf dagen carnaval in ‘t Aogje. Hij heeft drie kinderen, twee jongens en een meisje. Zijn vrouw viert vier en een halve dag carnaval en doet samen met haar kinderen mee aan de optocht. Hoe groot is de kans dat zij elkaar tijdens carnaval zeven keer tegenkomen?

Je zou het niet zeggen, maar toch zeggen 
wij het: de Feestguirlanders bestaan 18 jaar! 
Deze heuglijke mijlpaal is een goede reden 
om eens even stil te staan bij het reilen en 
zeilen van dit driemanstrio, bestaande uit 
Mänke, Wave en Fido. Wie had in 1987 
kunnen denken dat de Feestguirlanders 
anno 2006 nog steeds springlevend zou-
den zijn, en menig successtory overleefd 
zouden hebben? Waarschijnlijk heel wei-
nigen onder jullie, beste lezers, tenzij jul-
lie op die gedenkwaardige avond in 1987 
in de schuur van Gijs Lambregs aanwezig 
waren. Eind 1987 zijn de Feestguirlanders 
nl. uit het niets, en uit de geledingen van 
het Jongerenkoor Princenhage opgestaan. 

De aanleiding hiervoor was het jaarlijkse 
koorfeest van het JKP. Onze helden in spé 
waren gekleed als acrobaten en bewogen 
zich voort op een met slingers versierde 
step. De Feestguirlanders waren meteen 
een groot succes, en verzorgden sindsdien 
elk jaar een optreden op het koorfeest. Of 
ze nu cowboys, 3 koningen, hippies, dans-
marietjes, aso’s, Kwikkwekkwak waren, 
ze waren altijd verkleed, en prominent 
aanwezig. De Feestguirlanders lieten zich 
altijd met de auto brengen, enerzijds van-
wege hun status (van koukleumen) en de 
hoeveelheid spullen die ze altijd meesjouw-
den, anderzijds om zich in om te kleden en 
te schminken (en dat valt niet mee in een 
witte Peugeot 205, in het pikkedonker en 
steenkoud). Ze waren nog niet beroemd 
genoeg voor een verwarmde kleedkamer 
(hun status was klaarblijkelijk kleiner dan 
hun ego en hun dorst). De outfit werd stee-
vast op donderdag avond gekocht en daar-
na nog even naar Hiertebreed voor een 
Bolleke. Na het succes op de koorfeesten 
stroomden ook andere optredens toe. Ook 
het repertoire breidde zich verder uit. Wie 
kent ze niet (of beter: wie kent ze nog wel), 

de hits uit die lang vervlogen dagen:
- naar de Hema (later succesvol gekofferd 
door Jacques Herbes de Provence)
- Domino (met bezemsteelgitaar solo van 
Wave)
Uit die tijd stammen ook de dikke vrien-
den Joes, Piri, Johan en Sjef; zeg maar een 
soort groupies, maar dan iets anders. De 
zelfverklaarde manager Bertje is later aan 
komen waaien, hij moest eerst nog afkic-
ken van zijn sinasverslaving. Uit die tijd 
stamt ook de uitbreiding van de naam en 
faam naar de rest van Princenhage. Zo 
werd er opgetreden onder het speudoniem 
“aber” op de Zatte Naddoek (auf Deutsch, 
jawohl!); en ook de Aogse Avonden kun-
nen zich beroepen op een optreden van de 
Feestguirlanders “op het terras”. Ook het 
Mottomot moest er aan geloven: sinds sei-
zoen 1996-1997 doen de Feestguirlanders 
mee, onder vaste begeleiding van de 
Bielopers. Er werd een aantal keren de 
carnavaleske prijs gewonnen. Het is voor-
waar een knappe prestatie dat de Bielopers 
het al die jaren vol hebben gehouden met 
de Feestguirlanders, maar de oneindige 
roem die allen ten deel viel toen in 2002 en 
2005 het Mottomot gewonnen werd, deed 
alle slechte classeringen van de andere 
jaren snel vervagen. Bij de integrale TV uit-
zending van de Barnavalsliedverkiezing 
2005 door Baronie TV eindigden ze 
op een verdienstelijke negende plaats. 

De 2 eerste plaatsen bij het Mottomot zijn 
vereeuwigd in koper, en hangen als pla-
quettes in de Koe, tussen alle andere win-
naars. De vraag is natuurlijk: wanneer zul-
len ze weer als hoogste schavuit eindigen?

Noot van de redactie: wegens privacy redenen zijn 

namen van de personen geanonimiseerd. De echte 

namen zijn Alex, Rolph en André, en ze wonen in 

resp. Bavel, Prinsenbeek en Heuvel.

18 jaar Feestguirlanders 
Eindelijk volwassen?

Polleke Piekhaar en Peer 

Bromtol staan voor een 

verkeerslicht te wachten.

Zegt Peer tegen Polleke

 “het is groen!”.

“Euhhh....een kikker??”

Wat eten we vandaag?  Maandag

Tagliatelle met spinazie à la crème
verdelen over het aantal personen dat mee wil eten

Ingrediënten
1 pak spinazie à la crème (750 gram) - 400 gram tagliatelle
zout en peper - olijfolie - 8 eetlepels geschaafde amandelen - 4 
tomaten - 400 gram rundergehakt

Bereiding
Verwarm de spinazie op een klein pitje als het maar geen fami-
lie van de prins is. Kook de tagliatelle in een andere pan in ruim 
kokend water. Rooster ondertussen de amandelen in een droge 
koekenpan. Ontvel de tomaten, verwijder het zaad en snijdt het 
vruchtvlees in blokjes. Breng het gehakt op smaak met zout en 
peper, rul het gehakt op hoog vuur. Zorg wel dat het niet te hoog is 
om erbij te kunnen. Verhit wat olijfolie in een andere koekenpan en 
verwarm hierin de tomatenblokjes. Voeg zout en peper naar smaak 
toe. Bewaar 1/4 van de spinazie à la crème en schep de rest door de 
tagliatelle. Schep een laagje spinazie à la crème op  hete borden en 
schep de tagliatelle in het midden. Schep het gehakt, de tomaten-
blokjes en de geroosterde amandelen erover. Maak of koop er een 
salade bij en stokbrood.

Er komt een import 

Princenhagenaar bij Bachman in 

de winkel en vraagt: “Heeft u voor 

mij een blauwe Princenhaagse 

vlag?”. “Nee”, zegt Lisette, “Die heb 

ik niet, ik heb de Princenhaagse 

vlag alleen in groen en wit.”. “Nou”, 

zegt de nieuwe inwoner, “Doe mij 

de witte dan maar.”.

