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Nil’s kollum

Kaontjes meej Spèèrrips 25 
Ministers...Limonadebal

‘Carnaval een mooi feestje, Da smaokt naor 
meer!’ zie overzicht pagina 8-9

Zaterdag, zondag en maandag is het in de 
Koe weer feest voor de brakken  23

Polleke Piekhaar Aankondinging Hot news Peer Bromtol

22 jaar lid 
Stichting 

CC ‘t Aogje

Ook ut 
Peuleschilleke 
smaokt naor 
meer.

Dit jaar uitneembaar 
uit 2e katern

EERSTE DRUPPEL
Op zaterdagmiddag om 13.49 vindt 
de officiële opening van het Aogse 
carnaval plaats. Kom ook de Eerste 

Druppel zoeken op de Haagsemarkt.

Autoloze 
zondag

op de Haagsemarkt zondag 3 februari

 

zie pagina 31zie pagina 15
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OPROEP!
Stichting CC ’t Aogje roept iedereen op om tijdens carnaval de groen witte vlag-
gen uit te steken en de groen witte paraplu’s op te steken. Zo kunnen we samen 
de Aogse kleuren in volle glorie laten schitteren.

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 Carna-
vals Commissie. Op 15 december 1972 
passeert de stichtingsakte en heeft 
Stichting C.C. ‘t Aogje de huidige orga-
nisatievorm bereikt.

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 Be-
stuur.   De commissies hebben vast 
omschreven taken.

Commissie Aogse Avonden zorgt er-
voor dat er uitvoeringen gegeven wor-
den waarin ‘t Aogje op carnavaleske 
wijze onder de loep wordt genomen.

Boerenblaaskapel De Bielopers be-
geleidt de Prins tijdens de carnavals 
dagen en in de aanloop naar carnaval.

Commissie Buitengebeuren is verant-
woordelijk voor alle buitenactivitei-
ten, zoals de Eerste en de Leste Drup-
pel en de Grote Aogse Optocht.

De Festiviteiten Commissie is ver-
antwoordelijk voor alle binnenactivi-
teiten, 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 dragen zij zorg voor de 
uitgave van De Lapteen en zorgen zij 
voor de website: www.cctaogje.nl 

De Financiële Commissie regelt alle 
geldzaken: emblemen, sentekwie 
bussen, rommelmarkt, sponsors, etc.

Commissie Protocol bedenkt het  
motto, regelt de onderscheidingen, 
kortom zorgt dat het geheel er ver-
zorgd uitziet.

De Technische Commissie bouwt 
het decor voor de Aogse Avonden, de  
Prinsenwagen en zorgt voor de aan-
kleding van de Haagsemarkt.

De zittende Prins woont als adviseur 
de vergaderingen van het algemeen  
bestuur bij.
Het uitvoerende orgaan van de stich-
ting is De Grote Raad. Deze bestaat 
uit contributiebetalende leden en 
aspirant-leden, ook wel Kletskoppen 
genaamd. Stichting C.C. ‘t Aogje kan 
een beroep doen op meer dan 85 me-
dewerkers. 
 

Stichting C.C. ‘t Aogje  
in vogelvlucht

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

Correspondentieadres:
Postbus 9535, 4801 LM Breda

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

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

Met dank aan:
De Aogse carnavalsclubs en kapel-
len, Cees Hoosemans, Frans Schoester,  
Ronald Huismans, Werkgroep Disco-
carnaval, Linda van de Kerkhof en  
Bas Koppens voor zijn vele werk.

De Lapteen wordt huis aan huis ver-
spreid door de bezorgers van Wijkblad 
in Princenhage, Westerpark, en Effen.

De Commissie Pers & Publiciteit ver-
zorgt ook de internet site van Stichting 
C.C. ‘t Aogje:  www.cctaogje.nl 

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

Colofon

Zoals u wellicht weet doet de Financi-
ele 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 car-
naval kan bieden aan hen, die het niet 
zelf kunnen organiseren, met name 
gehandicapten, bejaarden en de jeugd. 
Ook dit jaar worden er weer verschil-
lende artikelen aangeboden:

Het Aogse embleem voor e 2,50
3 Aogse troela’s voor e 3,00 

Groen Witte sjaal 
voor e 12,50
Groen Witte vlag 
voor e 15,00
Button I love ’t Aogje 
e 1,50

