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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.
Commissie Aogse Avonden zorgt ervoor 
dat er uitvoeringen gegeven worden waar-
in '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.
Commissie Buitengebeuren is verant-
woordelijk voor alle buitenactiviteiten, 
zoals de Eerste en de Leste Druppel en de 
Grote optocht.
De Festiviteiten Commissie is verantwoor-
delijk voor alle binnenactiviteiten, zoals: 
Babybal, Limonadebal, Zaalfeest, etc.
Commissie Pers & Publiciteit zorgt ervoor 
dat u te weten komt wat er in 't Aogje aan 
de carnavalsviering wordt gedaan. Tevens 
zorgen zij voor de site: www.cctaogje.nl 
De Financiële Commissie regelt alle geld-
zaken: emblemen, sentekwiebussen, rom-

melmarkt, sponsors, etc.
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, de 
Prinsenwagen en zorgt voor de aankleding 
van de Haagsemarkt.

De zittende Prins woont als adviseur de 
vergaderingen van het algemeen bestuur 
bij.
Het uitvoerende orgaan van de stichting is 
De Grote Raad. Deze bestaat uit contribu-
tiebetalende leden en aspirant-leden, ook 

wel Kletskoppen genaamd. Stichting C.C. 
't Aogje kan een beroep doen op ongeveer 
80 medewerkers.

De Lapteen is een uitgave van Stichting 
C.C. 't Aogje. Alle rechten zijn voorbehou-
den. Niets uit deze uitgave mag worden 
gekopieerd of anderszins gebruikt zonder 
schriftelijke toestemming van Stichting 
C.C. 't Aogje.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 41102968 

Bankrelatie: Rabo Hage-Beek,
nr. 1424 11 000.
Correspondentieadres:
Postbus 9535
4801 LM Breda
De voorbereidingen voor deze editie van 
De Lapteen en de uitwerking ervan liggen 
in de handen van de Commissie Pers & 
Publiciteit van Stichting C.C. 't Aogje.

Met dank aan:
Cees Hoosemans, Robert Hoosemans, Frans 
Schoester, Ronald Huismans, Werkgroep 
Discocarnaval, Baronie TV, Dré Karthaus 
en Bas Koppens voor zijn vele werk.

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 internet site van Stichting C.C. 't 
Aogje: www.cctaogje.nl

U kunt ons e-mailen: redactie@cctaogje.nl

Stichting C.C. 't Aogje 
in vogelvlucht

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 pas-
seert de stichtingsakte en heeft Stichting C.C. 't Aogje de huidige 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 kun-
nen organiseren, met name gehandicapten, 
bejaarden en de jeugd. Ook dit jaar worden 
er weer verschillende artikelen aangebo-
den:

Het embleem voor E 2.-
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 sponsor 
een 'financieel bouwer'. U betaalt minimaal 
E 17,50 en ontvangt daarvoor een schild 
met daaraan bevestigd een jaartal. Het 
jaartal wordt ieder jaar, na betaling 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 uitnodiging voor het 
Bouwersbal op carnavalsvrijdagavond in 
De Posthoorn.
U kunt E 17,50 of meer, storten op bankre-
kening 1424 11 000 van de Rabobank Hage-
Beek t.n.v. Stichting CC 't Aogje, onder ver-
melding van Sentekwiebus.

Rommelmarkt
Deze vindt plaats op de 3e zondag in sep-
tember in De Koe. De verhuur van kramen, 
plaatsen en de entreegelden komen ten 
goede aan carnaval in 't Aogje.

Wat doet CC 't Aogje met al 
dit geld?

organiseren van de rommelmarkt
organiseren van de bekendmaking van 
de prins rond 11-11, met aansluitend het 
Aogse 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 de Haagsemarkt en De 
Koe
het bouwen / verbouwen van de prin-
senwagen
bezoek aan de kinderen op de basisscho-
len tijdens het scholenbezoek
bezoek aan bejaarden op ver-
schillende locaties
bezoek aan gehandicapten 
op diverse locaties

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

De financiële rondgang 
heeft plaatsgevonden 
op zaterdag 3 febru-
ari. 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!!! 
Samen kunnen we er op deze manier een 
fantastisch carnaval van maken, het is niet 
voor niets dat Princenhage kan zeggen...

WE LIJSTE UM IN...

ALVAST HEEL HARTELIJK BEDANKT!

De financiën

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 kunnen 
we samen de Aogse kleuren in volle 
glorie laten schitteren.

C O L O F O N
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Gewaardeerde onderdanen, 

Wij, Prins Guus, drager van het Grootkruis, 

Jonkheer van de Posthoorn, Beschermheer van 

't Zottenhofke, Geboren Schutters, Graaf van 

Hertenlaar, Voorvechter van goede muziek, 

Ambassadeur van Florijn, Groothertog van Bavel, 

Dijkgraaf van de Leije, Natuurvriend van het 

Princenhaagse landgoed enz., enz….., hebben het 

genoegen u te mogen begroeten tijdens de komende 

carnavalsdagen in 't Aogje. 

Wij zullen u voorgaan tijdens het leutfeest 2007. 

Wij hebben daartoe de voorbereidingen reeds 

getroffen en hopen dat ook u er klaar voor bent. 

Wij ontmoeten u graag in ons geweldige dorp 

tijdens de vele activiteiten en zeggen vast: 

"Leve carnaval, leve 't Aogje” 

Samen met het Aogse Volk gaan wij er een 

carnaval van maken om in te lijsten. 

Prins Guus
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Beste carnavalsvierders,

Daar stond ie dan op de elfde van de elfde. 
Prins Guus! De vijftiende Prins van ’t Aogje. 
Een Prins uit eigen gelederen, maar ook een 
met Schuttersbloed in de aderen.
Een Prins die het Aogse carnaval dus met de 
paplepel kreeg ingegeven.
Ik weet zeker dat hij samen met de 
Uittredende Ploeg van Stichting C.C. ’t 
Aogje gaat zorgen voor een prachtig plaatje 
en een fantastische presentatie bij de diverse 
carnavalsactiviteiten in en om ’t Aogje.
En er staat nogal wat op het programma: 
bezoeken aan scholen en tehuizen, optre-
dens tijdens de diverse bals in De Koe, 
presentaties bij de burgemeester en bij 
Baronie TV, ontvangst van het Gelag der 
Vorsten, bezoeken aan de Aogse hore-
cagelegenheden, de Eerste Druppel, de 

optocht, de Leste Druppel, ziekenbezoek 
enz. 
Door de medewerkers van Stichting C.C. ’t 
Aogje is en wordt hard gewerkt aan het wel-
slagen van de diverse carnavalsactiviteiten 
De diverse commissies en werkgroepen 
hebben er weer voor gezorgd dat we met 
z’n allen kunnen gaan genieten van een echt 
Aogs carnaval. 
Met z’n allen, want natuurlijk hopen wij vele 
Aogse carnavalsvierders te mogen begroe-
ten tijdens deze dagen. Een groot aantal 
van jullie neemt ook dit jaar weer deel aan 
de carnavalsoptocht en, om maar eens met 
de woorden van oud-Prins Gielstan I te 
spreken, er zullen ook weer ‘duizenden en 
duizenden mensen’ op de Haagsemarkt en 
langs de Aogse straten staan om te genieten 
van wat de optochtdeelnemers hen presen-
teren.

En dat belooft weer heel wat moois te wor-
den als we mogen afgaan op wat we tijdens 
de bezoeken aan de bouwadressen al te zien 
kregen. Ik wens de deelnemers veel succes, 
zowel in ’t Aogje als in Ut Kielegat waar de 
Aogse clubs de afgelopen jaren ook herhaal-
delijk hoge ogen gooiden.
Speciale aandacht dit jaar voor de activitei-
ten rond ons carnavalsmonumentje NIL. 
Het gonst van de geruchten, dus houdt oren 
en ogen open want er staat vast iets specta-
culairs te gebeuren. 
Zorg dat je er bij bent als we dat varkentje 
gaan wassen.

Heb een fijne carnaval.

Geniet!

Nico Stokman, voorzitter

De voorzitter lijst um in….!

Carnaval 2007 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsors:

Sponsors:
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Ons programma is onder te verdelen in 4 
duidelijke segmenten, te weten:

Volksvertegenwoordiging.
Werkgelegenheid.
Muziek voor allen.
Een kritische blik op ons dorp.

Volksvertegenwoordiging: Dit moet u zien 
in de ruimste zin van het woord. Onze spe-
cialisten Piet, Simon, Harry en Ferry nemen 
graag het voortouw om uw belangen te 
vertegenwoordigen. Zoals bijvoorbeeld: de 
bierprijzen naar beneden, het rookverbod 
beperken tot de Martinuskerk. Maar ook 
een sociaal-verantwoord beleid aangaande
de carnavalviering in ’t Aogje. (Gewoon 
helemaal niet stoppen op dinsdag, maar 
pas drie weken later).

Werkgelegenheid: Deze post wordt inge-
vuld door Peter 1, Wim, Herman en Jos.
Te denken valt hier aan het chronisch 
gebrek van Polonaise-duwers, Bier-afschui-
mers en Broodje Bal van mosterd-voorzie-
ners. Er is echt werk te over, als wij maar 
goed kijken!
Toilet wachtrij-amuseerders... niet aan te 

komen. En daar gaan wij dus WERK van 
maken!
Het hoeft geen betoog dat een gunstige 
werkgelegenheid verstrekkende gevolgen 
heeft voor een gezonde vastenavond-vie-
ring in ’t Aogje.
Muziek voor ons allen: Het stokpaardje van 
LIJST AOGSE BLUF. Muziekspecialisten 

Robert, Chris, Peter 2 en Adrie zien veel 
mogelijkheden om ’t Aogje van voldoen-
de muziek te voorzien. Het moet te rea-
liseren zijn om, doorheen heel ons dorp, 
onzichtbare luidsprekers te hangen met 

vrolijke (blaas)muziek. In plaats van het 
geraas van de HSL hoort u ‘Mien waar is 
mijn feestneus‘, en bij de plaatselijke mid-
denstand klinkt het ‘Bloemetjesgordijn’ 
vanachter de toonbank. Uiteraard komt op 
de Haagsemarkt een permanent podium, 
alwaar een ieder zich muzikaal uit kan 
leven.

 

Een kritische blik op ons dorp: Jeroen, 
Frank, Ronald en Huib hebben inmid-
dels hun huiswerk gedaan en zul-
len bepaalde misstanden in ons dorp 
onverwijld aan de kaak stellen. Zoals 

daar zijn: De sleu-
telbos van Kees 
Koei. Wat doet ie 
daar toch mee? 
Waarom worden 
Aogse Troela’s niet 
gewoon het hele 
jaar verkocht? De 
akoestisch onver-
antwoorde situatie 
op het Heuvelplein 
tijdens de optocht. 
En tenslotte een ver-
plichte deelname 
voor iedere muzi-
kale Princenhagenaar aan het Mottomot, 
want talent dat niet benut wordt, blijft 
zonde...

Zoals u ziet, een degelijk programma waar 
u als Princenhagenaar/Aogenees wat mee 
kunt.

Wie onze lijst kiest, kiest verstandig.
LIJST AOGSE BLUF, 
          DAAR ZIT MUZIEK IN! 

Voor het Bestuur van de Stichting CC ’t 
Aogje was het niet moeilijk om te beslissen 
aan wie de Verdienster 2006 zou worden 
toegekend: “wegens het vele werk dat de 
leden van het Actiecomité Vredeskapel heb-
ben verricht om de kapel aan het Esserplein 
te (laten) restaureren en als een markant 
rustpunt voor de Princenhaagse bevolking 
te maken en te houden.” Deze Verdien-ster 
werd namens het Actiecomité Vredeskapel 
tijdens de Aogse Avonden in de Koe op 10 
februari 2006 in ontvangst genomen door 
de heer Kees van Oosterhout en Mevrouw 
Helma Raaymakers.

Geschiedenis van de kapel.
Op 21 mei 1943 stelde Mgr. Frencken in 
een plechtig lof de Princenhaagse gezin-
nen onder de bijzondere bescherming 
van Maria. Hij beloofde na de oorlog in 
Princenhage een kapel toe te wijden aan de 
Heilige Maagd, Koningin van de Vrede.
Omdat Princenhage in de Tweede 
Wereldoorlog grotendeels gespaard bleef 
van geweld en vernieling is er uit dank 
hiervoor op het Esserplein een kapel 

gebouwd.
De architect F. Mol maakte het ontwerp 
voor het kapelletje, terwijl het Mariabeeld 
met kind op de arm gemaakt werd door de 
Bredase beeldhouwer Frans Verhaak.
Vijftig jaar na de bevrijding van Princenhage 
werd op 29 oktober 1994 door twee Poolse 
oud-strijders een plaquette aan de Maria- 
of Vredeskapel aan het Esserplein onthuld.
Bij de viering van zestig jaar bevrijding is op 
initiatief van het Actiecomité Vredeskapel 
Princenhage de kapel compleet gerestau-
reerd. Dankzij de volledige inzet van de 
leden van het Actiecomité werd de kapel 
in zijn oude eer en glorie door vele vrijwil-
ligers hersteld. 
Het Actiecomité heeft de Vredeskapel weer 
onder de aandacht van de Princenhaagse 
bevolking gebracht, niet alleen door de 
restauratie, maar ook door het onderhoud 
van de Vredeskapel in de toekomst zeker 
te stellen.

Op 5 mei 2005 werd de gerestaureerde 
kapel opnieuw in gebruik genomen.

Lijst Aogse Bluf.
 Bent u ook wezen stemmen in november? En vond u de keuze ook zo moeilijk? Gelukkig komt 
daar de volgende keer verandering in. De leden van Aogse Bluf hebben namelijk besloten om in 
de politiek te gaan. Waarschijnlijk nog deze carnaval ziet ‘LIJST AOGSE BLUF‘ het levenslicht.