19
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Zoals iedereen zich misschien nog wel kan herinneren 
liepen De Zuilenschuivers vorig jaar letterlijk in de soep. 
De gevolgen waren enorm: Een jaar lang geen soep meer 
voor alle leden, alle soepkommen werden verwijderd uit 
de kasten en het woordje ‘soep’ kon niet meer worden uit-
gesproken. Nu bijna een jaar verder zijn we genezen en 
mogen we weer gaan genieten van alle heerlijke soepen 
die ons land rijk is.
Het jaar 2005 was een geslaagd jaar voor De 
Zuilenschuivers. Een tweede plaats in de optocht van ‘t 
Aogje, een eerste plaats in de optocht van Ut Kielegat en 
de eerste plaats bij de Weilandgames. Een beter jaar kon-
den wij ons niet voorstellen, al was het jammer dat we 
de hattrick niet af konden maken bij de Dorpskwis die in 
november plaats vond.

Natuurlijk hopen wij dat 2006 voor ons weer een succes-
vol jaar gaat worden. We doen in ieder geval erg ons best 
om weer iets moois te maken van onze verschijning in de 
optochten. Ook hangen we al in de fitnessapparaten voor 
de komende Weilandgames en voor de Dorpskwis zal 
een zware selectie plaatsvinden voor wie in het team wil 
deelnemen. In dit nieuwe jaar zal ook een historisch feit 
plaatsvinden bij De Zuilenschuivers. Het eerste lid van de 
‘nieuwe generatie’ zal in het huwelijk treden en dus is het 
cirkeltje bijna rond. Wij verwachten dan ook dat de derde 
generatie Zuilenschuivers niet lang meer op zich zal laten 
wachten.
En nieuwe leden? Jawel, die hebben we dit jaar ook weer. 
Wij wensen Aniek en Bob heel veel succes bij hun eerste 
jaar als Zuilenschuiver.

We hopen 
dat voor 
i e d e r e e n 
c a r n a v a l 
2006 een 
groot succes zal worden 
en Prins PIT er extra van gaat 
genieten. We wensen alle car-
navalsverenigingen succes en we 
hopen dat het maandag 27 februari 
alweer een Aogs feestje mag wor-
den in Ut Kielegat.

Dit jaar loopt het bij De 

Zuilenschuivers zeker niet in de soep

20

Aogse Bluf Quiz!
Om in de buurt van het motto te blijven vragen wij u dit jaar om een aantal quizvragen te beantwoorden en 
deze ons op ‘n briefke te geven.
De prijs die u kunt winnen is een serenade aan de voordeur of een privé optreden op b.v. een verjaardag of 
bruiloft. Dit binnen Groot Princenhage en na onderling overleg.

De spelregels:
Vul de 10 vragen in en mail de juiste antwoorden naar info@aogsebluf.nl of geef de antwoorden af bij een van 
de Bluffers. De sluitingsdatum is carnavalsdinsdag 23.11 uur. Eens kijken hoe goed u Aogse Bluf kent:

Sommige van de antwoorden vindt u terug op onze website www.aogsebluf.nl
Daar kunt u de quiz ook bekijken en doormailen! Veel succes en een fijne carnaval namens AOGSE BLUF!

Uit de winnende inzenders wordt 1 prijswinnaar geloot. Deze zal worden bekend gemaakt binnen 1 maand na sluitingsdatum. Leden van Aogse Bluf zijn uitgesloten van deelname.

Vraag 1
Welk instrument 
bespeelt Jeroen?
a) Trombone
b) Blokfluit
c) Bekkens
d) Grote trom

Vraag 8
Wat is aogse bluf (haag-
se bluf)?
a) Van de Martinustoren 
bungyjumpen met een 
te lang elastiek
b) Een mierzoet nage-
recht van opgeklopt 
eiwit met bessensap
c) Een kloppartij van Fc 
Den Haag supporters
d) Een Princenhagenaar 
met een Rolls Royce

Vraag 2

Op welke avond repe-

teert Aogse Bluf?

a) Kerstavond

b) Dinsdagavond

c) Donderdagavond

d) Zondagochtend

Vraag 3
Hoe bepaalt de kapel 
welke muziek er wordt 
gespeeld?
a) Middels de ie-wie-
waai-weg wegmethode
b) Er wordt getost
c) Er is een muziekcom-
missie actief
d) De twee cluboudsten, 
ook wel ‘Notenclub’ 
genoemd, bepalen dit.

Vraag 4
Wie kunnen er bij Aogse 
Bluf absoluut niet door 
één deur?
a) Simon en Piet
b) Jos en Frank
c) Peter 1 en Adrie
d) Herman en Peter 2

Vraag 5

Stel dat je een trompet 

helemaal recht zou kun-

nen buigen hoe lang is ie 

dan?

a) 95 centimeter

b) 1,4 meter

c) 2 meter

d) 4,8 meter

Vraag 6

Simon verkocht zijn trombone 

aan Trio zonder Jan voor 

E 300,-.

Hij kreeg echter spijt van deze 

hoge prijs en stuurde Ronald 

met E 50,- naar het Trio om 

ze dit terug te geven. Ronald 

stak echter E 20,- in eigen zak 

en gaf elk lid E 10,- terug. Trio 

zonder Jan betaalde dus per lid 

E 90,- totaal E 270,-. 

Tel daarbij de E 20,- van 

Ronald op en je hebt E 290,-! 

Waar is die E 10,- gebleven?

a) Dit is een rekenkundig 

geleuter waar ik toch niet 

aan uit kom 

b) Gezwam, Simon heeft z’n 

trombone niet verkocht

c) Simon heeft slechts een 

briefke van E 290, gekregen

d) Jan werd lid van Aogse Bluf 

en betaald zodoende E 10,- 

contributie

Vraag 7

Wat is de voornaam 

van Robert?

a) Arie

b) Jan-Willem

c) Toos

d) Robert

Vraag 10
Wie is de secretaris 
van Aogse Bluf?
a) Wim Brockx
b) Wim Gielen
c) Wim Duisenberg
d) Wim Fortuyn

Vraag 9
Van welk materiaal 
worden papieren 
briefkes gemaakt?
a) Staal natuurlijk
b) Meranti
c) Compost
d) Papier