SENTEKWIEBUS
De mogelijkheid om 
Sentekwiebus te wor-
den, bestaat al jaren. 
U bent dan als spon-
sor een “financieel 
bouwer”. U betaalt 
minimaal e 17,50 
en ontvangt daar-
voor een schild met 
daaraan bevestigd 
een jaartal. Het jaar-
tal wordt ieder jaar, 
na betaling van uw 

bijdrage, vernieuwd en aan u toege-
stuurd. Het bedrag mag u natuurlijk 
ook verhogen, die keus is aan u!! Tij-
dens carnaval heeft u privileges, zoals 
een uitnodiging voor het Bouwersbal 
op carnavalsvrijdagavond in De Post-
hoorn.
U kunt e 17,50 of meer, storten op 
bankrekening 1424.11.000 van de Ra-
bobank Hage-Beek t.n.v. Stichting CC 
‘t Aogje, onder vermelding van Sen-
tekwiebus.

ROMMELMARKT
Deze vindt plaats op de 3e zondag in 
september 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 aanslui-
tend 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 basis-
scholen tijdens het scholenbezoek

- bezoek aan bejaarden op verschil-
lende locaties

- bezoek aan gehandicapten op diver-
se locaties

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

De financiële rondgang heeft plaats-
gevonden op zaterdag 26 januari. Wij 
hopen dat u onze mensen niet in de 
kou heeft laten staan, ze staan er im-
mers voor u, die graag op de een of an-
dere manier carnaval viert, of die ge-
woon 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……

“DA SMAOKT NAOR MEER!”

ALVAST HEEL HARTELIJK BEDANKT!

De financiën
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Refrein
Hedde nog trek dan nie naor bed         
De frietpan al aon gezet
Frikandel , vleeskroket
Alles spettert in het vet

Hedde nog trek dan nie naor bed
De frietpan al aon gezet
Zijn de friete nog wa slap
Ik lus al wel un vette hap 

Couplet 1
Meej Carnaval.. smaokt da naor meer  
Un bitterbal die doet gin zeer
Meej Carnaval.. smaokt da naor meer 
De mayonaise gaot heen en weer 

Iedereen smult lekker mee
Peerke Bromtol eet vur twee
Laot oe eige lekker gaon
Sonja Bakker roept spontoan….

Refrein

Couplet 2
Meej Carnaval ..smaokt da naor meer  
Un borrelhapke , ik trakteer   
Meej Carnaval.. smaokt da naor meer 
M’n mandje friet gaot op en neer

Iedereen nimt nog un snack
Polleke hed altijd trek
Laot oe eige lekker gaon
Half Vaste komt er aon…      

(refrein)
(refrein) (VERTRAGEN)
Hedde gin trek, gao dan naor bed, 
frietpan uitgezet!! 

Da smaokt naor meer!
Carnavalslied van ‘t Aogje 2008

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, enz., enz….., 

hebben het genoegen u te mogen begroeten 

 tijdens de komende carnavalsdagen in 't Aogje. 

Wij zullen u voorgaan tijdens het leutfeest 2008. 

Wij hebben daartoe de voorbereidingen reeds 

getroffen en hopen dat ook u er klaar voor bent. 

We hebben carnaval 2007 ingelijst, want dat 

was in één woord geweldig maar …na zo’n 

carnaval kunde alleen maor zegge: 

“Da Smaokt Naor meer” 

Carnaval in ’t Aogje smaokt namelijk altijd 

naor meer. 

Prins Guus
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Als ik dit schrijf is mijn deadline ei-
genlijk al verstreken. Ik heb al een 
mail ontvangen van de voorzitter 
van de commissie Pers & Publiciteit 
waarin hij vraagt waar mijn bijdrage 
blijft. Terecht, want de mensen van 
de commissie moeten nog veel werk 
verrichten voordat de krant naar de 
drukker kan. Het lijkt haast een race 
tegen de klok. En dat kan ook niet an-
ders; carnaval valt vroeg dit seizoen. 
Dat betekent voor iedereen die er op 
wat voor wijze dan ook een bijdrage 
aan levert, een grote tijdsdruk.  
Niet alleen voor de medewerkers van 
Stichting C.C. ’t Aogje, maar zeker 
ook voor de bouwers en kapellen. Er 
wordt hard gewerkt om weer met een 
mooie creatie aan de optocht(en) deel 
te kunnen nemen, of weer een goed 
ingestudeerd repertoire ten gehore te 
kunnen brengen.    