Verdien-ster 2006: 
Actiecomité vredeskapel

Kijk voor actuele 
informatie en 

foto’s op 
www.cctaogje.nl
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Contactadvertentie
Het verhaal ging dat dronken knapen enkele 
jaren geleden - tijdens een stikdonkere nacht 
- het fiere Nilleke met een staalkabel van zijn 
sokkel hadden getrokken en hem daarna in 
een plastic zak bij 't Zottenhofke te vondeling 
hadden gelegd. Het klonk allemaal heel aanne-
melijk, totdat Nico Stokman, de voorzitter van 
Stichting C.C. 't Aogje, zich onlangs herinnerde 
dat er enkele jaren geleden in De Lapteen een 
contactadvertentie van Nil had gestaan. Zou 
Nil misschien uit eigen beweging naar Marieke, 
zijn ouwe liefde in 't Ginneken zijn gegaan? Had 
Nil heel 't Aogje bij de neus genomen?

Smoorverliefd
Ook in 't Ginneken deden geruchten de ronde, 
dat Marieke - 't beeldschone varkentje dat staat 
op de hoek op het Oranjeplein - smoorverliefd 
was op Nilleke uit 't Aogje. Zou zij misschien 
haar lokroep laten horen en had Nilleke die niet 
kunnen weerstaan?
De roep om de waarheid werd steeds harder. De 
geruchten moesten ontzenuwd worden, maar 
hoe?
Even werd overwogen om het AVRO-program-
ma "Opsporing Verzocht" in de arm te nemen. 
Maar omdat er tot op heden nog geen bewa-

kingscamera's hangen op 't Zottenhofke, was de 
kans op succes in dat programma wel erg klein 
geworden. 
Vervolgens kwam bestuurslid Wim Brocks met 
het idee om Maurice de Hondt te vragen. Die 
wijst immers al bij voorbaat een schuldige aan. 
Uiteindelijk hadden de meeste leden van de 
C.C. méér vertrouwen in Peter R. de Vries. Die 
had tenslotte enkele jaren geleden ook helder-
heid gebracht in de mistige story rondom Mabel 
Wisse Smit.

Peter R. de Vries
En zo kon het gebeuren dat enkele kapitaal-
krachtige leden van de Stichting Peter R. 
de Vries belden en verzochten om nog vóór 
Carnaval 2007 helderheid te brengen in deze 
ondoorzichtige 'Nil Story'.
Aanvankelijk hoorden zij niets van de misdaad-
verslaggever. Het leek erop, dat hij de zaak had 
opgegeven… Maar Peter maakte aan alle onze-
kerheid een eind, toen bleek dat hij gewacht 
had op een maanloze nacht! Hij maakte gebruik 
daarvan om ongemerkt DNA-materiaal af te 
kunnen nemen van de diverse handafdrukken, 
die op het monumentje zijn aangebracht. Ook 
deed hij forensisch onderzoek naar het metsel-
werk.

Nil was voorbereid
Nil had Peter vanuit zijn ooghoeken voortdu-
rend in de gaten gehouden. Dus toen Peter hem 
onverwachts een vraag stelde, had Nil – als een 
volleerde misdadiger – zijn mond gehouden.
Bij zijn laatste rondgang viel Peters' oog op de 
stalen deur aan de onderzijde van de sokkel. 
Helaas, geen enkele loper paste in het stalen 
ingenieuze slot.
De Vries riep de hulp in van Wilbert van 
den Bliek, de voorzitter van de Commissie 
Buitengebeuren. Van hem kreeg hij te horen, 
dat de sleutel nog in het bezit was van Piet 
Brouwers, een gepensioneerde ambtenaar van 
de gemeente Breda. Die had - in zijn werkzame 
jaren - het toezicht op de belangrijkste monu-
menten van Breda en omstreken.
Onmiddellijk spoedde Peter R. de Vries zich 
naar de Adriaan Klaassenstraat nummer der-
tien met de vraag of Piet hem kon helpen. De 
heer Brouwers voelde zich gestreeld, maar gaf 
de sleutel niet af. Piet zou zélf wel een kijkje 
gaan nemen.

Compromiterende foto's
Op zekere nacht - heel 't Aogje lag op één oor 
– toog hij naar 't Zottehofke en opende voor-
zichtig de zwarte stalen deur. In de grote holle 
ruimte die toen zichtbaar werd lag een dik boek. 
Het bleek een foto-album te zijn!
Piet Brouwers kon zijn ogen niet geloven, toen 
hij daarin een aantal compromitterende foto's 
van Marieke en Nil ontdekte. Zijn verbazing 
was echter nog groter toen hij de trouwrepor-
tage zag van 't smoorverliefde paar. Maar dat 
was nog niet alles. Een paar pagina's verder ont-

dekte hij dat er bij het getrouwde paar inmid-
dels ook al een zoontje was geboren.
Meteen belde Piet naar Peter R. de Vries, en 
smeekte hem om dit grote carnavalsgeheim niet 
onmiddellijk in zijn TV-programma te onthul-
len, maar éérst contact op te nemen met zijn 
opdrachtgevers. Die namen snel een besluit 
en reden, gewapend met camera-plus-telelens, 
naar 't Ginneken. Wanneer er inderdaad van 
een zoontje sprake was, dan zat dat natuurlijk 

bij zijn moeder in 't Ginneken.

Marieke ontmaagd
En jawel hoor... op de hoek van de Ginnekenweg 
en de Prins Hendrikstraat zagen zij het jonge 
varkentje voor het eerst. Het was een prachtig 
manneke, dat inmiddels zo gegroeid was, dat 
er voor hem - op het krappe voetstuk waarop 

Marieke prijkt - nauwelijks plaats was.
Toen zij van hun verbazing waren bekomen, 
was iedereen het unaniem eens over het feit, dat 
aan deze benarde situatie snel een einde moest 
komen.
De Baron van 't Ginneken en de Prins van 't 
Aogje staken de koppen bij elkaar. Zij waren 
allebei trots. Dat jongetje vormde immers het 
bewijs van een al jaren bestaande en steeds 
hechter worden band tussen 't Ginneken en 't 
Aogje. Zij besloten zelfs dat het kroonprinsje bij 
Nil moest komen wonen! 't Aogje was immers 
van oudsher een agrarisch dorp, en dus is de 
know how dáár groter dan in 't Ginneken. 
Bovendien kan Nil op zijn monumentje aan 
zijn zoontje een groter speelplaatsje bieden. Het 
manneke kan daarnaast al op jeugdige leeftijd 
zien hoe zijn vader Nil ieder jaar met carnaval 
de bevolking toespreekt. Al deze conclusies 
werden bij notaris mr. Van de Brekel aan de 
Nieuwe Heilaarstraat in een akte vastgelegd.

Nil geeft zelf opening van zaken
 Naar het zich laat aanzien zal Nil op carnavals-
zaterdag zelf opening van zaken geven over 
deze affaire. Zoals bijna iedereen weet spreekt 
Nil op die zaterdag tussen vijf uur en kwart over 
vijf het toegestroomde volk toe. Waarschijnlijk 
zal Nil bij die gelegenheid zelf de naam van zijn 
zoon bekend maken.
Daarmee kan dan een punt gezet worden ach-
ter deze onverkwikkelijke affaire van deze Nil 
story en kan hij aan een nieuwe toekomst begin-
nen zonder hartsgeheimen.

Naschrift: Stichting CC ’t Aogje nodigt iedereen 
uit bij van deze bijzondere gebeurtenis aanwezig 
te zijn, zodat je later kunt zeggen: Ik was er bij!

De Lapteen onthult

Ging Nil uit eigen beweging 
op vrijersvoeten?
 Van onze Aogse correspondent

PRINCENHAGE - Nil is gestolen!! Dit bericht ging op enkele jaren gele-
den als een lopend vuurtje door Princenhage en ver daarbuiten. Hét carna-
valssymbool van 't Aogje was van zijn sokkel gelicht en spoorloos verdwe-
nen. Gelukkig werd Nil enkele weken later in een blakende gezondheid 
teruggevonden en weer op zijn vertrouwde plekske aan 't Zottehofke (hoek 
Posthoornstraat-Haagweg) teruggeplaatst. De dorpsbewoners waren blij, 
maar vroegen zich desondanks telkens af, wat er in die tussentijd toch met 
't sympathieke varkentje gebeurd was...
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12:00 uur: Prins Guus, B.B. De Bielopers en 
Klein Gevolg starten met een bezoek aan de 
Aogse scholen.
19:20 uur: Prins Guus, B.B. De Bielopers en 
Groot Gevolg bezoeken tijdens hun eerste 
sociale rondgang door ’t Aogje diverse 
adressen.
22:25 uur: Entree Prins Guus op het 
Bouwersbal in De Posthoorn. Hier wordt 
aandacht besteed aan de eventuele
jubilarissen. Zaal open vanaf 21:00 uur!

13.49 uur: Eerste Druppel. Met het zoeken naar de 

Eerste Druppel, verricht Prins Guus de opening van 

het Aogse Carnaval op de Haagsemarkt.

14.15 uur: Familiebal. Achter Prins Guus, BB De 

Bielopers en het Gevolg gaan de kinderen met hun 

ouders naar het Familiebal in De Koe.

Doorlopend programma Het Familiebal komt lang-

zaam tot een einde, maar de bezoekers van De Koe 

kunnen in de Vlaamse Schuur tot in de kleine uur-

tjes doorfeesten.

16.30 uur: Ontmoeting Gelag der Vorsten. Prins 

Guus ontmoet op het Zottenhofke zijn collega'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 

de Leutvorsten om het voorzitterschap van het 

Gelag der Vorsten kampen.

20.00 tot 21.30 uur: Limonadebal. In De Koe wordt 

het eerste Limonadebal gehouden voor jongens en 

meisjes van 8 t/m 12 jaar. Entree: E 1,-

20.00 tot 24.00 uur: Disco Carnavalsbal. In De 

Posthoorn wordt voor de jeugd van de middelbare 

scholen het eerste Disco Carnavalsbal gehouden. 

De kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar. 

Entree: E 3,- (inclusief één consumptiebon), een 

combikaart voor zaterdag en zondag kost E 5,- 

(inclusief één consumptiebon per avond).

20.00 tot 01.30 uur: ‘Lijste’ bal. In de Vlaamse Schuur 

van De Koe wordt, onder het motto ‘We lijste um in!’, 

nog steeds muziek gemaakt door diverse kapellen. 

Prins Guus brengt zonodig de boel weer op gang. 

Daarna bezoekt hij met zijn gevolg diverse andere 

Aogse carnavalsactiviteiten.

Zaterdag 17 februari 

Vrijdag 16 februari
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10.00 tot 12.30 uur: Ziekenbezoek. Prins Guus, de 
Joffers, Polleke Piekhaar, Peer Bromtol, Ministers en 
andere medewerkers van Stichting C.C. 't Aogje bren-
gen een fruitige versnapering 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 beziggehouden 
door Maître Pierre en de Kids Show. Kaarten zijn in 
de voorverkoop en aan de zaal verkrijgbaar voor E 
2,50. Volwassenen hebben hier absoluut geen toegang, 
voor hen is de Vlaamse Schuur en de aanbouw als 
Oudercrèche beschikbaar. 
19.30 uur: Leste Druppel. Carnaval 2007 wordt afge-
sloten met de rondgang van de Leste Druppel door 
de straten van 't Aogje. De Druppel wordt opge-
borgen bij Nil. Aansluitend verricht Prins Guus zijn 
(aller)laatste offi ciële daad door het bekendmaken van 
het Carnavalsmotto 2008. Tot slot nemen we afscheid 
van Prins Guus.

19.00 tot 20.30 uur: Limonadebal. In De Koe wordt het derde en laatste Limonadebal gehouden voor jon-gens en meisjes van 8 t/m 12 jaar.
21.00 tot 02.00 uur: Dorpsbal Princenhage. In de uitgebreide accommodatie van De Koe wordt voor de 29emaal het traditionele Dorpsbal Princenhage georgani-seerd. Kaarten à e 15,00 zijn uitsluitend in de voorverkoop verkrijgbaar.

??:?? uur: Rondgang door Princenhage van het 'speciaal' 
Gevolg met slag- en ander werk om de bevolking op te roe-
pen tot het bijwonen van het marktprogramma!
13.49 uur: Marktprogramma. Op de Aogsemarkt zal Prins 
Guus zich op ludieke en/of spectaculaire wijze aan de Aogse 
bevolking vertonen. Daarna ontvangt hij Princenhaagse 
Notabelen, en de (vertegenwoordiging van) Burgemeester & 
Wethouders van Breda.
14.00 uur: Grote Optocht van ’t Aogje. De deelnemers vertrek-
ken voor een rondgang 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 deelne-
mers aan de optocht en de overige bewoners van 't Aogje. 
Optochtdeelnemers krijgen een gratis toegangsbewijs. Entree 
bedraagt in de voorverkoop voor kinderen en volwassenen 
E 2,- kaarten zijn uitsluitend in de voorverkoop verkrijgbaar.
16.30 uur: Prijsuitreiking Categorie A (Jeugd t/m 14 jaar). Op 
het podium in de Grote Zaal in De Koe reikt Prins Guus de 
prijzen uit aan de jongere optochtdeelnemers.
17.30 uur: Prijsuitreiking Overige Categorieën (B t/m D). Op 
het podium in de Grote Zaal in De Koe reikt Prins Guus de 
prijzen uit aan de overige optochtdeelnemers.
Vanaf 18.00 uur: Doorlopend programma. 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 
van 8 t/m 12 jaar.
20.00 tot 24.00 uur: Disco Carnavalsbal. In De Posthoorn 
wordt voor de jeugd van de middelbare scholen het tweede 
Disco Carnavalsbal gehouden. De kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar. Entree: E 3,- (inclusief één consumptie-
bon), een combikaart voor zaterdag en zondag kost  
E 5,- (inclusief 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 en muziek van een disco.