Disco-carnaval  
zaterdag en zondag

HUISREGELS DISCO-CARNAVAL

1.  Aan toegangscontrole dient te worden 

meegewerkt. Zo niet, dan zal de toe-

gang worden geweigerd

2. 'Binnen is binnen', tenzij de huis-regels 

worden overschreden

3. Aanwijzingen van de toezichthouders 

dienen te worden opgevolgd

4. Het vertonen van hinderlijk/agressief 

gedrag wordt niet getolereerd

5. Toiletruimten zijn voor individueel 

gebruik. Verblijf om andere redenen 

is niet toegestaan

6. Het nuttigen van alcoholhoudende 
dranken is niet toegestaan

7. Roken is alleen toegestaan in de
aangewezen ruimte

8. Van vernielingen van eigendommen 
van het bedrijf of derden wordt aan-
gifte gedaan bij de politie

9. Constatering van strafbare feiten 
wordt gemeld bij de politie

10. Bij overtreding van de huisregels zal 
 verwijdering volgen

11. De organisatie draagt geen 
  verantwoording bij verwijdering.
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Dat het weer een gaaf, vet feest wordt in 
De Posthoorn. Daar wordt weer het carna-
valsfeest voor de jeugd van Princenhage 
en omgeving georganiseerd.
Disco-carnaval is niet meer weg te denken 
uit 't Aogje. Als de ouderen carnaval vieren 
in de Koe of in de cafés  dan gaat de jeugd 
van 11 t/m 15 (met een knipoog naar de 
leeftijd )weer 2 avonden uit hun dak. Om 
er weer een oergezellig Disco-Carnaval 
van te maken hebben we weer de bekende 
disco 'FIRE' gestrikt om de twee avonden 
van muziek en licht te voorzien.
Ik gif ut oe op un briefke dat deze twee 
dj's hun uiterste best zullen doen met het 
draaien van alle soorten muziek die de 
Disco-Carnavalvierders willen horen. 
Net als de vorige keer komt prins PIT en 
zijn gevolg weer langs om te kijken hoe de 
stemming is in de Posthoorn. En omdat dit 
de derde keer is dat hij dat doet, laat hij 
natuurlijk zien, dat het dit jaar nog gekker 
kan en hij kan er wat van.
Maar niet alleen de prins komt langs, ook 
Baronie-tv komt naar het Disco-Carnaval 
om opnames te maken. Heel Breda en 
omgeving kan dan zien dat het een gezel-
lige boel is.
Om dit feest voor de jeugd goed te laten 
verlopen is er een aantal ouders aanwe-

zig dat toezicht houdt. Bij deze mensen 
kunnen de kinderen terecht met vragen 
of opmerkingen. Ook is het bekende huis-
reglement van toepassing. Deze regeltjes 
zorgen er voor dat iedereen weet waar ze 
zich aan moeten houden om er een pret-
tig feest van te maken. Dit reglement staat 
hiernaast afgedrukt.
Dus jongens en meisjes van ongeveer 11 
t/m 15 jaar, kom allemaal in carnavalskle-
ding naar de Posthoorn en breng vrienden 
en vriendinnen mee.
Het feest is op zaterdag en zondag van 
20.00 uur tot 24.00 uur.
Ik gif ut oe op un briefke: het wordt een 
geweldig DISCO-CARNAVAL in De 
Posthoorn.

De Trouwzaal, natuurlijk... want in 
het Raadhuis van Princenhage, in de 
Trouwzaal, krijg je het eerste briefke, het 
boterbriefke, als je gaat trouwen. Het boter-
briefje is de trouwakte, de vergunning om 
samen te mogen leven, samen iedere och-
tend bij het ontbijt dezelfde boter te mogen 
gebruiken; zou het daarvan afgeleid zijn? 
Nou, reken maar, ik gif ut oe op un brief-
ke!
Het idee om Princenhage weer een 
Trouwzaal te geven werd al in 1999 ter tafel 
gebracht aan de borreltafel bij Henk de 
Kroon, de eigenaar van het Princenhaagse 
Raadhuis.
De achterliggende gedachte, zo vertelt 
Henk, was en is om het Raadhuis meer bij 
de Princenhaagse Gemeenschap te betrek-
ken, terug te geven aan Princenhage. 
En dat is gelukt! Men kan er niet alleen 
trouwen, het boterbriefke krijgen, maar het 
Raadhuis staat ook open voor andere ont-
vangsten: de opening van de Kerststal, de 
Carnavalszondagborrel, de uitreiking van 
de lintjes op Koninginnedag, om er maar 
een paar te noemen. Ook de Dorpsraad 
vergadert er een keer in de maand en 
indien nodig vaker. 
De Trouwzaal is een prachtige, grote 
kamer, met een klassieke, nostalgische 

inrichting. De muren 
boven de cederhou-
ten lambrisering 
worden gesierd door 
tien mooie schilderij-
en, allemaal van Jan 
Theuns. Henk zelf 
heeft thuis nog meer 
schilderijen van deze 
Princenhaagse kunst-
schilder en af en toe 
wisselt hij de schilde-
rijen om. 
De pronkstukken 
zijn de twee schil-
derijen van de heer-
boer Sprenkels en 
zijn vrouw. Ook de grote spiegel hangt 
prachtig, in het midden, achter de huwe-
lijksambtenaar, zodat het bruidspaar zich 
hierin kan spiegelen, als dat nodig mocht 
zijn. De verwachting is dat er in 2006 mini-
maal 80 bruiloften zullen plaatsvinden.
De grote kamer, die voorheen uit twee 
kamers bestond: één voor de burgemeester 
en één voor de gemeentesecretaris, is geen 
feestzaal, maar wel bijzonder geschikt 
voor een mooie, aparte gelegenheid, zoals 
het uitreiken van Koninklijke onderschei-
dingen.

Trots is Henk vooral op het nieuwe toren-
klokje, dat vóór iedere bruiloft één minuut 
lang blijft luiden. Het juiste verhaal over 
de klepel van de klok is een apart verhaal, 
dat ooit nog eens uit de doeken zal worden 
gedaan, belooft Henk.
Als twee mensen besluiten om het fel-
begeerde boterbriefke te gaan halen, 
surfen ze eerst naar de webpagina van 
de Trouwzaal, www.Haagsemarkt1.nl, 
om aldaar hun dag uit te zoeken en die 
volledig automatisch te boeken. 
Daarna gaat het stel pas naar de 

Gemeente Breda voor verdere afspraken.
Princenhage mag trots zijn op het Raadhuis 
en op de eigenaar, die toch maar mooi 
weer de gelegenheid heeft geboden om 
Princenhage bekend te maken in Breda en 
wijde omgeving. En dankbaar ook omdat 
hij de mensen de kans geeft hun briefke 
in ons eigen Princenhage te komen halen:
het boterbriefke.
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Toegangskaarten voor het 

Disco-Carnaval zijn te koop bij 

Nooyens in de Liesbosstraat en bij 

Bachman op de Haagsemarkt. 

Er worden ook kaarten verkocht bij 

de entree.

Toegangsprijzen: 

4 euro per avond, incl. 1 consumptie

7 euro voor een combikaart voor 2 

avonden en 2 consumpties
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Beste Brakken en Brakskes van 't Aogje

Vrijdag voor carnaval kom ik bij jullie op de basisschool om te 

horen of jullie het Volkslied en het carnavalslied van 't Aogje goed 

kunnen zingen. en dan...

Wat zal ik blij zijn als we de Eerste Druppel weer bij het Raadhuis op 

de Markt kunnen ophangen. Zoals jullie weten zit die Eerste Druppel 

sinds vorig jaar opgeborgen bij het carnavalsbeeldje van 't Aogje, bij het 

varkentje Nil op het Zottenhofke. Nil heeft het goed bewaard. Dat gif ik 

oe op un briefke.

En wat ik oe ok op un briefke geef, is dat we samen een fantastisch car-

naval gaan vieren. 

Zaterdags op 't Familiebal, het Limonadebal en bij het Disco-Carnaval.

Zondags naar de optocht, het zaalfeest met de prijsuitreiking en 's avonds 

weer het Limonadebal en Disco-Carnaval.