Het betekent ook dat de activiteiten 
in het ‘voorprogramma’ in een kort 
tijdsbestek moeten worden afge-
werkt. En dat zijn er in de loop der 
jaren aardig wat geworden. Activitei-
ten door en tezamen met de diverse 
stichtingen uit de regio, maar zeker 
ook de activiteiten die wij als Stich-
ting C.C. ’t Aogje organiseren en be-
zoeken in Princenhage. 
Het carnaval in ‘t Aogje heeft een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt. 
Mede door het enthousiasme waar-
mee de diverse activiteiten door de 
Princenhaagse carnavalsvierders 
steeds weer worden begroet en be-
zocht, beleven we inmiddels 5 dagen 
lang een bruisend feest met elkaar.
Een feest dat in ’t Aogje zijn oorsprong 
kent in een initiatief van Fried Nooij-
ens. In 1956 opperde hij in de cultu-
rele commissie het idee voor een car-

navalsviering voor kinderen.
Een prima idee, dat niet zonder ge-
volgen bleef en mede door de inspan-
ningen van Fried uitgroeide tot het 
hedendaagse carnaval in ’t Aogje.
Fried Nooijens overleed op 22 novem-
ber 2007. Elders in deze krant treft u 
een In Memoriam.

Als u dit leest wordt de laatste hand 
gelegd aan de voorbereidingen voor 
carnaval 2008.
Laten we er met elkaar weer een fan-
tastisch feest van te maken.

Geniet,

Nico Stokman

Van de Voorzitter

Carnaval 2008 wordt mede mogelijk gemaakt door:
Hoofdsponsors:

Sponsors:
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Van d’n 
burger...
Toen we aan het einde waren geko-
men van carnaval 2007 wisten we 
maar één ding: dat willen we gauw 
nog een keertje overdoen want dat 
smaakte naar meer, en het moet zo 
snel mogelijk. 
En u weet het inmiddels: als ik iets 
voor u kan doen, dan doe ik dat graag. 
Dus heb ik geregeld dat het carnaval 
in 2008 lekker vroeg valt. Viel carnaval 
vorig jaar nog in het derde weekend 
van februari, met een beetje passen en 
meten is het me gelukt de carnaval in 
2008 in het eerste weekend van febru-
ari geregeld te krijgen. ’t Was een hele 
opgave, maar de aanhouder wint......

En nu even alle gekheid op een stokje: 
ik heb natuurlijk helemaal niets te 
regelen, want het blijft een zaak van 
de volle maan, maar wat ik wel heel 
serieus meen is dat carnaval in het al-
gemeen en zeker carnaval in ’t Aogje 
naar meer smaakt. Even de alledaagse 
dingen aan de kant, even de blik op 
iets heel anders, even met veel men-
sen gezellig een biertje drinken, klet-
sen, kortom, ongedwongen het zot-
tenfeest vieren, dat is iets waar ik echt 
een jaar naar kan uitkijken.

Jullie in ’t Aogje weten hoe het feest 
gevierd moet worden. Dwaasheid, 
een biertje, een prachtige optocht, die 
maffe Nil, veel tradities en het hele 
dorp erbij betrekken: jullie regelen het 
allemaal aan de westkant van onze 
gemeente. Dus daarom laat ik de or-
ganisatie met een gerust hart over 
aan bestuur en leden van CC ’t Aogje 
en weet ik zeker dat ik jullie ga tegen-
komen, in de stad of in het kloppend 
hart van Princenhage.

Alaaf,

Prins Peter dun Irste
Alias P.A.C.M. van der Velden, 
burgemeester van Breda

Desibel en Klein Lipske gooien al sinds 
hun jonge jaren hoge o gen in de nati-
onale carnavalswereld. Ze liepen voor 
grote namen als De Zuilenschuivers, 
de Hobbyclub, Tisnix(?) en MCV Me 
Kommen Ok Wellus In De Bruine Pij. 
Zelfs C.V. Simpel heeft hen ooit eens 
benaderd, maar zij kwamen van een 
koude carnaval thuis. Want na jaren 