Zondag 18 februari Maandag 19 februari

Dinsdag 20 februari
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Zondag 18 febru-
ari is weer de Aogse 
Carnavalsoptocht. 
Om 14.11 uur ver-
trekt de optocht vol-
gens de bekende route; Haagsemarkt, 
Dreef, Heuvelplein, Heuvelstraat, St. 
Maartenstraat, Haagweg en Haagsemarkt. 
Het einde is op het Mauritspleintje.
De groepen kunnen tot 13.30u via de 
Haagweg en tot 14.00u via de Doelenstraat, 
de Pastoor van Spaandonkstraat en de 
Dreef de Haagsemarkt opkomen., 
Voor de wagens is de opstelling aan de 
nieuwe Heilaarstraat. Daarna wordt er 
13.30u vertrokken via het Esserplein en de 
Haagweg, de Haagsemarkt op, hierdoor 
word de Haagweg geblokkeerd voor de 
groepen.
 
Zoals eerdere jaren is de prijsuitreiking in 
twee delen in de Koe.
Gestreefd wordt naar een prijsuitreiking 
voor de A (=kinder) categorieën om 16.30 
uur en de rest om 17.30 uur.
Deelnemers krijgen volgens de volgende 
verdeling hun punten toegekend:

Carnavalesk (max 20pt.);
Idee (max 10pt.);
Uitvoering (max 10pt.);
Actie (max 10pt.);
Uitbeelding (max 10pt.).

Per verdeling worden de punten berekend, 
wat een totaalscore oplevert.
Bij gelijke eindstand van de prijzen geeft 
het hoogst aantal 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.
 
Tevens zijn er dit jaar een aantal wijzigin-
gen op het reglement. Zo is de categorie E 
(Gevels en Etalage-versiering) komen te 
vervallen en is het verboden met Dieren in 
de optocht deel te nemen.
 
Een paar weken na carnaval, zondag 11 
maart, vindt de filmmiddag plaats. Hier 
worden de opnames van de carnavalsop-
tocht vertoond en de juryrapporten uitge-
reikt.

•
•
•
•
•

Vrijdag 16-02-2007
15:30 Opening 
16:00 Rondje Baronie 
19:00 Barnavalsliedverkiezing 
23:30 Theater van de Baronie 

Zaterdag 17-02-2007
00:00 Theater van de Baronie 
09:30 Fotopolonaise 
10:30 Prinselijkheden 
Met Prins Guus van ‘t Aogje
14:00 Van Alles Wa 
17:00 Rondje Baronie 
19:00 Optochtenconfetti 
23:30 Theater van de Baronie 

Zondag 18-02-2007
00:00 Theater van de Baronie 
09:30 Fotopolonaise 
10:30 Prinselijkheden 
14:00 Van Alles Wa 
17:00 Rondje Baronie 
19:00 Optochtenconfetti 
23:30 Theater van de Baronie 

 Maandag 19-02-2007
00:00 Theater van de Baronie 
09:30 Fotopolonaise 
10:30 Prinselijkheden 
14:00 Van Alles Wa 
17:00 Rondje Baronie 
19:00 Optochtenconfetti 
23:30 Theater van de Baronie 

Dinsdag 20-02-2007
00:00 Theater van de Baronie 
09:30 Fotopolonaise 
10:00 Dweilen 
10:30 Prinselijkheden 
14:00 Van Alles Wa 
17:00 Optochtenconfetti 
19:30 Rondje Baronie 
22:00 Barnavalsprijsuitreiking 
23:00 Afsluiting 

Aogse Carnavalsoptocht 2007

Al 11 jaar promoot Baronie-TV carnaval. Ook de activiteiten in ’t Aogje krijgen veel aan-
dacht. Daarom brengt Prins Guus met zijn gevolg op carnavalszaterdag rond 12.00 uur 
een bezoek aan de studio om de initiatiefnemer van Baronie-TV, Jac. Zom, eens goed in 
het zonnetje te zetten. Het volledige programma staat hieronder, maar eventuele wijzi-
gingen en meer informatie vindt u op de internetsite www.baronie.tv  
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Een goeien dag allemaol, moge wij ons efkes 
veurstellu!
Ons allerbeminde Prins Pit heeft ons in zijn 
eerste jaar als prins van ’t Aogje leren ken-
nen en geïnstalleerd als Princenhaagse 
Carnavalsvereniging, toen nog onder de naam 
MuziekMaote.
In de loop der jaren vertrok er een aantal leden 
wat na de vakantie van 2005 leidde tot een 
dusdanig aantal vertrokken leden dat wij niet 
meer actief op konden treden.
 “De Blaawe Maondag” had hetzelfde pro-
bleem. Nadat we aan elkaar geproefd hadden, 
was de smaak zo goed dat we elkaar niet meer 
los wilden laten, en, omdat er ook een aan-
tal leden van Aogse Bluf ons ondersteuning 
boden, werden we al snel door het publiek 
“Blaawe Bluf Maote” genoemd, en deze naam 
hebben we daarom maar aangehouden. 
Uiteraard hebben we onze kleding aange-
past aan de naam en dus Paars met Geel, wat 
‘Opeloos he. Ondertussen zijn er ook weer 
nieuwe leden bijgekomen en zouden we nu 
de naam weer kunnen veranderen in ‘Opeloze 
Simpele Blaawe Bluf Maote.
Met een vaste bezetting van 23 muzikanten en 

3 gastspelers zijn we op volle sterkte aardig 
gevuld.
Dankzij onze repetitor Bram Eigeman zijn we 
ook hard aan de kwaliteit aan het werken en 
een wisselend repertoire aan het maken, dit is 
een zeer welkome wijziging van het afgelopen 
jaar. Op dit moment zou een bekwame bariton 
speler/speelster nog welkom zijn, naast een 
ervaren trompettist(e).

Onze gehele kapel is samengesteld uit man-
nen en vrouwen, hierin maken wij geen onder-
scheid, juist enkele echtparen maken deel uit 
van het geheel.
We zijn gedurende het gehele jaar actief, maar 
vanaf 11 november wordt het toch wel wat 
drukker en leven we geheel naar de carnaval 
toe.
Met Sinterklaas gaan we op pad als Zwarte-
pietenkapel en kunnen zelfs met Sinterklaas 
en muziekinstallatie een complete voorstelling 
verzorgen inclusief een act om de kinderen 
bezig te houden rondom Sinterklaas.
Wij repeteren op vrijdagavond vanaf 20.00 uur 
in café Heuvelzicht.
Speel je bariton of trompet, en heb je zin om 

ook mee te doen, kom dan eens vrijblijvend 
kijken.
Met de carnaval willen we zoveel mogelijk in 
Princenhage blijven, maar worden regelmatig 
in randgemeenten uitgenodigd om ook daar 
eens te blazen, uiteraard zijn we op maandag-
avond in de Koe bij het Dorpsbal en rusten 
dan uit van 2 optochten en blazen niet maar 
vieren gezellig de carnaval mee met de rest 
van het publiek.
Nuhebben we in de pen om eens in Duitsland 
te gaan kijken en muziek te gaan maken, 
naast het onderhouden van contacten met 
onze bevriende kapellen in Venlo, Eindhoven, 

Bergen op Zoom, Tilburg, enzovoort.
Want ook daar gaan we met kapellenfestivals 
naar toe om een deuntje weg te blazen gedu-
rende het gehele jaar.
Kortom, wij zijn een groep muzikanten, die 
allen graag muziek maken en het liefst feest-
muziek!
Het gehele jaar door zijn wij actief, maar voor-
al van 11-11 tot na de carnaval is een drukke 
maar gezellige periode.
Ons doel is samen goede muziek te maken, 
maar dan ook het sociale aspect niet buiten 
beschouwing te laten.

“Rembrandt, Tjeu Lips en zijn huifkar?, pas-
tor Cas van Beek, de molen meej wieken”. 
De trefwoorden van de Fortjuinen, om 
Carnaval 2007 uit te beelden, vielen, verga-
dering na vergadering, als rijpe appels in 
het mandje. Dat bracht Piet Janssen, afkom-
stig uit het suikerbietenland van Merijntje 
Gijzen, weer op een idee. “We kunnen de 
aardappeleters van Van Gogh inlijsten”.  
In het land van Oudenbosch raapte Piet 
ook wel eens aardappels als brak. “Om 
te koken en vliegers mee te kunnen plak-

ken”, lichtte hij toe. Ludo Gielen voelde er 
niets voor om Holleeder in te lijsten. Hij is 
penitentiair medewerker. En toen dat idee 
werd gelanceerd zei hij: “Da zou crimineel 
zijn. Functioneel ben ik tegen”. Dat kon 
in de groep op begrip rekenen. En Petra’s 
afvalrace, kon die ingelijst worden? Daar 
was een korte discussie over. Nee, zij stond 

iedere week in Het Stadsblad. Dat zou niet 
origineel zijn. Toos Mol voelde er iets voor 
om de C.C. ’t Aogje in zijn geheel in te lijs-
ten. Ze zei op z’n Tilburgs: ‘Het zen zukke 
stève sukkels, die blève wel in un lijst staon, 
as ge ze d’r een voor een inzet!”…
Anja Janssen, die put uit vrije nieuwsga-
ring bij Willem Schoonebeek, merkte op, 
dat zoiets zeker een plekske zou krijgen in 
De Koe omdat daar de portretten van de 
prinsen ook hangen.
“Met Paul meer mans, is dat geen leuk 

onderschrift?”, vroeg John Broeren zich 
af. “En dan?”. “Nou Paul Zijlmans in 
unne ouwen auto en die lijsten we in mee 
Chinezen eromheen”. Het was leuk om 
Pauls reis om de wereld uit te beelden. 
Maar Harry Overmars vond dat in dat 
geval Jules Verne meer recht van spreken 
had. Dat vond iedereen ook zo. Het idee 

werd afgestemd. Annie Schipperen vond 
dat het best carnavalesk en kleurrijk kon 
worden uitgebeeld. “De punten waar we 
altijd op scoren”, zei ze. “Maar wat doe je 
met het publiek”, vroeg Annie zich af. Het 
was duidelijk dat ze laveerde. “Gratis ben-
zinebonnen uitdelen”, zei Harry Overmars 
gretig. “Dan kunnen we precies  111, 11 uit-
geven”, zei Coby Maas, die de kas beheert. 
“Wat houden we dan over voor de barbe-
cue?”…Iedereen zweeg nu maar wijselijk. 
“Kom bij ons maar worstenbrood eten, 
ze bakken er twee aan elkaar, dan zit je 
hartstikke vol”, zei Reinhilde Poppelaars, 
die van Princenhage is ‘ingeweken’ naar 
Hoogstraten. Niek de Wilde wilde iets 
met plattegrond. Ja, maar wat dan? “Zand 
in een kruiwagen en die trappen we dan 
plat”, zei Niek. Platte-grond dus! Verder 
willen we, dat er water in de dorpskern 
komt net als in Breda. De Bieloop schijnt 
door de kom van het dorp hebben gelopen. 
In het politiek café heeft Cees Hoosemans 
de historische beelden getoond.  Philia zette 
nog een nieuwe kan koffie en vulde de kop-
jes. Zo zaten we daar in de Gouden kooi 
en we mochten er van de voorzitter, Hub 
Moonen, pas uit, als we hèt idee hadden en 
vooral het erover eens waren, dat het ook 
hèt idee was. De telefoon ging. Het was een 
huilend kind. “Mama, kom je naar huis?”, 
vroeg het ding. “Voorlopig zitten we hier 
nog wel even”, antwoordde Lea Broeren, 
die gevoel voor inschatting toonde. “Het is 
nog geen Kerstmis 2007”….”Kon je dat niet 
wat verpakter zeggen?”…vroeg haar man 
John. In de daardoor ontstane verwarring 

vroeg een Fortjuin, 
die in slaap was 
gevallen, “Pakken 
we ‘m in inplaats van 
in te lijsten?”…Ik heb 
nog kartonnen dozen 
van Van Gend en 
Loos”. Met de klap 
van de voorzitters-
hamer werd dit lid 
weer in slaap gesust. 
“We moeten een klei-
ne groep hebben”, 
besliste de voorzit-
ter, “om sneller tot een oordeel te komen”. 
We kunnen op de w.c. die als dagboekka-
mer dienst doet een voor een nomineren 
om iemand weg te stemmen, zo wordt de 
groep kleiner. Als er drie overblijven druk-
ken we het beste idee erdoorheen. Iedereen 
ging nomineren. De 20 nominaties van de 
21 stemgerechtigden wezen unaniem uit 
dat Rinie Maas was weggestemd. Enigszins 
gebroken verliet hij het pand. Hij had altijd 
teveel ideeën, dat was waar. Ook wist hij, 
dat hij met zijn waterval van woorden niet 
bijdroeg aan een ordentelijk verloop van de 
vergadering. Een psychisch defect! Als hij 
iets, zei werd er meer gelachen dan gespro-
ken. “Dan ga ik”, zei hij. “Gelukkig zijn 
we er nu uit. Ik denk in het groepsbelang”, 
zei hij monter. “Zo”, zeiden de Fortjuinen. 
“Die is weg! En wij blijven in de Gouden 
kooi!” Op dat moment belde John de Mol. 
Hij had een opdracht. Er moest iets ‘leuks’ 
worden ingelijst!
Fortjuin

De Fortjuinen in de gouden kooi

Feestband De Blaawe Bluf Maote
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De Verdienster wordt jaarlijks door 
Stichting CC ’t Aogje toegekend aan diege-
nen die iets van betekenis hebben gedaan 
voor de Princenhaagse gemeenschap. 
Deze onderscheiding is tot nu toe uitge-
reikt 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 en Ineke Buijnsters (Hobbyclub 

P’hage)
2004 Jan Bavinck (huisarts)
2005 SV Fier
2006 Actiecomité Vredeskapel
2007 RKSV Groen - Wit
 
“Wij vinden het ieder jaar weer geweldig 
als de CC met Carnaval op vrijdagavond 
bij ons in de kantine op bezoek komt! Pas 
als de CC geweest is kan het echte Carnaval 
beginnen!”
 