Op maandag kun je in 't Aogje alleen naar het Limonadebal, maar op de 

mart is er ook muziek en daar kunde gaan hossen.

Dinsdags zie ik jullie graag terug bij de Kindermiddag en natuurlijk ís 

avonds bij de Leste Druppel

Als jullie een leuke kleurplaat willen hebben, kijk dan op internet bij 

www.cctaogje.nl op de brakkensite. 

Veul leut van 

Prins PIT de Veertiende

Peuleschilleke
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Overigens moet de ontwikkelaar bij alle 
nieuwe woonruimte rekening houden met 
parkeren. Het autopark van de nieuwe 
bewoners wordt aan het oog onttrokken, 
want dat staat straks ondergronds of op 
halfverdiepte parkeerplaatsen. De huidige 
bewoners moeten hun auto's van de hand 
doen.

Dorpskern blijft bereikbaar 
Er staat dus heel wat op stapel. Nieuwe 
projecten en ruimte maken voor het water. 
Direct na carnaval start men met riole-
ringswerkzaamheden aan de Voorstraat. 
Dit betekent de eerste omleidingen. Toch 
probeert de Dorpsraad de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. Voor bewoners en 
ondernemers, maar ook voor bezoekers 

van het dorp! Winkels en woningen blij-
ven bereikbaar voor voetgangers en het 
autoverkeer zal ontmoedigd worden. 

Brochure
Natuurlijk informeert de Dorpsraad u daar 
over. Bewoners en ondernemers in het 
dorp krijgen regelmatig een bewonersbrief 
in de bus en onlangs ontvingen zij de eer-
ste uitgave van de kwartaalbrochure 'De 
Nieuwe Bieloop'. In deze en in Wijkblad 
Princenhage leest u alles over de ontwik-
kelingen in het gebied. Ook andere geïn-
teresseerden kunnen de brochure, zolang 
de voorraad strekt, gratis afhalen bij de 
balie 'Voorlichting' in het Princenhaagse 
Gemeentehuis.

Het water terug in Princenhage

van: C.V. Simpel
voor: Bende Benukt
Bedankt voor de 50 euro bij de dorpskwis!

Wist u dat De Muziekmaote een (voor-
lopige) fusie aangegaan zijn met Blauwe 
Maandag en dat er ook een aantal van 
Aogse Bluf mee blazen en ze zich nu De 
Blauwe Bluf Maote noemen. Wilt u ook 
feestelijk ontspannen muziek maken, bel 
dan: 076 - 530 99 50 of kom op vrijdag-
avond naar café Heuvelzicht om 20:00 uur 
een keer kennis maken of op woensdag-
avond bij parkzicht.

van: C.V. Simpel
voor: De Muziekmaote
Ha, ha, ha, wij hebben jullie dochter
gekidnapt. 
Losgeld: één avond frikadellen!

Bram zoekt boerin

Jan (40) vrijgezel zoekt leuke mensen voor 
een trio tijdens de stille dagen met carna-
val. Reacties zonder pasfoto worden niet 
beantwoord.

Karin: nog even wachten.

Club van Nix: Jullie zijn goed bezig!!! Onze 
steun heb je! C.V. Simpel

K'Takt Advertensie vaan NIL

Feestverreke zoekt Aogse Troela.
Ik, un lekker dier vaan plezier meej 'n eige 
staandbilt op ut Zotte'ofke, ben sportief, 
beestagtig knap, ouw vaan un pilske en 
rollebolle in ut modderbad vaan munne 
schoon'eidsspeusjalist. Mun lievelingskos-
je is veegeetaariese peejestaamp zonder 
spekskes. Ik zoek unne gezellige Aogse 
Troela waormeej ik na de karreneval op 
wintersport ken gaon.
Bende gij nog vrijgezellig, nie ouwer dan 
Cees 'Oosemaans en edde gij al oew eige 
tande nog? Schrijft mijn dan 's un lief-
dusbriefke, liefst meej unne reséntuh 
pas'okskesfoto, per ie-meel naor:

Nil@princenhage.net ondur vermélding 
vaan: 'Liefdusbriefke veur Nil'

De leukste 'uuweluksaonzoeke worre 
in d'n aonloop naor karreneval op d'n 
wepsajt www.cctaogje.nl geplaotst. Op 
dinsdag, na d'n leste druppel, maok ik 
daor bekend wie in de prijze is gevalle en 
met mijn in 2006 in ut 'uuweluksbotje mag 
stappe.

(Over mun uitslag ken nie gekorruspon-
deert worre, 'ok al krijde d'r zelluf juuk 
vaan)

Kund’ur wa meej

Activiteit Dag Tijd Locatie Leeftijd Entreeprijs Kapel/DJ

Familiebal zaterdag 25 febr 14.15 tot 18.00 u de Koe 0 tot 88 jaar kinderen E 0.50 Disco met DJ Ronnie,    

     volwassenen E 1,50 famous audio

Ut Briefkes bal zaterdag 25 febr 20.00 tot 01.30 u de Koe  E 2,00 diverse kapellen zullen dit

      bal opluisteren

Disco Carnaval zaterdag 25 febr 20.00 tot 24.00 u de Posthoorn  11 t/m 15 jaar 1 avond E 4,00 (incl. 1 cons.) Disco Fire laat deze avonden 

 zondag 26 febr 20.00 tot 24.00 u   2 avonden E 7,00 (incl. 2 cons.) spetteren

     Kaartvoorverkoop bij Nooijens

     Liesbosstraat 4, enBachman 

     Haagsemarkt 29en aan de zaal

Zaalfeest zondag 26 febr. 14.11 tot 19.00 u de Koe  E 2,00 Disco met DJ Ronnie,

     Kaarten alleen in voorverkoop  BB de Bielopers en diverse andere

     bij Nooijens en Bachman kapellen verzorgen de muziek

Schuurfeest zondag 26 febr 20.00 tot 01.30 u de Koe  E 2,00 diverse kapellen zullen dit feest

      opluisteren

Limonadebal zaterdag 25 febr 20.00 tot 21.30 u de Koe 8 t/m 12 jaar E 1,50 Disco met DJ Ronnie, 

 zondag 26 febr 20.00 tot 21.30 u    famous audio

 maandag 27 febr. 19.00 tot 20.30 u 

Dorpsbal maandag 27 febr. 21.00 tot 02.00 u de Koe vanaf 16 jaar E 15,00 diverse kapellen treden afwisselend op

Kindermiddag dinsdag 28 febr  14.30 tot 16.30 u de Koe 4 t/m 10 jaar  E 2,50 Clown Marcello, BB de Bielopers

     Kaartverkoop bij Nooijens 

     en Bachman 

Oudercrèche dinsdag 28 febr 14.30 tot 19.00 u de Koe  Vrij entree Wederom verschillende kapellen

FAMILIEBAL 'IK GIF UT OE OP UN BRIEFKE'

Op zaterdagmiddag is het voor heel de familie feest in 

de Koe. Van 0 tot 88 jaar is het gezellig carnavallen. Voor 

de allerkleinsten is er een box geplaatst. Om 11 min. over 

half drie  komt Prins PIT de Veertiende. Op welke wijze hij 

nu binnenkomt is nog de vraag. Maar met het motto 'ik gif 

ut oe op un briefke' kunnen we een spectaculaire briefkes-

lancering verwachten.