van proeven, uitproberen, zoeken en 
wisselende contacten vonden de da-
mes elkaar en besloten sámen verder 
te gaan. En met succes! 
De uit ’t Aogje afkomstige, 1,81m lange 
Desibel en de wat Kleinere Lipske zijn 
regelmatig te zien in ’t Kielegat, Kuus-
keslâând maar bovenal in ’t Aogje. En 
dat ze graag geziene gasten zijn blijkt 

wel. We laten enkele bewonderaars 
aan het woord.
-Frido: “Adde wat te naoie hèt kunde 
ze altij belluh!”
-Conculega Hein Lambregts stelt: “’t is 
een gezellig clubke, dat supergemoti-
veerd is en hun ideeën altijd tot in de 
puntjes uitwerkt. Jammer is alleen 
dat ze daardoor steeds boven ons ein-
digen!”
-Maar ook het oordeel van dé fan komt 
recht uit het hart: 
“Liefde op het eerste gezicht. Dat was 
het! Sinds jullie betoverende perfor-
mance ben ik voor altijd verkocht. He-
lemaal in de ban van kâânt??? Kon dat 
nog, op mijn leeftijd? Handkussend 
carnaval door, wát een ervaring! Daar-
na liet ik mij door jullie inpakken, een 
droom kwam uit!
Vol spanning kijk ik dit jaar weer uit 
naar jullie creatie. Breng me wederom 
5 dagenlang in vervoering! Een ding is 
zeker; na ’t kâânt en ’t pakpapier Sma-
okt ’t weer naar meer!”
-En Tante Nel tot slot zegt:”Alwir Irste? 
Schít-te-rend gewóón!”

Maar ondanks deze vele lovende, hart-
verwarmende, lofbetuigingen wor-
den 
“de pareltjes van ’t Aogje” voorlopig 
nog niet gehinderd door enige vorm 
van naast-de-schoenenloperij en zijn 
zij van plan om lekker gewoon te blij-
ven…………
doen met waar ze al jaren mee bezig 
zijn. 
Óf, zoals zij zelf plachten te zeggen:
GEZELLIG HÈ, MAOTJE!!!!!

Men neme tenminste 20 personen in • 
de leeftijd van 1 tot 100 jaar. 
Voeg hierbij je blauwe met gele kle-• 
ding.
Flink schudden totdat iedereen is • 
aangekleed.
Bevestig op elk persoon een schild-• 
pad naar keuze.
Verplaats het mengsel naar De Koe • 
of zo u wilt naar de Haagsemarkt. 
Voeg daar de carnavalsmuziek toe.
Zorg ervoor dat het geheel goed • 
vochtig blijft met behulp van bier, 
cola en/of chocomel. 
Indien het geheel té vochtig wordt, • 
kunt u naar smaak een tosti toevoe-
gen. Dit zal vooral voorkomen bij de 
tosti-maten. 
Om het geheel wat extra jeu te geven • 
kunt u op gezette tijden de prins met 
gevolg het mengsel laten activeren. 
Laat het geheel een polonaise lopen 

en draaien op het fluitsignaal van 
Peer, voor extra luchtigheid.
Voeg nog een snufje vriendschap, ge-• 
zelligheid, zweet en confetti toe.
Laat het geheel 5 dagen sudderen en • 
vervolgens rustig afkoelen.
Als u het recept op zondagmiddag • 
wilt bereiden dient de geel/blauwe 
kleding te worden vervangen door 
bijpassende optochtkleding.
Zo smaokt het zeker naor meer!• 

De Zuilenschuivers

Al 11 jaar beroemd,  
en toch......

Recept voor een geslaagd Carnaval.

Hoe bereid ik een  
geslaagd carnaval?

Advertentie
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In memoriam  
Fried Nooijens
Donderdag 22 november 2007 overleed Fried Nooijens. Fried was een van de op-
richters van onze stichting.
In 1956 lanceerde Fried binnen de Culturele Commissie het idee van een carna-
valsviering voor kinderen. 
Fried was een stuwende de kracht voor vele activiteiten en vanaf 1960 zette hij 
zich voornamelijk in voor de organisatie van het Carnavalsfeest in ’t Aogje en 
nam hij de taak van secretaris op zich. Tijdens carnaval trad hij op als prinselijk 
secretaris. Fried had een grote en goede hand in de professionalisering van de 
organisatie van carnaval en hij was erbij toen op 15 december 1972 de stichtings-
akte van CarnavalsCommissie ’t Aogje bij notaris Bots passeerde.
’t Aogje en in het bijzonder de ontwikkeling van carnaval in ’t Aogje heeft veel 
te danken aan Fried Nooijens. Bij zijn overlijden willen wij dat nog eens bena-
drukken. 