Dit zeggen niet alleen bestuursleden 
maar ook leden van Groen-Wit. De naam 
Groen-Wit duidt al aan dat het een echte 
Princenhaagse Club is. Net als bij de CC 
heeft dit alles te maken met de kleuren van 
Princenhage. 
Bij Groen-Wit kan de jeugd van Princenhage 
en wijde omgeving zich vertrouwd maken 
met teamsport, het voetballen. Groen-Wit 
is een sfeervereniging die helemaal geleid 
wordt door vrijwilligers. 
De jeugd is erg belangrijk voor Groen-Wit. 
Kinderen kunnen al vanaf hun vijfde jaar 
lid zijn en worden kabouters genoemd. 
Voor een club als Groen-Wit is een lid-
maatschap van de KNVB noodzakelijk. De 
KNVB bepaalt tegen wie er wanneer moet 
worden gespeeld. De regio van Groen-Wit 
ligt tussen Bergen op Zoom en Tilburg, 
als ze uitspelen worden de jonge spelers 
gebracht en gehaald door ouders.
Zonder meewerkende ouders zou het heel 
wat minder goed gaan met de club. Neem 
de kantine bijvoorbeeld: dinsdag, donder-
dag en vrijdag zijn vaste mannendagen, 
op zaterdag en zondag komen meestal de 
vrouwen in actie, dan staan zij in de kan-
tine hun mannetje!
De exploitatiekosten, zoals huur van het 
veld en het onderhoud ervan, de verzeke-
ringen en de beveiligingen zijn erg hoog. 
Het meeste geld komt uit de contributies 
van de leden en van sponsors. 
In 2007 bestaat Groen-Wit 75 jaar. Dit zal 
uitbundig worden gevierd tijdens het jubi-
leumweekend, van 27 tot en met 29 april 
2007, met o.a. een grote clubactie, compe-
tities, feesttent, muziek, optreden van een 
bekende artiest, een loterij. Al enkele jaren 
is een speciaal daarvoor gevormde jubi-
leumcommissie bezig om dit weekend te 
organiseren.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat CC ’t 
Aogje heeft besloten om dit jaar de Verdien-
ster uit te reiken aan Groen-Wit, een club 
met sfeer. Het is hen van harte gegund!

De persprijs wordt door Stichting CC ’t Aogje 
toegekend aan die Princenhagenaar(s), die 
op unieke wijze de pers heeft (hebben) 
gehaald. 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 Hoppen
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 (Stg.  P’hage 800)
2000 Rinie Maas
2001 (niet uitgereikt)
2002 Paarden- en Ponysportvereniging 

Princenhage
2003 Ria Neijnens
2004 Adriaan van Beek
2005 Princenhage.net (Edu Schol)
2006 (niet uitgereikt)
2007 Stichting De tien van ‘t Aogje

Tijdens de Aogse Avonden van 2007 werd 
de Persprijs van Stichting CC ’t Aogje 
uitgereikt aan John Lips, voorzitter van 
Stichting de tien van ’t Aogje.
De tien van ’t Aogje is geboren in 2005 nadat 
een paar enthousiastelingen die regelmatig 
een rondje in en om Princenhage trimmen 
besloten dat een dorp als Princenhage niet 
zonder een stratenloop kan.
In de eerste editie in 2005 vonden maar 
liefst 463 sportievelingen de weg naar 
de Haagsemarkt om hun rondjes door 

Princenhage te 
lopen. De twee-
de editie op 
17 september 
2006 telde 620 
d e e l n e m e r s .  
Menig ander 
dorp met een 
stratenloop zou 
hier jaloers op 
zijn zo meldt de website van Stichting 
De tien van ’t Aogje.
Een initiatief dat zijn levensvatbaarheid in 
twee jaargangen reeds heeft bewezen.
Een goede PR ligt hier natuurlijk aan ten 
grondslag, naast een flinke dosis doorzet-
tingsvermogen. Er moet heel wat geregeld 
worden om de Princenhaagse dorpskern 
om te toveren tot een mooi loopparcours. 
Vergunningen, dranghekken, vrijwilligers, 
sponsoring, levende muziek rond het par-
cours, officiële tijdwaarneming en nog veel 
meer.
Enkele weken voor aanvang van ‘De tien’ 
wordt er al uitgebreid door de regionale 
pers aandacht besteed aan het evenement. 
BN/De Stem pakt uit met voorbeschou-
wingen en interview met het bestuur. De 
Bredase Bode besteedt een hele pagina aan 
een interview met voorzitter John Lips, die 
met zijn aanstekelijke enthousiasme nog 
meer lopers naar Princenhage lokt.
Stichting De tien van ’t Aogje beschikt ook 
over een mooie en up-to-date website, 
www.detienvantaogje.nl met algemene 
informatie, informatie over inschrijven en 
zelfs de mogelijkheid tot on-line inschrij-
ven, een uitgebreid fotoarchief, uitslagen-
lijsten waar iedereen zijn of haar eigen tijd 
kan nakijken en natuurlijk een lijst met 
broodnodige sponsoren.
Stichting De tien van ’t Aogje brengt 
Princenhage met zijn activiteiten positief 
in het nieuws.
De Persprijs is de stichting van harte 
gegund en laat dit een stimulans zijn om 
vooral door te gaan op de ingeslagen weg. 
Van harte gefeliciteerd.

Verdienster
R.K.S.V. Groen-Wit Princenhage

Persprijs
Stichting de Tien van ’t Aogje
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Annexatieperikelen
Toen het eens zo gemoedelijke dorp 
Princenhage in 1942 door de stad Breda 
werd geannexeerd, ontstond er onder de 
geboren en getogen dorpsbewoners een 
hetze tegen de stad. Nooit meer zouden zij 
ook nog maar iets van de stad accepteren, 
laat staan overnemen. Ze spraken bij alles 
wat er in Breda ná de annexatie gebeurde, 
hun afkeer uit en deden precies het omge-
keerde. Een paar voorbeelden:
- De Ginnekenstraatkerk werd afgebroken; 
Princenhage liet de Martinuskerk restaure-
ren en verfraaien.
- De Haven werd gedempt; 't Aogje 
ging de Bieloop - o.a. ter hoogte van de 
Ambachtenlaan -meanderen en gaf een 
nieuwe uitstraling aan dit eeuwenoude 
riviertje.
- Breda sloopte molen 'De Hoop' aan het 
Van Coothplein; Princenhage gaf Jan Bart  
Hof de opdracht om de molen aan de 

Liesboslaan op te knappen en van wieken 
te voorzien!

Spoorzone 'Via Breda'
Inmiddels heeft zich echter een aantal 
nieuwkomers in Princenhage gevestigd, 
die absoluut niets afweten van wat er zich 
tijdens en ná 1942 in het eens zo lieflijke 
dorpje heeft afgespeeld. Niet gehinderd 
door enige kennis werpen zij zich op als 
hervormers, die tegen de autochtone bevol-
king wel eens zullen vertellen wat wél en 
niet goed voor ze is. Zij nemen zelfs het 
voortouw en komen met de meest absurde 
ideeën naar buiten. Denkbeelden, die ze 
stelen van grote broer Breda.
Neem bijvoorbeeld de invulling van de 
Spoorzone in Breda. In dat ambitieuze plan 
staat onder andere te lezen:
In het Stationskwartier verrijzen in de toekomst 
grote, hoge gebouwen die aantrekkelijk zijn 
voor internationale kantoren en grote instel-

lingen. Rivier De Mark stroomt er doorheen en 
verbindt straks wonen en werken met recreatie 
en natuur. Wat nu nog gewoon de Veilingkade 
is, wordt een Boulevard gelegen aan aantrekke-
lijke oevers om te flaneren, elkaar te ontmoeten 
of om gewoon van het uitzicht te genieten. De 
Nieuwe Mark (lees: de ouwe haven) sluit hierop 
naadloos aan.
Een kritische Aogenees reageerde hierop 
als volgt:
'Mooie woorden, vooral als je ziet wat 
men op dit moment aan het realiseren is in 
Breda. De ouwe haven gaat weer open; nou 
ja… haven!? Een betonnen bak van 1.40 m. 
diep, die halverwege de Markendaalseweg 
plotseling ophoudt.

Cityzone Princenhage
Geïnspireerd door 'Grote Broer Breda' werd 
dus - in navolging van 'Spoorzone Breda' 
- de structuurvisie 'Cityzone Princenhage' 
gelanceerd. Een absurd plan dat door geen 

enkele weldenkende 
Princenhagenaar zal 
worden geaccep-
teerd.
In een gloedvol 
betoog lichtte de 
voorzitter van de 
Dorpsraad, tijdens 
die tumultueus ver-
lopen december-
vergadering enkele 
punten van dit ambi-
tieuze plan toe.
Punt 1.
De bewoners van het appartementencom-
plex op het Kerkplein (in de volksmond 
ook wel de 'Black Box' genoemd) willen 
in de toekomst de Martinuskerk niet meer 
aanmerken als aanleunwoning of steun-
punt. De kerk moet verdwijnen, en daar-
voor in de plaats moeten er 'grote, hoge 
gebouwen verrijzen die aantrekkelijk zijn voor 
internationale kantoren en grote instellingen.'
Een opmerkzame lezer heeft allang in de 
gaten, dat deze tekst letterlijk is overgeno-
men uit het plan 'Via Breda'.

Een rasechte oud-Princenhagenaar, de heer 
Bogers, heeft onmiddellijk actie onderno-
men. Hij heeft zijn niet meer in gebruik 
zijnde complex aan de Liesbosstraat, ook 
wel bekend als 'Garage Bogers' beschik-
baar gesteld aan het parochiebestuur. Het 
is dan ook niet ondenkbaar dat de kerk in 
zijn geheel daar naar toe zal worden ver-
plaatst (zie foto pagina 31). De oude smeer-
put kan worden omgebouwd tot doopvont 
en in de voormalige oliepompen zal voort-
aan de heilige olie worden opgeslagen. Het 
magazijn wordt sacristie en op de oude 
smeerbrug wordt een beweegbaar altaar 
geplaatst. In de vroegere receptie van de 
garage worden de biechtstoelen onderge-
bracht. 
De boekhoudafdeling wordt opslagplaats 
voor de collectemandjes-, zakjes, -schalen 
en offerblokken. Een leuke bijkomstig-
heid is dat de parochianen die niet tegen 
de wierrooklucht kunnen, maar wel tegen 
benzinedampen, op deze manier op hun 
wenken bediend worden. 
De patroonheilige van verloren zaken, de 
H. Anthonius, krijgt een aparte plaats in de 
kerk; op zijn voorspraak zijn immers in het 
verleden heel wat verloren gegane auto-
wrakken teruggevonden.

Punt 2. 
De café's en cafetaria's, die nu nog her en 
der verspreid liggen in en rond de gezel-
lige dorpskern moeten verplaatst worden. 
De Ambachtenlaan is daarvoor in beeld. Er 

Cityzone Princenhage
Lanceren van structuurvisie slaat in als een bom
Door Nilleke van de Rith

Princenhage is in rep en roer; nooit eerder in de meer dan achthonderd jaar oude geschiedenis van het 'Dorp in Breda' zijn de 
gemoederen van de dorpsbewoners zo verhit als ná de laatst gehouden Dorpsraadvergadering. Tijdens genoemde bijeenkomst, die 
gehouden werd op 7 december 2006, werd door mr. Jos Schlangen éérst de weg vrijgemaakt om daarna een nieuwe structuurvisie te 
kunnen lanceren. En hoe deed de slimme dorpsraadvoorzitter dat? Hij wijzigde - in het bijzijn van enkele dorpsbewoners - de sta-
tuten en lanceerde vervolgens de nieuwe visie onder de naam: 'Cityzone Princenhage'.  En juist dat laatste schoot bij de aanwezigen 
in het verkeerde keelgat. Uit protest verlieten zij de zaal! Enkele dagen daarna konden diezelfde bezoekers  in het Wijkblad lezen, 
dat die zevende december de geschiedenis in was gegaan als 'De kortste vergadering van de Dorpsraad'. Niet zo verwonderlijk dus; 
over de 'Cityzone Princenhage' werd in het artikel namelijk met geen woord gerept!

vervolg op pagina 31

Martinuskerk moet wijken voor internationale kantoren.