Prins PIT de Veertiende wil met alle baby’s op de foto, 

daarna zal de traditionele BRIEFKES SPEKPOLONAISE 

gehouden worden.

Kom dus met de hele familie carnavallen 

op het gezellige familiebal.

Kindermiddag met clown Marcello

De kindermiddag is op de dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in de 

grote zaal van de Koe. De leeftijd is voor kinderen van 4 tot en met 10 

jaar. Prins PIT de veertiende en zijn gevolg openen deze middag.

We hebben dit jaar een knotsgekke clown uitgenodigd, die jullie zal 

doen verbazen met zijn gekke trucs. Het wordt schateren van het 

lachen om zijn malle streken. Je zult niet stil kunnen blijven zitten. 

Kom dus allemaal genieten. In de pauze krijg je wat lekkers en iets te 

drinken.

HET WORDT LACHEN DEZE MIDDAG, JE ZULT ER NOG JAREN AAN TERUG DENKEN!

Kun jij ook niet meer wachten tot dinsdagmiddag? 

Kaarten te koop bij de bekende verkooppunten Bachman en Nooyens 

en voor de voorstelling in de Koe.

'Ik gif ut oe op un briefke' 

LIMONADEBAL

Jullie komen toch zeker allemaal naar het gewel-

dige limonadebal. Ben je ook zo gek op hossen, 

springen en dansen; dan zal de nieuwe DJ Ronnie 

jullie op een briefke geven dat je niet stil kunt 

blijven staan. Ben je tussen de 8 en 12 jaar, breng 

dan al je vriendjes en vriendinnetjes mee en kom 

op zaterdag en zondag van 20.00 tot 21.30 uur en 

op maandag van 19.00 tot 20.30 uur naar de Koe.

Prins PIT de veertiende komt langs en 'gift op un 

briefke' dat het geweldig feesten wordt.
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Hallo Gekke & Gekskes van 't Aogje, 
Wij zijn un jonge carnavalsvereniging uit 't Aogje: C.V. De 
Club Van NiX. Onze Carnavalsclub is opgericht in 
2004 en wij bestaon uit 12 leden. Wij hebbe ut reuze 
naor ons zin in 't Aogje. We hebbe veurig jaor al 
meejgedaon in dun aogse optocht, ok da was un groot 
succes! We behaolde al gelijk veur dun irste keer dun 
2de prijs! Dit motiveerde ons zow da we zelfs meej 
hebbe gedaon meej ut Aogs Mottomot 2006 ! Meej ut num-
merke: CC al 50 Jaor. Da was fantastisch! We behaolde dun 
2de prijs en wonne owk dun Carnavaleske prijs 2006 ! We 
zijn alwir druk ant bouwe veur dun optocht, We geve ut oe 
op un briefke da we owk dun komende carnaval wir veul 
leut zulle ebbe meej zun alle! Ut zou leutig zijn al ur meej 
dun carnaval meer jeugd zou deelneme. Dus bij deze alle 
brakke en brakskes van 't Aogje die leut ebbe meej elkaor 
sticht un clubke op en kom lekkur carnaval viere bij ons in 
't Aogje

Want: 'Wie de jeugd eed, eed dun toekomst'

C.V. De Club Van NiX : 

'Wie dun jeugd eed, eed dun Toekomst'

We gaon ur meej zun alle wir un knallend 

carnaval 2006 van maoke !

Carnavaleske & NiXe Groetjuhs,

C.V. De Club Van NiX !

Ken je die dagen dat het ineens heel hard 
gaat sneeuwen? Het gebeurt bijna nooit 
in ons landje, maar heel soms kan alles 
zomaar helemaal wit van de sneeuw zijn. 
Dan is er in heel 't Aogje geen stukje groen 
meer te vinden. 

Zo was het dus ook op de dag dat we 
bijna Polleke Piekhaar en Peer Bromtol 
kwijt waren. Heb je dat verhaal nog niet 
gehoord? Dan zal ik het je 's gauw vertel-
len!
Polleke had namelijk een nieuw fietske 
gekregen voor z'n verjaardag. En met car-
naval wilde hij daar graag een mooie stunt 
mee uit halen om indruk te maken op prins 
PIT. Dat zou ie niet zomaar alleen doen, 
nee, Peer Bromtol zou hem helpen. Je had 
die twee moeten zien fietsen. Polleke voor-
op hard trappend om snelheid te maken en 
Peer achterop. Hij paste er maar net op. Je 
weet hoe Peer eruit ziet, hè? Dus hij zat met 
z'n knieën onder zijn kin en met kramp in 
zijn billen achter Polleke. En Polleke maar 
hard trappen, hij kreeg er een knalrood 
hoofd van. Net zo rood als de grote rode 
schoenen die hij geleend had voor zijn 
stunt.

Nu was het net zo'n dag waarop het 
zomaar ineens heel hard begon te sneeu-
wen. Polleke en Peer werden er ook een 
beetje door verrast. Maar gelukkig had-
den ze allebei hun eigen dikke sjaal bij en 
hebben ze altijd iets op hun hoofd. Dus 
daar gingen Polleke met z'n grote hoed en 
rood-blauw-groene sjaal en Peer met z'n 
veldwachterspet op en die mooie groen-
witte streepjessjaal om z'n nek gewikkeld. 
Het was net een nieuwe en hij was heer-
lijk warm. Handschoentjes aan. Polleke en 
Peer kon niks gebeuren.
Nou ja, dat dachten ze. Want je voelt het 
al wel aankomen natuurlijk, dat kon nooit 
lang goed gaan met die twee. Het ging heel 
goed hoor, in het begin. Mooie rondjes en 
achtjes fietse Polleke met die grote Bromtol 
achterop. Zelfs af en toe een beetje stoer op 
één wieltje rondcrossen tussen de bomen 
door. Het was voor die twee een klein 
kunstje. En wat een lol hadden ze samen. 
Je kon ze in heel 't Aogje horen schateren 
van het lachen.
Polleke en Peer hadden niet door dat 
ze steeds maar dichter en dichter bij de 
Bieloop kwamen. Met al die sneeuw en die 
kou was dat riviertje een beetje bevroren. 
Zo'n heel dun laagje aan de bovenkant met 
een berg sneeuw eroverheen.
Polleke stuurde zijn fietske handig het 
heuveltje af naar beneden. En toen ging het 
mis! Met een hoop gekraak en een harde 
plons verdwenen Polleke, Peer en het fiets-
ke in het ijskoude water van de Bieloop. 
O, wat was dat koud! Spetterend en spat-
terend probeerden Peer en Polleke boven 
water te blijven. Polleke kon nog niet zo 

goed zwemmen. Het was nog een geluk 
dat ie die grote rode schoenen aanhad. Die 
bleven een beetje drijven. Maar hij had het 
doodsbenauwd. Hij greep de knopen van 
Peer zijn jas vast. Peer probeerde water-
trappelend boven te blijven. Maar met die 
natte Polleke er nog eens bij, kon hij maar 
net naar adem happen.
O wat moesten ze doen? Ze konden niet 
naar de kant komen en het ijs was te dun 
om je er aan vast te pakken. Ze werden 
allebei een beetje bang. Want wat konden 
ze nog doen?
En toen dacht Polleke er ineens aan dat hij 
zijn toeter bij zich had. Met ijskoude vin-
gertjes pulkte hij het touwtje los waaraan 
zijn toeter zat. Hij pakte hem stevig vast en 
begon heel hard te toeteren.