Bestuur Stichting C.C. ‘t Aogje 

Onlangs was er grote paniek tijdens 
de repetitie van Aogse Bluf.
Iemand was er, neuzend in de archie-
ven, achter gekomen dat we 20 jaar 
bestaan.
D’r moet dus een groot feest gegeven 
worden over twee jaar! 
Komt goed! We nodigen jullie bij deze 
alvast uit!

20 Jaar lief en leed delen met elkaar… 
het is een hechte club.
Al die mannen met allemaal verschil-
lende smaken…
Als je alleen al de muzieksmaak 
neemt:

Ferry houdt van: kaajharde. welluk? 
kaajharde! muziek
Robert speelt: snoejharde - haar - van 
- Ronald - effe - föhnen muziek
Chrisje houdt van:  ken - me - partijke 
- nie - vinde muziek

Wim houdt van: nederlandstalige - 
party - wij - doen - ut - licht - wel - uit 
muziek
Herman houdt van: ventielen - blij-
ven - hangen muziek
Peer2 houdt van: Erreman - zijn - ven-
tielen - blijven - hangen muziek

Piet houdt van: spelen - wat - er - staat 

muziek
Simon houdt van: ken - me - nie - 
schille - wat - er - staat muziek

Huib vindt: oud-saxische - bier - mu-
ziek weer leutig
Pir1 houdt van: lop’t’um - omver - im-
proviezaatsie muziek
Ronald houdt van: waddun - bout - 
nummer! muziek

Adrie houdt van: ast - mar - gin - wals 
- is getrommel
Frank vindt: eigelijk - is - alles - wel - 
leuk getrommel wel fijn

Jeroen houdt van: heeft - Wim - ut - 
licht - nou - uit - gedaan? muziek
Joske Bas vindt: azzut - boekske - mar 
- 3 - kilo - weegt muziek wel aardig

Dirigent Jos ten slotte, houdt van: ik - 
leg - het - nog - 25 - keer - uit! muziek

Zoveel Bluffers, zoveel smaken! 

Toch is er één man bij ons in ’t Aogje 
die dit alles tegenspreekt en dat is Lex 
van De Koe. 
Lex kan het weten want hij zorgt voor 
de inwendige mens op de repetities:

”Die mannen van Aogse Bluf verschil-
lende smaken? 
Laat me niet lachen!! Als ik met m’n 
hapjes rond ga is het schaaltje binnen 
twee tellen leeg!
Dat lusten ze allemaal.”

Maar ja, die hapkes smaoke dan ok 
naor meer!

We hopen jullie weer allemaal te zien, 
en wensen iedereen een smaokelijke 
carnaval toe!

Groetjes van Aogse Bluf. 

De smaok van Aogse Bluf



Carnavalsmenu 2008 Stichting C.C. ’t Aogje

Aperitief

VRIJDAG 1 februari 2008

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 Ge-

volg bezoeken tijdens hun eerste sociale 

rondgang door ’t Aogje diverse adressen.

22:00 uur:  Entree Prins Guus op het Bouwersbal in 

De Posthoorn. Hier wordt aandacht be-

steed aan de eventuele jubilarissen. Zaal 

open vanaf 21:00 uur!.

Voorgerecht

ZATERDAG 2 februari 2008

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 de rest 

van het Gevolg gaan de kinderen met hun ouders naar 

het Familiebal in De Koe.

 
Doorlopend programma Het Familiebal komt langzaam 

tot een einde, maar de bezoekers van De Koe kunnen in 

de Vlaamse Schuur tot in de kleine uurtjes door feesten 

met tot 18.00 uur muziek van een disco en daarna diverse 

kapellen.

16.30 uur:  Ontmoeting Gelag der Vorsten. Prins Guus ontmoet op 

het Zottenhofke zijn collega's in het Gelag der Vorsten. 

Samen met Prins Dionysos van ut Kielegat en Baron 

Arthure le grand Savoureur des Poissons Orange et des 

Bières Aqueux Le Dernière du Moment luistert hij naar de 

wijze woorden van Nil. Aansluitend volgt een Verbroede-

ringsfeest waarbij tevens op ludieke wijze door de Leut-

vorsten om het voorzitterschap van het Gelag der Vorsten 

gekampt zal worden.