18



19

DE LAPTEEN - JAARGANG 46 - 2007

Deze vraag krijgen dun Hein (Lambregts) 
en dun Emile (Jansen) al jaren toegeroepen 
als ze met carnaval ergens langs komen. 
Helemaal niet verwonderlijk natuurlijk als 
je met z’n tweeën een carnavalsvereniging 
vormt met als naam “CV Trio Zonder Jan”. 
Zo’n zes jaar geleden ontstond bij Emile het 
idee om samen met Hein eens in de Grote 
Optocht in het Kielegat mee te lopen. Hein 
was meteen enthousiast maar stelde daar 
wel een eis tegenover: deelname aan de 
optocht in ‘t Aogje. Na een avondje kletsen, 
lachen en hard nadenken over een motto 
moest ook nog snel een naam verzonnen 
worden want de inschrijfdatum voor de 
optochten was al binnen enkele dagen. De 
schuur van pa en ma Lambregts op Heilaar 
werd gekozen als bouwplaats en dat bleek 
meteen een ideale locatie. Ruimte genoeg, 
alles bij de hand en de bouwwerken kun-
nen blijven staan tot na carnaval.  
Meestal moet op de carnavalsvrijdag nog 
wel de laatste hand worden gelegd aan de 
creatie, waarna met het Bouwersbal het 
carnavalsfeest echt kan beginnen. 
Zonder ook maar één inburgeringscursus te 
hebben gevolgd is Trio Zonder Jan inmid-
dels aardig “thuis” in ’t Aogje. Samen met 
de dames van Alwir Irste werd onder de 
namen “Alwir zonder Jan” en “Alwir een 
Triootje” deelgenomen aan de Dorpsquiz. 
Voor aanvang van de eerste ronde staat 
men steevast bovenaan op het scorebord. 
(Lang leve de alfabetische volgorde!)   
Als motto voor de optocht werd de eer-
ste twee jaar voor ’t Aogje een andere 
creatie verzonnen dan voor ’t Kielegat. 
Tegenwoordig is bij Trio op maandag de 
herhaling van zondag te zien. Bij de eer-
ste deelname aan de optocht in ’t Aogje 
in 2002 stond Trio letterlijk “in het wijk-
blad” en liet men het publiek (een gordijn-
tje) schuiven. Het jaar daarna nam men 
“ladder(s)zat” mee, zowel te voet als op 

de fiets. Het derde jaar werd een topjaar 
want met een tweede plaats in ’t Aogje en 
een eerste plaats in ’t Kielegat kon iedereen 
zien dat deze twee echt “Stapelgek” waren. 
Dat jaar was het trouwens toch al genieten 
voor de CV’s uit ’t Aogje die in het Kielegat 
meededen want er werden veel ereprijzen 
in de wacht gesleept. Waarbij telkens, tot 
ongenoegen van de Kielegatse Prins, uit 
volle borst “Hoe schoon is ‘t Aogje” werd 
ingezet. 
Onder het motto “wortelschieten” reed in 
2005 een levensechte schiettent door de 
straten van ‘t Aogje waarop het publiek met 
enorme buksen kon wortelschieten. Alsof 
dit nog niet ruig genoeg was, werd vorig 
jaar onder de naam “Hells Trio Zonder 
Jan”, onder de ogen van het massaal toe-
gestroomde publiek, volkomen zinloos een 
“kerstboom afgetuigd”. 
CV Trio Zonder Jan kan niet beloven dat 
het er dit jaar rustiger aan toe zal gaan. ‘t 
Aogse publiek zal het er door een aanste-
kelijk ritme in ieder geval behoorlijk warm 
van krijgen. We kunnen alvast wel verklap-
pen dat er dit jaar dan eindelijk drie perso-
nen mee zullen doen, maar of Jan daar bij 
is, dat weet je pas als op zondag de optocht 
voorbij trekt in ’t Aogje. 

BijZondere Groeten, Jan 

Carnavalsverenigingen zijn eigenlijk net 
voetbalclubs. Wat betreft zijn de Schutters 
denk ik wel een goed voorbeeld. Begonnen 
in 1974 bij de pupillen (Esther Buurstede, 
Alex de Jongh (waar kent u die naam toch 
weer van) en Annemarie Hector ) zijn we 
snel gegroeid als optochtdeelnemers in 
’t Aogje en hebben hier diverse ereprij-
zen behaald. En vanaf 1980 doen we mee 
ook internationaal: lees: de optocht in het 
Kielegat van ons spreken.

Een voetbalteam heeft allerlei kwaliteiten 
in zich: 

Scorende spitsen, die de aandacht op zich 
gericht weten, wedstrijden kunnen beslis-
sen, maar ook voor open doel kunnen mis-
sen;
Grillige en links- en rechtsbuitens: creatief, 
snel maar ook soms dromerig en niet goed 
in hun vel;
Spelverdelers, die de wedstrijd kunnen 
lezen en met een geniale steekpas de spitsen 
in één keer voor de keeper kunnen zetten;
Middenvelders met een ongelooflijk loop-
vermogen die anderen beter laten spelen;
Noeste backs, die soms onzichtbaar het 
werk achter de schermen verzetten;
Een betrouwbare keeper, die soms prach-
tige reddingen verricht maar altijd sober 
en zeker zijn werk doet;
De aanvoerder die de club vertegenwoor-
digt;
De veteranen, die met hun ervaring onmis-
baar zijn met hun wijze adviezen en lang-
zaamaan het stokje overdragen;
Jonge aanstormende talenten, die met hun 
ambitie en ideeën de club nieuwe impulsen 
geven en soms getemd moeten worden

In termen van onze carnavalsclub komt dit 
neer op:
Ultieme optochtlopers, die het publiek met 
hun act aan het lachen krijgen;
De ideeënmakers, soms met een geniale 
inval, maar ook vaak zonder inspiratie;
Onze eigen Rembrandt of Van Gogh en 
Mimi die de patronen knipt.
Diegenen die de grote lijn in de gaten hou-
den; het motto bewaken;

Onze technische ploegen van naaisters 
(Nettie, Lianne), zagers (Ruud, Paul en 
Wim) en schilders zonder wie we niet de 
straat op kunnen;
Piet, die onze bonnen bijhoudt en enige 
orde probeert te houden in onze chaotische 
vergaderingen en andere bijeenkomsten
De oudere Schutters, die aan ons jongeren 
het carnavalsvirus hebben overgedragen;
Steijn, Marith, Sylvie, Daan, Marieke, 
Dries, Mees, Pip, Rik en Pleun.......

En dan vergeet ik eigenlijk nog een heel 
belangrijke, bijna onzichtbare club van 
scouts, die overal hun voelhorens hebben 
uitstaan. Want alleen van eigen talenten 
kun je het als Schuttersclubke niet meer 
hebben. Want talenten worden ook door 
andere clubs (lees de CC) begeerd. Wij zijn 
trots op al de tweede prins uit onze gele-
deren. Maar het betekent ook dat je je als 
club moet blijven oriënteren op talenten 
van overal vandaan.

En om een tipje van de sluier op te lich-
ten: voor dit jaar kunnen wij u presente-
ren: onze ‘eigen boer zoekt vrouw’ Yvon 
Jaspers. Zij is voor een jaar (met een optie 
voor nog een jaar) gecontracteerd.

En één van onze leden heeft zijn zin-
nen gezet op een vrouw, die het Zuid-
Amerikaanse carnaval belichaamt. Of zij 
dit jaar al haar debuut kan maken, is nog 
onzeker en afhankelijk van nog lopende 
onderhandelingen. Al scheelt het een slok 
op een borrel, dat haar voornaamste rivale, 
IJzeren Rita, op een zijspoor is gerangeerd.

Al met al genoeg voortekenen, die erop 
wijzen dat de Schutters ook dit jaar weer 
met vertrouwen de carnavalscompetitie 
ingaan. Wij hopen met alle andere optocht-
deelnemers een sportieve strijd te kunnen 
voeren, met altijd het Olympische motto 
‘dat meedoen belangrijker blijft dan win-
nen!’

Peter Hector

Hé waar is Jan nou?

De Schutters 
als voetbalclub
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Feestspeech van d’Aonang van De 
Miranda’s om eventueel uitgesproken te 
worden tijdens het Bouwersbal en tijdens de 
vele interne 11 jaar Miranda festiviteiten.

“11 jaar Aonang van de Miranda’s was niet 
mogelijk geweest zonder:

Vader de Craen, die ieder jaar toch weer 
het karreke van d’aonang te voorschijn 
wist te halen vanaf de vergeten plek waar 
d’aonang hem (het karretje en niet vader de 
Craen) had achter gelaten op de optocht-
dag een jaar eerder. Uiteraard ook dank 
voor het trouw oppompen van de bandjes.
Vader Fimbens die zijn fietskarretje in 
1997 ter beschikking stelde aan d’aonang: 
het begin van onze leercurve in de wagen-
bouw.
De optochtjury, die ons met beide benen 
op de grond hield en ons niet heeft laten 
verdrinken in ons eigen succes.
Cees Hoosemans (en Anjes met paraplu) 
die ons ieder jaar weer zo schitterend in 
beeld bracht en vooral ieder jaar de inge-
wikkelde constructie die CV Miranda’s is 
(de Holding) ook weer aan ons wist duide-
lijk te maken.
De optochtcommissie van CC ’t Aogje voor 
jullie soepele houding als wij ons weer eens 
wat laat aanmeldden. Uitgezonderd 2004 
toen we buiten mededinging mee moesten 
doen, maar goed daarvoor hebben jullie 
later uitgebreid jullie excuses aangeboden. 
Zand ervoor, afgelopen, klaar.
Esther Keller die ons menig jaar weer in 
fabuleuze vrouwen wist om te toveren.
Het vrouwke in de Belse frituur die niet 
Miranda heette, maar wel de aanleiding 
was voor onze naam. Dat zij voor altijd ere-
Miranda moge zijn ook al weet ze het niet 

en weten wij niet wie zij is. Wij gedenken 
‘de onbekende frikadellenbakster’.
Vader Langen, die altijd bereid was om 
5 minuten voor aanvang van de optocht 
toch nog een laatste gewijzigde tekst van 
ons aan te nemen en uit te spreken (en 
ieder jaar weer de namen van al kinderen 
de Craen opnoemde en Jamus zijn achter-
naam door elkaar husselde met die van de 
andere aonang).
Schrobbelaer BV. Zonder jullie hadden 
we zeker een paar keer bij aankomst op 
de Haagsemarkt alsnog rechtsomkeert 
gemaakt.
Alle andere Aogse carnavalsverenigingen 
voor jullie aanmoediging, bouwadviezen 
en gezonde competitie.
Familie Beekers die met de uitleen van de 
tractor en kar ons onze grootste successen 
heeft bezorgd.
Het Princenhaagse volk. Jullie aanmoedi-
gingen variërend van hilarische dubbelklap 
taferelen (Haagsemarkt en begin van de 
Dreef), de meest vreselijke, schunnige toe-
schreeuwingen (einde van de Dreef) tot ‘ik 
snap er nix van, ik snap er nix van’ (vooral 
in de Heuvelstraat) (overigens interessant 
om nog eens onderzoek te doen naar deze 
haast aan locatie gebonden reacties)
En laatstes maar zeker niet onbelangrijk: 
de (we worre ok nog wellus un) Miranda’s. 
Vrouwkes, zonder de strijd met jullie om 
de 5e of 6e plaats was er veel minder ple-
zier geweest. Interne competitie heeft ons 
gemaakt tot waar we nu staan: een geres-
pecteerde middenmoter! We houden van 
jullie!

Dank, dank en nog eens dank.
Zonder jullie hadden we het niet gekund!”

Na 3 fantastische jaren hebben we afscheid 
genomen van Prins Pit als leutvorst van 
’t Aogje en hebben kennis gemaakt met 
een  nieuwe Prins. Prins Guus zal ons de 
komende jaren voorgaan met het carnaval 
in ’t Aogje. Samen met de joffers Sietske en 
Suzanne, Peer Bromtol en ons eigen Polleke 
Piekhaar zal hij ons door het carnavalssei-
zoen leiden.
De Zuilenschuivers wensen hem veel suc-
ces, en gaan er van uit dat het allemaal wel 
goed komt.
Voor de Zuilenschuivers was het afgelopen 
jaar een heel goed jaar, goeie uitslagen in 
allebei de optochten en voor de 2de keer 
de Weilandgames gewonnen. We hebben 
dit jaar ook weer een aantal nieuwe leden. 
Thomas (vriend van Josien) en Kim van 
Beek zullen ons dit jaar  gaan versterken. 
Daarnaast hebben Aniek en haar man Dick 

een dochtertje gekregen, luisterend naar de 
naam Laura. Kelsey, het dochtertje van Bob, 
zal voor het eerst de optocht meelopen in ’t 
Aogje. De toekomst van de Zuilenschuivers 
ziet er dus goed uit.
Maar wat dit jaar ons zal brengen weten 
we niet, de voorbereidingen zijn al in volle 

gang en we hebben er allemaal weer heel 
veel zin in. 
We hebben de emmers water achter gelaten 
in Ut Kielegat, misschien dat ze daar nog 
nuttig zijn met het vullen van de haven, 
en zijn op zoek gegaan naar nieuwe ideeën 
voor de optochten. Iedereen had zo zijn 
eigen opvattingen over wat en hoe we dit 
jaar weer voor de dag moeten komen. Maar 
we zijn er uitgekomen en hebben weer een 
mooi onderwerp gevonden en we hebben 
onze Technisch Directeur weer kunnen over-
halen om iets moois voor ons te bouwen. 
Wat het is geworden kunnen jullie allemaal 
bewonderen tijdens de optocht in ’t Aogje en 
Ut Kielegat. Voor ons is het al een geslaagd 
jaar als er veel mensen weer komen kijken 
en gezellig samen met ons en alle andere 
verenigingen carnaval vieren.

De Zuilenschuivers lijsten 
Prins Guus in!

Cadeau van de Zuilenschuivers aan Prins Guus.

Miranda’s Holding 11 jaar
CV Miranda's

Anno 1997

CV De Miranda's CV d'Aonang van de Miranda's

CV We worre ok nog 
wellus een Miranda

Inmiddels opgenomen in CV De 
Miranda's: missie volbracht

CV We worre ok nog wellus een 
Aonang van de Miranda's

Rob en Erik hebben wegens andere 
bezigheden besloten pas op hun 16e 
weer aan te sluiten, tot die tijd slapende 
sub-vereniging

CV de moeders van de 
Miranda's

Sub-vereniging in ruste. De 
moeders doen 1 keer in de 11 
jaar mee.

CV De Ketterse Miranda's

Sub-vereniging in oprichting: met name 
aonang van de aonang en aonang van 
de Miranda's

Schematische voorstelling Holding CV Miranda´s 
(speciaal voor Cees Hoosemans tijdens zijn praatje bij Baronie TV over de Aogse optocht!)
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Hofleverancier? Een brillenwinkel? Ja, 
en met recht! De zaak van Hans is niet 
zomaar een brillenwinkel, Hans is een 
specialist. Hij lijst al 13 jaar de brillen 
van Alex de Jongh, onze huidige Prins 
Guus, in. En hoe!!