Prins PIT en de joffers waren net een wan-
deling aan het maken door dat mooie 
witte Aogje. Plotseling hoorde ze een hoop 
getoeter. Dat was Polleke! Wat zou er aan 
de hand zijn? Snel renden ze in de richting 
van het geluid. En daar vonden ze Polleke 
en Peer. Hulpeloos spetterend in het koude 
water. Prins PIT gooide snel zijn witte sjaal 
naar Peer toe. Peer greep hem vast. Samen 
met de joffers hebben ze heel hard moeten 
trekken om die twee uit het water te krij-
gen. Maar het lukte. Snel stopte Prins PIT 
ze in zijn warme prinsencape en brach-
ten ze Polleke en Peer naar het huis van 
Polleke's moeder.
Daar werden Peer, Prins PIT en de joffers in 
een grote warme handdoek voor de kachel 
gezet met een grote kop warme chocolade-
melk. En Polleke werd meteen in zijn bed 
gestopt. Onder stapels dekens en met een 
lekker kussen. Polleke's moeder had 'm zo 
goed ingestopt dat je alleen nog zijn neusje 
ertussenuit zag steken. En dat neusje was 
nog steeds rood van alle kou.

Dus als je Polleke ziet lopen, weet je pre-
cies hoe hij aan dat rode neusje komt. Geef 
'm maar snel een zakdoek dan, want hij zal 
nog heel erg verkouden zijn!

Het avontuur van Polleke en Peer.

Nieuwe wijkagent van 't Aogje

Zitten drie mannen in café 

de Wolk. Zegt de eerste man: “Mijn 

vrouw is net een Jaguar, zo mooi en 

gestroomlijnd.”.

Waarop de tweede man zegt: “Mijn 

vrouw is net een Volkswagen Golf, zo 

zuinig en betrouwbaar.”.

Zegt de derde man: “Mijn vrouw is 

net een brandweerwagen: 

doe-dit-doe-dat- doe-dit-doe-dat- 

doe-dit-doe-dat!”.
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Ut Biks Kaboal
In de volksmond wordt de naam van de 
kapel afgekort tot UBK. Het is één van de 
langst bestaande carnavalskapellen uit 
Prinsenbeek. Zij zijn nog begonnen met 
de klanken van ‘de keukendeur’ en ‘Mien, 
waar is m’n feestneus’. Sinds 1979 spelen 
zij een mix van popmuziek en traditionele 
blazersbezetting.  In de loop der jaren is 
spelen op een biljart verruild voor spelen 
op grotere podia in zowel binnen- als bui-
tenland.

Noggus
Noggus is een verfrissende kapel, die 
in 2003 is opgericht door een vijftiental 
muzikanten, die tot dan in diverse andere 
kapellen speelden. Het is een heel actieve 
kapel, die aan zoveel mogelijk activiteiten 
deelneemt om het publiek deelgenoot te 
maken van hun feestvreugde. De kapel 
heeft door de veelheid optredens in Breda 
en omgeving een prima reputatie opge-
bouwd. Gekleed in hun felgroene kleding 
vormen ze een opvallende verschijning.

Tartouffe
Blaaskapel Tartouffe is sinds vorig jaar na 
een afwezigheid van enkele jaren ook weer 
te vinden op het Dorpsbal Princenhage. Zij 
spelen het liefst voor veel publiek in volle 
zalen en dat kunnen zij in De Koe ver-
wachten. Een optreden kan hen niet lang 
genoeg duren. Het repertoire bestaat uit 
een mix van pop, swing en meezingers. 

Huijsluij
Huijsluij is een kapel, die al meer dan 30 
jaar meedraait in de Bredase carnavalswe-
reld. Na enkele jaren afwezigheid zijn zij 
dit jaar weer van de partij op het Dorpsbal 

Princenhage. Zij treden het hele jaar door 
op, zowel met carnaval als tijdens Kerstmis. 
Hoogtepunt is de jaarlijkse wijnreis naar de 
Elzas in Frankrijk. Zij spelen zowel gouwe 
ouwe als swingende modernere nummers 
van Abba en de Blues Brothers.

Sjubokx
Feestorkest Sjubokx speelde vorig jaar voor 
het eerst op het Dorpsbal. Zij hadden daar 
veel succes, reden waarom de organisatie 
hen ook dit jaar heeft uitgenodigd. Het 
orkest is in 1996 opgericht in Etten-Leur. 
Zij spelen zowel herkenbare klassiekers 
als muziek uit de zestiger en zeventiger 

jaren. Alle muziek wordt in eigen beheer 
bewerkt tot op maat gesneden composities. 
Hun manier van muziek maken omschrij-
ven zijzelf als ‘professionele gezelligheid 
vanuit muzikale liefhebberij’. Zij wonnen 
dit jaar in Etten-Leur de wedstrijd om het 
beste carnavalslied.

Loze Lavers
De Loze Lavers spelen al heel lang op het 
Dorpsbal. ‘s Middags zijn zij eerst nog ver-
tegenwoordigd op de prijsuitreiking in Ut 
Kielegat maar de maandavond van carna-
val is gereserveerd voor het Dorpsbal.

Aogse Bluf
Cultuurscheppend gezelschap Aogse Bluf, 
zoals de kapel officieel heet, is een muziek-
gezelschap van 18 personen. De meeste 
leden komen uit ‘t Aogje en zij spelen een 
thuiswedstrijd want hun repetitielokaal is 
De Koe. Zij spelen overal waar het feest is 
en daarom zijn zij steeds van de partij op 
het Dorpsbal. Zij wonnen dit seizoen het 
liedjesfestival Mottomot en verwachten 
daarom dat iedereen dat lied deze avond 
kan meezingen. Naast successen in eigen 
dorp en streek, zijn zij over de grenzen ook 
graag geziene gasten. Zij luisteren al jaren 
de wijnfeesten in Rächtig in Duitsland op 
en hebben ook daar veel succes. Voor meer 
informatie over de kapel kunt u terecht op 
hun website www.aogsebluf.nl. 
Elders in deze Lapteen treft u al een ander 
artikel aan over deze kapel.

Cock en Klepzeikers
Cock en de Klepzeikers is een Prinsen-
beeks/Bredaas blaasorkest, opgericht in 
1993. De bezetting bestaat uit trompetten, 
trombones, sousaphones en slagwerk. Zij 

zijn al enkele jaren graag geziene muzi-
kanten op het Dorpsbal. Zij spelen een 
breed repertoire, van schlagers, feestnum-
mers en Duitse marsmuziek. Ook num-
mers van Elvis en René Schuurmans zijn 
hen niet vreemd.