20.00 / 21.30 uur:  Limonadebal. In De Koe wordt het eerste Limonadebal ge-

houden voor jongens en meisjes t/m 12 jaar. Entree: 1 Euro.

20.00 / 24.00 uur:  Disco Carnavalsbal. In De Posthoorn wordt voor de jeugd 

van 11 t/m 15 jaar het eerste Disco Carnavalsbal gehouden. 

De kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar. Entree:  

3 Euro (inclusief één consumptiebon), een combikaart 

voor zaterdag en zondag kost 5 Euro (inclusief drie con-

sumptiebonnen).

20.00 / 01.30 uur:  ‘Ut Smaokt naor meer’ bal!. In De Koe wordt, onder het 

motto ‘Da smaokt naor meer!’, in de Vlaamse Schuur nog 

steeds muziek gemaakt door diverse kapellen. Prins Guus 

brengt indien noodzakelijk de boel weer op gang voor hij 

diverse activiteiten gaat bezoeken. Muzikale medewer-

king van diverse kapellen.



Carnavalsmenu 2008 Stichting C.C. ’t Aogje
Hoofdgerecht 
ZONDAG 3 februari 2007??:?? uur: Rondgang door Princenhage van het 'speciaal' 

Gevolg met slag- en ander werk om de bevol-
king op te roepen tot het bijwonen van de Aogse 
Carnavalsoptocht!13.19 uur:  Marktprogramma. Op de Aogsemarkt zal Prins Guus 
zich op ludieke en/of spectaculaire wijze aan de 
Aogse bevolking vertonen. Daarna ontvangt hij de 
Princenhaagse Notabelen, en de (vertegenwoordi-
ging van) Burgemeester & Wethouders van BREDA.

13.30 uur:  Grote Optocht van ’t Aogje. De Princenhaagse Op-
tocht vertrekt voor een rondgang door de straten 
van 't Aogje.14.30 uur:  Zaalfeest. De deuren van De Koe gaan open voor 
een spetterend Zaalfeest met het hele gezin voor de 
deelnemers aan de optocht en de overige bewoners 
van 't Aogje. Optochtdeelnemers krijgen een gratis 
toegangsbewijs. Entree bedraagt 2 Euro voor kinde-
ren en volwassenen in de voorverkoop.

16.00 uur:  Prijsuitreiking Categorie A (Jeugd t/m 14 jaar). Op het 
podium van de Rabozaal in De Koe reikt Prins Guus 
de prijzen uit aan de jongere optochtdeelnemers.

17.00 uur:  Prijsuitreiking Overige Categorieën (B t/m D). Op het 
podium van de Rabozaal in De Koe reikt Prins Guus 
de resterende prijzen uit aan de overige optochtdeel-
nemers.Vanaf 18.00 uur:  Doorlopend programma. In de Vlaamse Schuur en 
de aanbouw blijft 't Aogje feestvieren met muziek 
van diverse kapellen.20.00 / 21.30 uur:  Limonadebal. In De Koe wordt het tweede Limonade-
bal gehouden voor jongens en meisjes t/m 12 jaar.

20.00 / 24.00 uur:  Disco Carnavalsbal. In De Posthoorn wordt voor de 
jeugd van 11 t/m 15 jaar het tweede Disco Carnavals-
bal gehouden. De kaarten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar. Entree: 3 Euro (inclusief één consump-
tiebon), een combikaart voor zaterdag en zondag 
kost 5 Euro (inclusief drie consumptiebonnen).

20.00 / 01.30 uur:  Schuurfeest. In De Koe wordt in de Vlaamse Schuur 
nog steeds muziek gemaakt door diverse kapellen.

Tussengerecht 

MAANDAG 4 februari 2008

19.00 / 20.30 uur:  Limonadebal. In De Koe wordt het derde en 

laatste Limonadebal gehouden voor jongens 

en meisjes t/m 12 jaar.

21.00 / 02.00 uur:  Dorpsbal Princenhage. In de uitgebreide   ac-

commodatie van De Koe wordt voor de 30e 

maal het traditionele Dorpsbal Princenhage 

georganiseerd. Kaarten zijn in de voorver-

koop verkrijgbaar.