Hans heeft jaren gestudeerd om te bereiken 
wat hij nu bereikt heeft. Zijn vader, Piet 
van der List, is in 1985 aan de Haagsemarkt 
voor zichzelf begonnen. In het jaar 2007 
worden er dus al 22 jaar brillen verkocht. 
Sinds 1986 is Hans afgestudeerd als opti-
cien, vijf jaar later als contactlensspecialist 
en weer na tien jaar, in 2001, als optome-
trist. Vooral als lenzenspecialist staat Hans 
bekend. In 1993 is hij bij pa in de winkel 
mede-eigenaar geworden, in 1999 heeft pa 
de zaak overgedaan aan zoon Hans. 
Hans is getrouwd met Maud en zij wonen 
samen met hun drie zoons – Thijs van 
11, Willem van 9 en Kiet van 6 jaar – in 
Prinsenbeek.
De verhuizing “naar de overkant” van de 
Haagsemarkt is voor het bedrijf een zeer 
juiste keuze geweest, hoofdzakelijk ook 
omdat Hans is gespecialiseerd in moeilijke, 
lastige ogen en omdat hij nu de ruimte 
heeft om meer persoonlijke aandacht aan 
de klant te besteden. Hij zou er niet meer 
weg willen. Hij is opgegroeid in ’t Aogje en 
heeft er een hechte band mee. 

De zaak in Princenhage is voor Hans zijn 
lust en zijn leven. Hij heeft vier mede-
werkers in parttimedienst: Merrit, Mieke, 
Corinne (Pien voor de ingewijden) en 
Jeroen. 
Zelf vindt hij het een bijzonder boeiend 
vak: mode en gezondheidszorg worden 
gemixt in één verhaal. 
Oude brillen kunnen bij hem worden inge-
leverd. Hij neemt deel aan drie kleinscha-
lige projecten: deze oude brillen gaan naar 
de Papoea’s, Oost Europa en Afrika. Ook 
doet hij mee aan inzameling van geld voor 
OptometryGivingSight Nederland, waarbij 
miljoenen mensen kunnen worden gehol-
pen door oogonderzoek, het aanmeten van 
brillen en low-vision hulpmiddelen, even-
als geld voor het opleiden van optometris-
ten en oogartsen ter plaatse.

De brillen van Alex? Prins Guus? 
Het idee bij Alex en Hans is geboren tijdens 
het motto “Spring ‘s uit d’n band” in 1994. 
Hans maakte voor Alex een speciale carna-

valsbril. Het was dat eerste jaar een zware 
bril, met kleine autobanden om de glazen, 
en iedereen vond het prachtig! Sindsdien 
komen zij elk jaar opnieuw bij elkaar om 
een aan het motto gerelateerde bril te ont-
werpen en te maken. Al deze brillen zijn 
met Carnaval in de etalage van Van 
der List Opticiens te bewonderen. 
En dit jaar staan ze zelfs allemaal in 
de Lapteen!
Hans heeft nog een motto voor ons, 
een levenswijsheid die wij allemaal 
kunnen gebruiken, vooral met 

Carnaval: “Leef je leven iedere dag alsof 
het de laatste dag van je leven is”.
Oftewel: Vier Carnaval, geniet volop, alsof 
het je laatste Carnaval is!
Gefeliciteerd met je uitverkiezing tot 
Hofleverancier van Stichting CC ’t Aogje 

WE LIJSTE UM IN ......
Dit gaan we zeggen aan het einde van het 
DISCO carnaval 2007.
Disco carnaval 2006 was een daverend suc-
ces en de sfeer was ontzettend gaaf.
Er is gedanst en gezongen als nooit te 
voren, het was weer als vanouds gezellig.
We moeten zelfs denken aan een extra 
controle op leeftijd bij de ingang. Daar we 
hebben gehoord dat de ouders vermomd 
binnen willen komen.
Ze willen een graantje meepikken maar 
daarvoor moeten ze in de Koe zijn, Disco 
carnaval is voor jullie, de jeugd en de toe-
komst van Princenhage.
De leeftijd is 11 t/m 15 maar we zijn niet te 
moeilijk mits de leut maar voorop staat.

Natuurlijk is de muzikale omlijsting weer 
in handen van de heren van FIRE.
Als zij los gaan, is het haast onmogelijk je 
niet te bewegen. Heb je een voorkeur, laat 
het ze weten.
En dan komt ook elk jaar de prins op 
bezoek, dit keer is het speciaal want 
zoals jullieweten hebben we een nieuwe 
prins,Prins Guus, de vijftiende Prins van ‘t 
Aogje. Wie weet kunnen we wat doen met 
het getal 15, mocht je ideeën hebben, geef 
het door.
In ’t Aogje is het te doen en daarom komt 

Baronie TV special opnames maken van het 
discocarnaval, dus laat je zien in je mooiste 
of origineelste kleding.
Bij een feest heb je ook reglementen, dit is 
hiernaast afgedrukt.
Dit alles om te weten wat mag, maar ook 
wat niet......
Om het geheel goed te laten verlopen, zijn 
er meerdere volwassene aanwezig. Mocht 
je vragen hebben of wat dan ook, ga naar 
ze toe.
Voor dit spetterende feest zijn kaarten ver-
krijgbaar bij Nooijens in de Liesbosstraat 
en Bachman op de Haagsemarkt.
Natuurlijk kun je ’s avonds bij de 
Posthoorn ook kaarten kopen. De prij-
zen zijn 3 euries per avond incl. een con-
sumptie.
Met een combikaart, deze is 5 euries, 
kun je twee avonden binnen met twee 
consumpties.
Dus jongens en meisjes, maak je zelf zo 
mooi mogelijk en kom naar het feest 
van ’t Aogje.
Er staat een grote lijst waar je met je 
vrienden achter kunt gaan staan voor 
de statiefoto.
Neem je vrienden mee en kom naar 
de Posthoorn, waar het dak eraf gaat 
tussen 20.00 en 24.00 uur. 

Hofleverancier Hans van der List

Disco Carnaval 2007
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Dagge Rinie Maas ziet trimme en bij oew eige denkt:
“Manneke schei d’r toch meej uit en gao’d eerst es un uurke 
ligge?”

Dagge, ondanks dagge altijd vrolijk bent, in ut wijkbladje 
toch gère ‘Verdriet in de familie’ leest?
Dagge op zaterdag voor de zoveulste keer voor ut stoplicht staot 

aon de Ettensebaan/Nwe.Heilaarstraat bij Huize Haga, en bij oew 
eige denkt:
“De volgende keer rij ik langst de Zuilestraot.”

Dagge d’r bij Mei Wah altijd sambal bij mot ebbe, mar thuis nooit 
da verdomde zakske ope krijgt? 

Dagge bij d’n Ikea altijd van die potloojerkes meebietst, terwijl ge 
ze eigeluk nie nôdig het?

Dagge bij Bachman in de 
winkel altijd voorzichtig 
lopt, omdagge bang bent 
dagge iets omver gooit?

Dagge dieje vent meej z’n 
accordeon ziet bij de Super 
en expres d’n andere kant 
uit kèkt en uit de maot gaot 
lôpe? 

Dagge dieje vent op d’n 
Ettensbaan ziet staan in de 
regen, met z’n oranje regen-
pak en z’n bord voor graotis autoruite, en bij oew eige denkt:
“Kenter nou niemand effe stoppe om zunne kapusjon op te 
zette?”

Dagge ’s ochtes d’n huisarts wil belle om un afspraok te maoke, 
mar d’r ’t eerst’uur 
gewôôn nie dur’ene komt?

Datter op d’n Ambachtelaon altijd ’n stadsbus staot, b’alleve 
aggum mot ebbe?

Hedde gij da nou ok?
Dan kannut bekaanst nie anders of ge ben’d unne’n Aogenees!

Bart van d’n Bielop.

Activiteit Dag Tijd Locatie Leeftijd Entreeprijs Kapel/DJ

Familiebal zaterdag 17 febr 14.15 tot 18.00 u de Koe 0 tot 88 jaar kinderen E 1,00

     volwassenen E 2,00 Disco met DJ Ronnie, famous audio

Lijste bal zaterdag 17 febr. 20.00 tot 01.30 u de Koe  E 2,00 Diverse kapellen zullen dit bal opluisteren

Disco Carnaval zaterdag 17 febr. 20.00 tot 24.00 u de Posthoorn 11 t/m 15 jaar 1 avond E 3,00 (incl. 1 cons.) Disco Fire laat deze avonden spetteren

 zondag 18 febr. 20.00 tot 24.00 u    2 avonden E 5,00 (incl. 2 cons.)

     Kaartvoorverkoop bij Nooijens –

     Liesbosstraat 4, en

     Bachman –Haagsemarkt 29

     en aan de zaal

Zaalfeest zondag 18 febr. 14.11 tot 19.00 u de Koe  E 2,00 Disco met DJ Ronnie, BB De Bielopers en

     Kaarten alleen in voorverkoop bij  diverse andere kapellen verzorgen hier de muziek

     Nooijens en Bachman 

Schuurfeest zondag 18 febr. 20.00 tot 01.30 u de Koe  E 2,00 Diverse kapellen zullen dit feest opluisteren

Limonadebal zaterdag 17 febr. 20.00 tot 21.30 u de Koe 8 t/m 12 jaar E 1,00 Disco met DJ Ronnie, famous audio

 zondag 18 febr. 20.00 tot 21.30 u

 maandag 19 febr. 19.00 tot 20.30 u

Dorpsbal maandag 19 febr. 21.00 tot 02.00 u de Koe vanaf 16 jaar E 15,00 (incl. 6 cons.) Diverse kapellen treden afwisselend op

     Kaartvoorverkoop bij Nooijens –

     Liesbosstraat 4, Bachman –

     Haagsemarkt 29 en H. Kerremans, 

     Heuvelstraat 34.

Kindermiddag dinsdag 20 febr.  14.30 tot 16.30 u de Koe 4 t/m 10 jaar  E 2,50 Kaartverkoop bij  Maitre Pierre Kids Show, BB De Bielopers

     Nooijens en Bachman

Oudercrèche dinsdag 20 febr. 14.30 tot 19.00 u de Koe  Vrij entree Wederom verschillende kapellen

Bals om in te lijsten!

Hedde gij da nou ok?
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Kindershow met Maitre Pierre
De kindermiddag is op dinsdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur in de grote zaal van De Koe. 
De show is voor kinderen van 4 tot en met 
10 jaar. Prins Guus en zijn gevolg gaan deze 
middag openen.

De show bestaat alleen uit hoogtepunten!

Grote kabouterpoppen, dierenpoppen, een hoela-
hoep wedstrijd, een fabelachtige goochelshow, bal-
lonnen, liedjes, imitaties.
Een vrolijke spannende show die je nooit meer zult 
vergeten. Kom met je vriendjes en vriendinnetjes 
op dinsdagmiddag naar De Koe. In de pauze krijg 
je iets lekkers en wat te drinken.

Kaarten zijn te koop bij de bekende verkooppunten 
Bachman en Nooijens. Als je geen kaartje hebt kun 
je dinsdagmiddag vóór de voorstelling in De Koe 
een kaartje kopen.

Familiebal

Kom op zaterdagmiddag met je ooms en tantes, 

neefjes nichtjes, Opa en Oma, de buurvrouw en de 

buurman en al je vrienden naar het Familiebal.

Prins Guus zal ons na de lancering op de Haagsemarkt 

voor gaan naar De Koe.

Met de allerkleinsten is er de Babyshow en dit jaar 

wil Prins Guus met alle baby’s op de foto. Voor de 

allerkleinsten wordt er een box geplaatst.

Voor de kinderen zal er nog een verrassing zijn en er 

is natuurlijk De Spekpolonaise die dit jaar “om in te 

Lijste” zal zijn.

De zaal van het familiefeest is open vanaf 14.15 uur 

en het feest duurt tot 18.00 uur.

Disco famous Audio met DJ Ronnie zal er voor zor-

gen dat jullie in een lange Familiepolonaise door De 

Koe zullen gaan.

Het limonadebal: “ om in te Lijste”Ben je tussen de 8 en 12 jaar, kom met je vriendjes en vriendinnetjes 
feesten in De Koe. Prins Guus is ook 

van de partij, en zorgt dat het een feest wordt “om in te Lijste”.Op zaterdag en zondag van 20.00 tot 21.30 uurOp maandag van 19.00 tot 20.30 uur.

PeuleschillekePeuleschilleke

Gekken en Gekskes van `t Aogje, 

Wij, Prins Guus, drager van het Grootkruis, 

Jonkheer van de Posthoorn, Beschermheer van 

't Zottenhofke, Geboren Schutters, Graaf van 

Hertenlaar, Voorvechter van goede muziek, 

Ambassadeur van Florijn, Groothertog van Bavel, 

Dijkgraaf van de Leije, Natuurvriend van het 

Princenhaagse landgoed enz., enz….., vinden het 

geweldig tof om jullie te begroeten tijdens de komende 

carnavalsdagen in 't Aogje. 

Wij willen zien hoe fantastisch jullie kunnen hossen, 

springen, zingen en deelnemen aan d'n grote Aogse 

Carnavalsoptocht. 

Jullie kunnen laten zien hoe carnaval gevierd moet 

worden, hoe mooi en gezellig je gekleed kan gaan en 

daar zullen wij zeker op letten. Uiteraard nemen 

wij daar de Joffers, Polleke Piekhaar, Peer Bromtol, 

Ministers en de Bielopers ook voor mee. 

Samen met jullie en het Aogse Volk gaan wij er een 

carnaval van maken om in te lijsten. 

 
Prins Guus 
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Polleke en Peer lijste um in!
‘Ja, ho maar, stop maar’ riep de minister van Schoolse Zaken. ‘Dit gaat ‘m 
niet worden.’
In het kleine lokaaltje was het een grote bende. Polleke en Peer zaten 
met knutsellijm aan elkaar geplakt. De joffers zaten gezellig met elkaar 
te kletsen. Maar ze hadden niet in de gaten dat ze op de mouw van de 
ander zaten te kliederen. Hun mooie nieuwe pakjes helemaal onder de 
verfvlekken!