De organisatie heeft het volste vertrou-
wen in alle muzikanten en u ook, naar zij 
hopen. Het belooft weer een groots festijn 
te worden. De kaarten voor het bal zijn uit-
sluitend in de voorverkoop verkrijgbaar 
op de adressen, die staan vermeld op de 
raamaffiches. Aan de zaal worden geen 
kaarten meer verkocht. Voor het laatste 
nieuws over het Dorpsbal Princenhage 
kunt u de berichtgeving volgen in Wijkblad 
Princenhage en op de website van Stichting 
CC ‘t Aogje, www.cctaogje.nl.

Dorpsbal 2006
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Op carnavalsmaandag 27 februari zal voor de achtentwintigste keer het Dorpsbal Princenhage worden georganiseerd in het gehele complex van 
Gemeenschapshuis De Koe. Veel Princenhagenaars kennen nog de gezellige bals, zoals die vroeger werden georganiseerd in het voormalige motel Breda. 
Regelmatige bezoekers van het Dorpsbal in De Koe zijn van mening, dat het nu minstens even gezellig is en zelfs zeker even druk of zelfs nog drukker 
dan in het motel.

Ook dit jaar zal een achttal kapellen uit ‘t Aogje en van daarbuiten er voor zorgen, dat het weer een grandioos spektakel wordt. Bekende kapellen als 
Aogse Bluf, Loze Lavers en Tartouffe zullen er weer zijn. Daarnaast een nieuwe kapel uit Prinsenbeek Ut Biks Kaboal, die ook wel eens voor een volle 
Koe willen spelen. Ook Huijsluij is na een aantal jaren afwezigheid weer van de partij. Sjubokx uit Etten-Leur heeft het vorig jaar zo goed naar de zin 
gehad, dat zij graag nog een keer terug wilde komen. Noggus en Cock en de Klepzeikers zijn zeker geen onbekenden in ‘t Aogje.
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"Ik gif ut oe op 'n boterbriefke da'k van oew 
ouw tot in d'eeuwig'eid", zeej Kees Koei 
veurig joar op 't Aogse raod'uis tegen zullie 
Robert. En 'ok d'n Robert zeej dat 'ie veul 
vaan d'n Kees deej ouwe. 'K was ontroert. 
Echt waor. Ik stin gewon te simme op 't 
Aogse Mertje toen da'se meej zu'n tweeje d'r 
trouwringe deeje sjowe vanaf de trapkes vaan 
't raod'uis. 

't Irste 'omo-uuweluk vaan 't Aogje was 'n 
feit. Op zig al unne biezondurre gebeurtenis 
da tweej manne deeje trouwe in 't Aogje. Da 
ze zichzelluf alletweej nu van achtere 'Koei' 
magge noeme, maokt ut alleenig maor bie-
zondurdurrur. Van vrouwulukke 'ormoone 
is bij diej tweej immers gin spraoke. 't Was 
un feejst vaan jewelste. Eul 't Aogje was uit-
gelope en reageerde uitgelaote blij. Nou ja, op 
'n 'aandje vol meej pottekijkers na dan die 
d'r over klaogden ullemaol veur niks te ware 
gekomme toen ze uitendulluk tweej manne-
lukke koeie op ut trouwbordes zaoge staon. 

Kees en Robert emme me aongestoke, waant 
'ok'ik loop inmiddels meej trouwplanne rond. 
Meej wie is echter nog effekes de vraog. Ik 
ben al 's unne vrijage aongegaon meej 'n rooi 
'ertje, maor ja, die schijnt allerregies veur 
mijn te zijn. En dieje knol van Sinturreklaos; 

d'n dieje rijt 'ier 'ok elluk jaor veurbij, maor 
ut eenige datie van mijn wil zijn de peeje om 
munne nek. Tja, ut dochterke van slaoger 
Speek is misschient stiekum unne gegaodig-
de; waant vollegus mijn vint zij mijn wel om 
op te vrete! Maor goed; da zal d'n Ad dan wel 
wir niet goed vinde as ik om heur 'aand kom 
vraoge, en d'n Ad mot ik toch te vriend ouwe 
niewaor! Kortom; t wul tot op 'eede maor nie 
lukke om unne geschikte trouwkandiedaot te 
vinde.

En zo belaandt ik dees jaor net veur karrene-
val dus toch nog in un'eenorme dip. Waant 
ut gevoel bekrupt mijn dat er ginne haon 
is die naor mij kraait en da'k nooit munne 
trouwring zal kenne sjowe. Om uit dees win-
terse depressie te geraoke vollug ik de goeie 
road vaan de CC dan 'ok maor op; 'ok ik geef 
ut oe dees jaor op un briefke...

Vandoar da ik in dit kraantje munne har-
tekreet en munne k'takt advertensie aon ut 
papier 'eb toevertrouwt. Misschient bende 
gij wel diejegeene die ik zoek en visum verza. 
Zo ja, dan noodig ik oew uit mijn un briefke 
terug te schrijve. Ik beloof oe da ik meej alle 
Aogse vrouwkes die reagere zal korrespon-
deere en 'oop op karrenevaals-dinsdag munne 
keus na d'n leste druppel te moge veurstelle 
aon ut publiek, vlak veurdat ik wir een jaortje 
slaope gaaj. 

Waant nie alleen unne boer zoekt 'n vrouw; 
'ok d'n Nil zoekt z'n eige boerinneke....die 
veul vaan 'm ouwt!

Nil van 't Zottehofke

Nil's Kollum

VRIJDAG 24 FEBRUARI 
15.30 Opening door gebroeders Ko in bal-

lon 
16.00 Rondje Baronie 
18.00 Scholencarnaval voor en door kin-

deren 
19.00 Barnavalsliedverkiezing 
22.00 Baronie in Konsert 
23.30 Theater van de Baronie 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 
00.00 Vervolg Theater van de Baronie 
09.30 Foto- en dweilpolonaise 
10.30 Prinselijkheden 
14.00 Van Alle Wa met de laatste kursus 

Bredaos 
17.00 Rondje Baronie 
19.00 Optochtenconfetti 
23.30 Theater van de Baronie 

ZONDAG 26 FEBRUARI 
00.00 Vervolg Theater van de baronie 
09.30 Foto- en dweilpolonaise 
10.30 Prinselijkheden 
14.00 Optochtenconfettie uit o.a. Stand-

daarbuiten, Breda (Brakkensliert) 
en Prinsenbeek (live) 

17.00 Rondje Baronie 
19.00 Optochtenconfetti 
23.30 Theater van de baronie 

MAANDAG 27 FEBRUARI 
00.00 Vervolg Theater van de baronie 
09.30 Foto- en dweilpolonaise 
10.30 Prinselijkheden 
14.00 Optochtenconfettie met o.a. reportage 

Bredase optocht (15-17u, semi live) 
17.00 Rondje Baronie 
19.00 Optochtenconfetti 
23.30 Theater van de baronie 

DINSDAG 8 FEBRUARI 
00.00 Theater van de Baronie 
09.30 Foto- en dweilpolonaise 
10.30 Prinselijkheden 
14.00 Van Alles Wa 
17.00 Optochtenconfetti 
19.00 Rondje Baronie 
22.00 Barnavalsprijsuitreiking 
23.00 Afsluiting
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Bij jubilea van Stichting C.C. 't Aogje gaat het 
altijd om het getal elf of een veelvoud daarvan. 
Het maakt niet uit of het personen dan wel 
gebeurtenissen of activiteiten betreft. Aan het 
begin van het carnavalseizoen, op 11 november 
of de zaterdag die het dichtst bij die datum ligt,  
huldigt de stichting traditioneel de leden van 
de grote raad die een jubileum te vieren hebben. 
Stichting C.C. 't Aogje eert deze leden op een 
bijzondere wijze. Na drieëndertig jaar lidmaat-
schap wordt de jubilaris Lid van Verdienste. 
Tweeëntwintig jaar geeft recht op een in brons 
gegoten bord waaruit de waardering blijkt en 
na elf jaar krijgt de betrokkene het Grootkruis 
in de Orde van de Aogse Bieloop. Dit jaar kon 
de stichting één jubilaris van tweeëntwintig 
jaar en vier leden met het elf-jarig lidmaat-
schap fêteren.

Wim Brocks  -  22 jaar lid
Slechts weinigen zullen zich deze jubi-
laris nog herinneren als Lid van de Raad 
van Elf. Toch zette Wim Brocks op die 
wijze zijn eerste stappen bij stichting C.C. 
't Aogje. Dit roemruchte elftal binnen de 
uittredende ploeg moest gehoorzamen 
aan de prins, maar vooral aan veldwach-
ter IJzeren Wullum.  Inmiddels is Wim al 
weer een aantal jaren penningmeester van 
de stichting en voorzitter van de finan-
ciële commissie. Als penningmeester is 
hij streng. Hij weet de hand op de knip te 
houden zonder overdreven zuinig te zijn. 
Het commissiewerk vergt heel wat huis-
werk. Het voorbereidende werk voor de 
verkoop van emblemen, buttons, dassen, 
vlaggen en andere  attributen gebeurt bij 
hem thuis. Hij durft bij deze werkzaam-
heden gerust een beroep te doen op zijn 

vrouw Mia en zo zijn zij samen vele uren 
bezig voor Stichting C.C. 't Aogje.
Wim is ook actief in de werkgroep Dorpsbal. 
De werkgroep die HET carnavalsfeest, in 
de ogen van veel (oud-)Princenhagenaars, 
organiseert.
Stichting C.C. 't Aogje kent Wim inmiddels 
als een toegewijd bestuurder en een gedre-
ven persoon die prima Carnaval in 't Aogje 
hoog in het vaandel heeft staan. 

Lianne de Jongh  -  11 jaar
Na het prinsschap van haar man Joost 
(Prins Joostinus) meldde Lianne zich aan 
als lid van BoerenBlaaskapel De Bielopers. 
Zij blies een aantal jaren enthousiast mee 
op vele podia in en om 't Aogje. Het samen-
gaan van het lidmaatschap van de uittre-
dende ploeg en haar gezin werd steeds 
moeilijker te combineren. Lianne stopte 
bij de Bielopers en werd een gewaardeerd 
lid van de Festiviteitencommissie. Dankzij 
haar inzet en die van haar collega's bij 
deze commissie, lopen de binnenactivitei-
ten voor de jeugd op rolletjes. Daarnaast 
draagt zij het Aogs carnavalsgevoel over 
aan de derde generatie Schutters

José Schoonebeek  -  11 jaar
Sinds haar lidmaatschap speelt José saxo-
foon bij De Bielopers. Zij speelt enthou-
siast haar partij mee, maar wil ook graag 
zien wat er om haar heen gebeurd. Over 
haar brilletje en haar notenboekje kijkend 
ziet José alles wat er gebeurt.
Diegenen die haar niet kennen vanuit de 
kapel, zullen zich José zeker herkennen 
vanuit haar rol tijdens de Aogse Avonden. 
Liefst geen tekst. Haar mimiek laat ze spre-

ken bij het wegzetten van de meest uiteen-
lopende typetjes. Samen met haar man 
Willem, de secretaris van stichting C.C. 
't Aogje vervult zij een representatieve 
functie. Zij vertegenwoordigen 't Aogje bij 
vele carnavalsactiviteiten bij de buren in 
Groot Breda.

Johan de Craen  -  11 jaar lid
Maar liefst twee commissies doen een 
beroep op Johan en beide commissies 
(Commissie Buitengebeuren en Technische 
Commissie) weten dat zij op hem kunnen 
rekenen. Ook tijdens de uitvoering van 
de Aogse Avonden is hij een niet weg te 
denken kracht. Als toneelmeester zorgt hij 

ervoor dat de rekwisieten op het juiste 
moment op de goede plaats staan. 
Johan is ook al een aantal jaren de vaste 
chauffeur van de prinsenwagen. Vragende 
ogen of felle handgebaren als hij tijdens de 
optocht een obstakel goed heeft omzeild 
beantwoordt hij met een stoïcijnse lach 
waarbij hij nonchalant de schouders 
ophaalt.

Joost Nooijens  -  11 jaar
Net als Lianne en José liggen de roots van 
Joost bij BB De Bielopers. Daar neemt hij 
met zijn sousafoon het zware blaaswerk 
voor zijn rekening en dat doet hij vol over-
gave. Samen met enkele andere  leden van 
de Bielopers is hij verantwoordelijk voor 
het repertoire van de Bielopers.
Hij heeft sinds kort de Commissie Aogse 
Avonden verlaten om zich nog meer op de 
muziek te kunnen storten. Zijn diverse bij-
dragen staan vele bezoekers aan de Aogse 
Avonden nog op het netvlies gegrift. Zelfs 
in Breda bleven zijn creaties niet onopge-
merkt. Met zijn creatie Rokus (waar rook 
is, is Rokus) is hij opgenomen in de Bredase 
scheurkalender 2006.

Carnavalsdata tot 2021
25-02-2006 t/m 28-02-2006
16-02-2007 t/m 20-02-2007
01-02-2008 t/m 05-02-2008
20-02-2009 t/m 24-02-2009
12-02-2010 t/m 16-02-2010
04-03-2011 t/m 08-03-2011
17-02-2012 t/m 21-02-2012
08-02-2013 t/m 12-02-2013
28-02-2014 t/m 04-03-2014
13-02-2015 t/m 17-02-2015
05-02-2016 t/m 09-02-2016
24-02-2017 t/m 28-02-2017
09-02-2018 t/m 13-02-2018
01-03-2019 t/m 05-03-2019
21-02-2020 t/m 25-02-2020
12-02-2021 t/m 16-02-2021
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