‘Hoe moet ik die vier nou toch leren om een schilderijtje in te lijs-
ten?’ verzuchtte de minister van Schoolse Zaken.
De minister liep eens naar de tafeltjes om te kijken wat het alle-
maal moest worden. ‘Wat stelt die zwarte vlek voor?’vroeg hij aan 
joffer Sietske.
‘Dat is Peer, dat zie je toch wel?’antwoordde ze.
Hij keek zo ’s schuin naar de rood met blauw en groene klieder-
bende van joffer Suzanne. Ze gaf al antwoord voor hij kon vragen 
wat het was. ‘En dit is Polleke, kijk maar!’ Ze pakte het papier op en 
de verf droop op haar tafeltje. Polleke en  Peer waren ondertussen zo 
vervelend, dat ze van de minister op de gang moesten gaan staan.

Hoe krijg ik nou twee lijstjes met Polleke en Peer aan de muur? dacht 
de minister bij zichzelf. En ineens had hij de oplossing. Hij ging snel 

aan de slag.
Toen de joffers na de middagpauze terug kwamen in het lokaaltje, hin-
gen daar twee lijstjes aan de muur. In de ene stak Peer met zijn baard 
naar buiten. Uit de andere stak het eigenwijze neusje van Polleke. ‘Hoe 
heeft de minister van Schoolse Zaken dát voor elkaar gekregen?’ Toen 
ze het aan hem vroegen, nam hij de joffers mee naar de andere kant van 
de muur. En kijk daar nou! Polleke en Peer stonden met hun hoofd door 
de muur. Nou konden ze ook niet meer klieren met elkaar. Die had de 
minister maar mooi ingelijst!

Wil je een kleurplaat van Carnaval in 

’t Aogje hebben of wil je e
en spelletje 

doen, kijk dan op www.cctaog
je.nl bij de 

Brakkensite
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Waar gaat een 
sneeuwman danse

n?

Antwoord: Op ee
n 

sneeuwbal.

Al jaren vier ik Carnaval, maar 
niet in ‘t Aogje, al woon ik daar 
wel.
Geïnspireerd door het Aogse 
motto; “We lijsten um in”, wil ik 
als “Aogse allegtoon” graag eens 
laten weten hoe het is om in ‘t 
Aogje te wonen en wat er in mijn 
beleving zoal te zien is.

Mijn vrouw en, meer bepaald, mijn schoon-
ouders hebben ons zo’n 25 jaar geleden 
verleid om in ‘t Aogje te gaan wonen. We 
vonden een leuk huis aan de Haagweg 
en na de nodige bloed, zweet en tranen 
werd het huis “ons huis”. Ik kon toen niet 
vermoeden dat dit plekske ook ons plek-
ske zou worden. Mijn vrouw is onder de 
Martinustoren grootgebracht. Ikzelf kwam 
zowat overal en nergens vandaan dus….? 
Tot daarvoor had “ons Vaoder” ons zowat 
overal mee naar toe gesleept en ben ik zo 
vaak verhuisd, dat ik me nauwelijks kon 
voorstellen wat het is om een thuis en niet 
alleen een huis te hebben. Mijn vrouw 
is nog dagelijks bezig met de lessen voor 
mijn inburgeringscursus. Volgens haar ga 
ik wel vooruit, maar over de snelheid doet 
ze nogal geheimzinnig. Gelukkig heet ze 
geen Rita en hoef ik niet voor repriman-
des of ander onheil te vrezen. Een grotere 
bedreiging voor mijn welzijn vormt de 
band tussen haar familie en de Pliesie van 
‘t Aogje. Deze rondborstige “houwdegen” 
herinnert mij er steevast ieder keer weer 

aan, dat alles aan mij nep is. Hij heeft me 
de titel verleend van “NepSol”. Aangezien 
ik nooit jaloers ben, en zeker niet op het 
“vele” dat deze Bromsnor bezit, ben ik 
deze titel met ere gaan dragen. “Zelfs op 
een dorre akker wil nog wel wat 
onkruid groeien”. Ik hoop 
dat dit een wijze les voor 
hem is. Ontmoediging 
heeft zo zijn eigen 
charme, alleen heeft 
het me wel eens een 
blauwe teennagel 
opgeleverd.

De bedenker van het 
Aogse motto dit jaar “We 
lijsten um in”, heeft vast 
willen uitdrukken dat er in 
‘t Aogje talloze zaken zijn, die de 
moeite waard zijn om ingelijst te wor-
den. Zaken van lief en leed overgoten 
met de dagelijkse humoristische saus. 
Mijn schoonmoeder is op dit gebied een 
grote aangever. Ze weet ondanks haar 
zeer hoge leeftijd nog steeds de verhalen 
over hoe de krachtlijnen in ‘t Aogje gelo-
pen hebben. De Tietaaj en de Tiengebooje 
zijn voor haar gesneden koek en ook 
Pastorke Bouman met zijn progressieve 
ideeën komt op een zondagmiddag bij 
de thee nog regelmatig even voorbij. Het 
is niet voor niks dat Rinie Maas en Lowieke 
de Weert nog wel eens bij haar binnenstap-
pen om te vragen hoe dit of dat nu eigen-
lijk in elkaar zat. Een ding heeft ze hen wel 
duidelijk gemaakt: Een lach en een traan is 

iets van alle tijden. Een spreuk die haar een 
gouden lijstje waard maakt.
Enfin, we waren bij het motto gebleven. 
Het motto is op zich al een bijzonder-
heid, maar lijkt me hier en daar een gevoel 
teweeg te brengen dat ik ook bij de tand-

arts ervaar. Een soort open zenuw. 
Blijkbaar is de bedenker vergeten 

dat Breda in 1942 besloot om ‘t 
Aogje “in te lijsten” en dat 

we hierom nog steeds 
“stikkwaod” zijn. Met 
zo’n motto zijn er in ‘t 
Aogje vast nog wel wat 
mensen die terug wil-
len in de tijd om deze 
inlijster eens om z’n 

oren te tetsen. Of op z’n 
Tilburgs “een paor tatte te 

verkope”. Met deze inhalig-
heid was Breda zijn tijd ver 
vooruit. Voor de bedenker van 
het motto dit jaar, in elk geval 
een “vet-leren-lijstje”. 
Welke lijstjes hebben we nog 
meer? In ‘t Aogje staan kerk, 
kroeg en raadhuis gelukkig 
nog steeds in het midden. 
Over dit drieluik valt een 
hele hoop te vertellen. Om 
met de eerste te beginnen. 

Een prachtig gebouw waar het helaas 
steeds stiller wordt. Jan van Poppel, op 
zijn ronde om de dagsluiting voor zijn 
Princenhaagse buitenverblijf (Het kap-
peleke aan het Esserplein) en zijn landgoed 

(Kerkhof) te regelen, heeft mij eens verze-
kerd dat hij daar straks ook het licht uit mag 
gaan doen. Ik hoop dagelijks en niet voor-
goed. Jan verdient voor mij trouwens een 
gouden lijst voor zijn geweldige humor en 
opgeruimd gemoed. Je zou er een straatje 
voor om gaan om hem te ontmoeten. Op de 
prachtige markt van ‘t Aogje staat een even 
zo geweldige kroeg. Een mooi gebouw op 
een prachtig plein.
Ook het Raadhuis is heel bijzonder. Sinds 
een aantal jaren zwaait Henk de Kroon hier 
de scepter. Wat hij precies doet kan nie-
mand achterhalen. Als je ’s morgens niet 
met je broodtrommel op je bagagedrager 
de poort uit fietst ben je hier per definitie 
verdacht, daarover kan ik meepraten. Als 
je echter in sociaal opzicht van je laat horen 
dan...? Dat deze ongeKroonde Burgervader 
alleen het bewind mag voeren over zijn 
eigen kroost, deert niemand. Door zijn 
toedoen kan er echter sinds een paar jaar 
in ‘t Aogje weer getrouwd worden en dat 
spreekt velen aan. Voor Henk in elk geval 
een “tig- karaats lijstje”. 
Sinds enige tijd zetelt ook Arie Roobol op 
de Markt. Een stille behoeder van heel veel 
dat anders verloren zou gaan. Ook voor 
hem een gouden lijstje.
Tenslotte: Princenhage is voor mij een bij-
zonder dorp. Een plek om in te lijsten. Ik 
woon hier graag. Ik hoop dat ik de komen-
de jaren veel tips van u mag krijgen die 
mijn verdere integratie bevorderen. 

Dûn Suus.

Overpijnzingen van een Aogse “allegtoon”

Wat eet een sneeuwpop op 
zijn brood?
Antwoord: sneeuwvlokken.
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En op de zevende dag schiep Hij de zon-
dag. En Hij zag dat het goed was, en nam 
een welverdiende rustdag (een fout die 
hoogwaardigheidsbekleders wel vaker 
maken). Maar wat er aan die zevende dag 
allemaal vooraf gegaan is, daar staan de 
meeste mensen niet bij stil. Op de eerste 
dag schiep Hij bijv. de maandag, op de 
tweede dag de dinsdag, op de derde dag 
de woensdag, op de vierde dag de don-
derdag, op de vijfde dag de vrijdag, op de 
zesde dag de zaterdag, engazomaarvoort. 
En dat allemaal in één week tijd! Dat zie 
je tegenwoordig niet vaak meer; maar daar 
hoor je niemand over, nee ze kijken wel uit: 
“Praat me aub niet over hoe goed het vroe-
ger allemaal was” (een fout die opvoeders 
wel vaker maken).
Maar toch wil ik het vandaag met jullie 
over vroeger hebben, en wel over het ont-
staan der carnavalsdingen.

Laat ik beginnen met het begin als volgt 
uit te leggen, dan raakt u niet meteen van 
de kluts (een fout die zelfverklaarde volks-
schrijvers wel vaker maken). Iedereen 
weet wel dat er 60 seconden in 1 minuut 
zitten, 60 minuten in 1 uur, 24 uur in 1 dag, 
7 dagen in 1 week, 30 dagen in 1 maand, 
12 maanden in 1 jaar. Dat brengt ons bij 
de volgende getallen reeks: 60-60-24-7-30-
12. Als je (of iemand anders, als je er zelf 
toevallig geen zin of tijd voor hebt; of als 
iemand anders daar misschien beter in is) 
deze getallen op een bepaalde wijze bij 

elkaar optelt, dan komt daar 360 uit. En 
laten er nu precies 360 graden in een cir-
kel zitten! Voorwaar, dat kan geen toeval 
zijn: dit is het onomstotelijke bewijs dat de 
wereld rond is. (Wie durft er nog te bewe-
ren dat wiskunde moeilijk is?)
We weten echter ook allemaal dat er 365 
dagen in een jaar zitten, dus waar komen 
die 5 dagen vandaan? Deze vraag heeft 
door de eeuwen heen menigeen bezig 
gehouden, maar ik zal u dadelijk het 
onomstotelijke antwoord geven. Maar nu 
eerst even iets compleet anders.
Julius Caesar besloot, in die dagen, in zijn 
ijver en ijdelheid, en in zijn eentje het gat 
van 5 dagen te dichten (een fout die wiel-
renners wel vaker maken), volgens onder-
staande reeks de dagen over de maanden 
te verdelen: 31-28-31-30-31-30-31-31-30-31-
30-31. Nu denkt u wellicht: rare jongens die 

Romeinen, maar voorwaar, ook dit is geen 
toevallige reeks, dit zijn nl de leeftijden 
van de 12 apostelen. JC was hiermee zijn 
tijd ver vooruit, want de apostelen moes-
ten toen nog bestaan! (het is overigens niet 
geheel toevallig dat uitgerekend een “JC” 
hier mee kwam: zou hij voorkennis heb-
ben 
gehad, en zou hij wellicht gereïncarneerd 
zijn als één van die andere beroemde JC’s? 
Of zou hij juist de preïncarnatie zijn van JC 
die terug in de tijd is gereisd om zijn eigen 
komst en ondergang te voorspellen? Wie 
zal het zeggen? Ik, maar daarvoor verwijs 
ik graag naar de bundel “Over het ontstaan 
der dingen - Publicaties in het kader van 
wetenswaardigheden ter lering en de ver-
maak”)
Die 5 dagen waar ik het zo’n 200 woorden 
geleden over had, werden door de toen-
malige bewoners van deze aardbol (onze 
voorvaderen en –moederen zogezegd) 
gebruikt om de dingen te doen waar ze 
in de andere 360 dagen niet aan toe kwa-
men. En dat was: het huis opruimen. De 
vrouwen gingen de vloer poetsen, en de 
mannen gingen de zolder opruimen. Nou 
lagen er op zolder allerlei oude kleren, en 
een van die mannen dacht: doe eens gek, 
trek een stel van die oude kleren aan. Zo 
geschiedde het, en hij zag in de spiegels dat 
het goed gek was, en besloot zijn buurman 
er mee te verrassen. Die buurman lachte 
zich in een deuk, en spoedde zich naar de 
zolder om ook oude kleren aan te trekken. 

Nadat ze uitgedeukt waren, gingen ze naar 
de volgende buurman toe. En terwijl de 
vrouwen aan het dweilen waren, gingen 
de mannen in wat later polonaise genoemd 
zou worden, door het dorp. De polonaise 
eindigde in de kroeg alwaar spontaan een 
leider gekozen werd (een fout die volks-
stammen wel vaker maken). Die besloot 
volgens zijn eigen regels te leven (een fout 
die activisten wel vaker maken). En op de 
eerste dag schiep hij carnavalsvrijdag, en 
op de tweede dag carnavalszaterdag, op de 
derde dag carnavalszondag, op de vierde 
dag carnavalsmaandag, en op de vijfde 
dag carnavalsdinsdag. Nu lijkt dat allemaal 
heel triviaal, maar voor die tijd was dat erg 
revolutionair. De leider bepaalde vervol-
gens dat ze op carnavalszondag weer in de 
kroeg zouden verzamelen, maar dat ze dan 
met een eigen gebouwd voertuig moesten 
komen. Degene met het mooiste voertuig, 
zou een prijs krijgen. Zie daar, het ontstaan 
van de optocht.
Er moest natuurlijk nog wel een datum 
bepaald worden, waarop het feest jaarlijks 
gehouden zou gaan worden. Want dat het 
een jaarlijks terugkerend feest zou worden, 
was na het eerste rondje al wel duidelijk. 
Er werd besloten om hier over te stem-
men (een fout die bestuurders wel vaker 
maken). Zoals jullie allemaal weten, gaat 
dit niet vaak goed, en ook hier vormde 
dat geen uitzondering tussen de regels: er 
was geen eenduidigheid over de datum te 
vinden, en daarom besloten ze (heel demo-
cratisch!) alle inzendingen te honoreren. 
En daarom valt carnaval elk jaar op een 
andere dag.

Moraal van het verhaal: het is goed dat er 
tradities zijn, maar dan moeten het wel 
goede tradities zijn.

Cultuurscheppend Gezelschap Aogse Bluf 
, zoals de kapel officieel heet, zal uiter-
aard weer aanwezig zijn. De meeste leden 
van deze uit 18 personen bestaande kapel 
komen uit ’t Aogje. Zij spelen een thuis-
wedstrijd want zij repeteren het hele jaar 
door in De Koe. Als winnaar van het lied-
jesfestival Mottomot zullen zij zeker het 
carnavalslied 2007 ten gehore brengen.
Ut Biks Kabaol, afgekort UBK, komt uit 
Prinsenbeek. Vorig jaar speelden zij voor 
de eerste keer op het Dorpsbal. Ook dit jaar 
zullen zij weer hun klanken laten horen.
Noggus vindt het een eer om in de dampen-
de piste hun klanken te laten horen. Geld 
noch drankvergunningen zijn gespaard 
om deze groep bij elkaar te houden. Dit 

jaar zullen zij echt vuurwerk laten horen.
De Loze Lavers spelen al heel lang op de 
dorpsbals. ’s Middags zijn zij te horen en 
te zien op de prijsuitreiking in Ut Kielegat 
maar de maandagavond is en blijft voor 
hen gereserveerd voor het Dorpsbal 
Princenhage.
De Zaogurs zijn weer terug van wegge-
weest. Vorig jaar hebben zij een keer over-
geslagen omdat het aanbod aan kapellen 
toen heel erg groot was maar deze gezel-
lige club muzikanten zal dit jaar weer laten 
horen, dat zij er gewoon bij horen.
Sjubokx uit Etten-Leur komt nu voor de 
derde keer. Vorig jaar gaven zij te kennen 
graag nog een keertje te willen terugko-
men. Dit in 1996 opgerichte feestorkest 

speelt zowel herkenbare klassiekers uit 
de zestiger en zeventiger jaren als in eigen 
beheer bewerkte composities. 
Géf Hard is een nieuwe kapel op de podia 
in De Koe.  Deze kapel is ontstaan uit De 
Kakkofonen, een kapel, die een aantal jaren 
geleden een bekende verschijning was op  
het Dorsbal. In hun nieuwe verschijning 
zullen zij laten zien waartoe zij in staat 
zijn.

Dorpsbal 2007
Op carnavalsmaandag 19 februari zal voor de negenentwintigste keer het Dorpsbal Princenhage 
worden georganiseerd in het gehele complex van Gemeenschapshuis De Koe. Veel Princenhagenaars 
kennen nog de gezellige bals, zoals die in het voormalige Motel Breda werden georganiseerd. 
Regelmatige bezoekers van de bals in De Koe zijn van mening, dat het tegenwoordig minstens 
even gezellig is en zelfs zeker even druk of zelfs nog drukker dan in het motel.

Over het ontstaan der dingen – Deel 11: 

Het ontstaan van carnaval
Publicatie in het kader van wetenswaardigheden ter lering en de vermaak – door André van den Heuvel
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Wat hebben Boemeldonck, Ut Kielegat, 
Giegeldonck, Kûûskesland en ‘t Aogje met 
elkaar gemeen? Naast het feit dat bijna al 
deze plaatsen een eigen voetbalclub, super-
markt en een of meerdere kerken hebben, 
zijn al deze plaatsen sinds kort op satelliet-
beelden te bekijken via Google Earth. Via 
dit programma kun je vanuit je huiskamer 

een blik werpen op zo ongeveer elke plek 
op aarde. Daarnaast kun je alle belangrijke 
plaatsen markeren en later weer bezoeken. 
Met enkele drukken op de knop vlieg je 
van de Galderse Hei naar de Aogse Markt 
en terug. Ook De Koe, de Martinus Kerk, 
Heuvelzicht, de Dorpswei en Nil zijn te 
vinden. 

 

‘t Aogje in vogelvlucht 

Mocht je tijdens carna-
val de weg echt kwijtra-
ken biedt Google Earth 
de uitkomst. Binnen een 
paar minuten heb je De 
Koe zo weer gevonden. 
Het enige dat je wel zal 
moeten onthouden is de 
weg terug. 

moet een wandelboulevard en uitgaans-
centrum gecreëerd worden met vrij uitzicht 
op de Bieloopkade.
Ook dit onderdeel is bijna letterlijk overge-
nomen uit 'Via Breda':
Wat nu nog gewoon de Veilingkade is, wordt een 
Boulevard gelegen aan aantrekkelijke oevers om 
te flaneren, elkaar te ontmoeten of om gewoon 
van het uitzicht te genieten.
Het bestuur van 'Stichting Gemeenschaps 

Accommodaties Princenhage' - beter 
bekend als het SGAP - heeft onmiddellijk na 
het bekend worden van 'City Princenhage' 
het parkeerterrein naast De Koe beschik-
baar gesteld aan de horeca-ondernemers. 
Zij mogen daar zich vrij vestigen. Daarnaast 
is genoemd bestuur meteen begonnen met 
de bouw van nieuwe toiletten en extra ver-
gaderruimten. 
Bovendien mogen de uitbaters van de 

diverse café's gebruik maken van de exper-
tise die de beheerder van de Koe, bijge-
naamd 'Kees Koe', in de loop der jaren heeft 
opgebouwd. Hij zal cursussen en seminars 
organiseren, die ertoe moeten leiden dat 
de klanten voortaan zélf het meeste werk 
doen. De uitbaters hebben dan hun handen 
vrij om gezellig met de gasten een praatje 
te maken of  bijvoorbeeld rommelmarkten 
te organiseren.
De cafetaria-eigenaren mogen gebruik 
maken van de nieuwe keuken, die momen-
teel in De Koe wordt gebouwd. De kwali-
teit van hun waren is dan uniform, en er 
is geen concurrentiestrijd meer. De enige 
voorwaarde die het Koebestuur aan de 
horeca-ondernemers heeft gesteld is, dat 
het nu óók zélf 'bruiloften en partijen' mag 
gaan verzorgen, zonder daarvoor telkens 

op de vingers getikt te worden!

Al tijdens de behandeling van de eerste 
twee punten van 'City Princenhage' waren 
de meeste aanwezigen opgestapt en moest 
de Dorpsraadvoorzitter noodgedwongen 
de vergadering voortijdig sluiten!
De redactie van De Lapteen meende er 
goed aan te doen om de Aogenezen op 
de hoogte te stellen van de plannen. Zij 
dankt zowel de heer Bogers als het Koe-
bestuur voor de wijze waarop zij hebben 
meegedacht. De redactie hoopt echter, dat 
het niet zover zal komen en roept tevens 
alle Aogenezen op om enig 'missiewerk' 
te doen onder de nieuwkomers. Desnoods 
isoleert men ze, of lijsten ze dergelijke 
mensen in!

Cityzone Princenhage
vervolg van pagina 17

De Martinuskerk verplaatst naar de Liesbosstraat in de voormalige Garage Bogers.

Google earth 
ontdekt ’t Aogje.

Uit de kantine van Groen-Wit

Sinds kort wordt in de kantine van Groen-
Wit nog alleen maar Douwe Egberts koffie 
geschonken. Op die manier hopen ze meer 
punten te scoren

Wat is het verschil tussen een penalty en 
een biertje?
Een biertje gaat er altijd wel in! 

Achmed komt de kantine binnen en 
zegt: "Ik geef een ronde." "Nee", zegt Ton 
Kleemans die achter bar staat "het is: ik 
geef een rondje". "Nou", zegt Achmed "dat 
is ook goed".

Wies Maes komt hijgend het politiebureau 
binnen. "Mijn auto is gestolen",zegt Wies 
verward. De politieagent vraagt of hij 
een persoonsbeschrijving van de dief kan 
geven. "Nee, ik kon hem niet herkennen, 
want de dief droeg een bivakmuts.",zei 
Wies,"maar ik heb wel de nummerplaat 
kunnen noteren”.

Wolfgang v.d. Goorbergh wordt aangehou-
den door Ton v.d. Velden waarop Wolfgang  
vraagt: “Hoezo wilt u mij arresteren?” Zegt 
Ton; “Je rijdt te hard. Je moet een alcohol-
test ondergaan,”  Zegt Wolfgang: “Oke in 
welk café beginnen we? 
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11 jaar
John Mouwen 
Hij begon bij de Technische Commissie, 
maar stapte na een aantal jaren over naar 
de Commissie Protocol, een commissie 
waar hij zich nog steeds als een vis in het 
water voelt  Hij is onder andere medever-
antwoordelijk voor de activiteiten rondom 
Nil op carnavalszaterdag. John is soms een 
soort vliegende keep bij de commissie. Hij 
weet altijd wel even tijd vrij te maken wan-
neer er zaken moeten worden gehaald of 
gebracht. Naast zijn commissiewerkzaam-

heden heeft hij ook nog een aantal jaren deel 
uitgemaakt van de Ministerraad en was tot 
en met vorig jaar een enthousiast lid van de 
werkgroep Dorpskwis. Als blijk van waar-
dering ontving John uit handen van voor-
zitter Nico Stokman de Jubileumorde, een 
blauw geëmailleerd kruis, aan de voorzijde 
voorzien van het medaillon van de stich-
ting en aan de bovenzijde een kroontje. 
Tevens ontving hij de daarbij behorende 
gouden draagspeld.

22 jaar 
John Koeken 
John Koeken is voor de meesten die hem 
kennen  onlosmakelijk verbonden met zijn 
trommel. Als 15 jarige manneke werd hij 
gevraagd om te komen trommelen bij BB 
De Bielopers. Nog steeds wordt binnen 
de Stichting gesproken over zijn eerste 
repetitie. Op de brommer aangekomen bij 
het repetitielokaal, kijkt hij onze meneer 
Hoosemans aan en begroet hem met de 
legendarische woorden : “Hé Kiske….” 
John ontwikkelde zich al snel tot een van 
de stuwende krachten binnen de kapel en 
vertegenwoordigde De Bielopers als com-
missievoorzitter in het Algemeen Bestuur 
van de Stichting. Een periode, waarin het 
bestuur hem heeft leren kennen als een 
kerel met een uitgesproken mening en een 

directe manier van communiceren.
John is ook al jaren nauw betrokken bij de 
organisatie van ’t Aogse Mottomot, het 
jaarlijkse liedjesfestival tijdens de elf-elf 
viering waarbij jury en publiek het carna-
valslied kiezen voor het komende seizoen.
Iemand, die onafgebroken 22 jaar lid is 
geweest van de stichting, ontvangt een 
massief bronzen plaats met daarop het 
schild van stichting C.C. ’t Aogje. Het 
schild bevat tevens de naam van de jubila-
ris en de datum van uitreiking.

33 jaar 
Piet Brouwers 
Je moet al heel lang betrokken zijn bij ’t 
Aogse carnaval om  Piet Brouwers met 
cape en steek als lid van de Raad van Elf te 
herinneren. In het jubileumboek “’t Aogje 
’n Blom van 22” is op bladzijde 90 een half 
gezicht te zien van Piet tijdens het bierproe-
ven op de mart van ’t Aogje. Op bladzijde 
97 is hij beter te herkennen achter Pietje de 
Nar. Dit boek is à E 5,00 nog te verkrijgen 
bij het Princenhaags Museum. Als Nuske 
de Neus was Piet de opvolger van de Pietje 
de Nar, een rol die hij 22 jaar op onnavolg-
bare wijze gestalte heeft gegeven. Hij was 
daarmee een beeldbepalend lid  van de 
Uittredende Ploeg.  
Piet is jarenlang voorzitter geweest van 

de Versierploeg en verantwoordelijk voor 
de versieringen bij de activiteiten van de 
Stichting. Toen de Versierploeg opging in 
de Technische Commissie bleef Piet ver-
antwoordelijk voor de ontwerpen van de 
diverse versieringen en niet te vergeten 
de decors van de Aogse Avonden. Ieder 
jaar opnieuw wordt het resultaat, met de 
inmiddels bij hem horende kreten en geba-
ren, getoond.
Piet maakte ook een aantal jaren deel uit 
van de Commissie Aogse Avonden en ver-
vulde ook op het podium een aantal rollen 
die indruk maakten. Wie herinnert zich 
niet de  ingetogen slangenbezweerder die 
erin slaagde om een slang vanuit het pla-
fond in een mandje te krijgen, of het statige 
Vrijheidsbeeld in de hal van De Koe tijdens 
“’t Aogje goes America”.
33 jaar zeer actief lid van de Grote Raad is 
een reden om Piet Brouwers te benoemen 
tot Lid van Verdienste van Stichting C.C. ’t 
Aogje. Als teken van deze eretitel ontvangt 
de jubilaris een schild dat afwijkt van de 
schilden van de overige leden van stichting 
C.C. ’t Aogje.
 

Jubilarissen
Elk jaar huldigt stichting C.C. ’t Aogje tijdens de elf-elf viering haar leden, die al elf jaar of een 
veelvoud daarvan, zich hebben ingezet voor de carnavalsviering in ’t Aogje. Dit jaar werden 
drie personen aangemerkt als jubilaris. Ook hun partners werden bij deze huldiging betrokken, 
omdat de stichting ervan overtuigd is, dat de vele werkzaamheden alleen maar mogelijk zijn 
door de ondersteuning van de achterban.
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