Nagerecht

DINSDAG 5 februari 2008

10.00 / 12.30 uur:  Ziekenbezoek. Prins Guus, de Joffers, Polleke 

Piekhaar, Peer Bromtol en de Ministers bren-

gen samen met de overige medewerkers van 

Stichting C.C. 't Aogje een fruitige versnape-

ring aan de zieke bewoners van 't Aogje.

14.15 / 16.30 uur:  Kindermiddag. In de Rabozaal van De Koe 

worden de kinderen van 't Aogje van 4 t/m 10 

jaar op een aangename manier beziggehou-

den. De ouders hebben hier absoluut geen 

toegang. Voor hen is de Vlaamse Schuur als 

Oudercrèche beschikbaar. 

20.00 uur:  
Leste Druppel. Op de Aogsemarkt wordt de 

Leste Druppel plechtig opgeborgen. Carna-

val 2008 wordt afgesloten met de rondgang 

van de Leste Druppel door de straten van 't 

Aogje. Aansluitend verricht Prins Guus zijn 

(aller)laatste officiële daad door het bekend 

maken van het Carnavalsmotto 2009. En tot 

slot nemen we afscheid van Prins Guus.
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HUIS- en GEDRAGSREGELS DISCO-CARNAVAL

Aan toegangscontrole dient te worden meegewerkt. Zo niet, dan zal de toe-• 
gang worden geweigerd.
“Binnen is binnen “, tenzij de huis/gedragsregels worden overschreden.• 
Aanwijzingen van de toezichthouders dienen te worden opgevolgd.• 
Het vertonen van hinderlijk/agressief gedrag wordt niet getolereerd.• 
Toiletruimten zijn voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is niet • 
toegestaan.
Het nuttigen van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan.• 
Roken is alleen toegestaan in de aangewezen ruimte.• 
Van vernielingen van eigendommen van het bedrijf of derden wordt aan-• 
gifte gedaan bij de politie.
Constatering van strafbare feiten wordt gemeld bij de politie.• 
Bij overtreding van de huis/gedragsregels zal verwijdering volgen.• 
De organisatie draagt geen verantwoording bij verwijdering.• 

Dit  gaan we zeggen aan het einde van 
het DISCO carnaval 2008!
Disco carnaval 2007 was een daverend 
succes en de sfeer was ontzettend 
gaaf.
Er is gedanst en gezongen als nooit te 
voren, het was weer als vanouds ge-
zellig.
We moeten zelfs denken aan een extra 
controle op leeftijd bij de ingang. Daar 
we hebben gehoord dat de ouders ver-
momd binnen willen komen.
Ze willen een graantje meepikken 
maar daarvoor moeten ze in De Koe 
zijn. Disco carnaval is voor jullie, de 
jeugd 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 dis-
co FIRE.
Als zij los gaan, is het haast onmo-
gelijk je niet te bewegen. Heb je een 
voorkeur voor een liedje of muziek 

soort, laat het ze weten.

En dan komt ook elk jaar de Prins op 
bezoek. Prins Guus, de vijftiende Prins 
van ’t Aogje heeft er alweer helemaal 
zin in om jullie te zien feesten.

Omdat het in ’t Aogje allemaal te doen 
is, komt Baronie TV special opnames 
maken van het discocarnaval, dus laat 
je zien in je mooiste of origineelste 
kleding.

Bij ieder feest heb je een reglement, 
dus ook bij het discocarnaval. Je ziet 
het  hiernaast afgedrukt. Dit alles 
om te weten wat mag, maar ook wat  
niet…….
Om het geheel goed te laten verlopen, 
zijn er meerdere volwassenen aanwe-
zig
Mocht je vragen hebben of wat dan 
ook, ga naar ze toe.

Voor dit spetterende feest zijn kaarten 
verkrijgbaar bij Bachman op de Haag-
semarkt 29. Natuurlijk kun je ’s avonds 
bij de Posthoorn ook kaarten kopen.
De prijzen zijn 3 euries per avond incl. 
één consumptie.
Met een combikaart, deze is 5 euries, 
kun je twee avonden binnen en krijg 
je drie consumptiebonnen.

Dus jongens en meisjes, maak je zelf 

zo mooi mogelijk en kom naar HET 
feest van ’t Aogje. Neem je vrienden 
en vriendinnen mee en kom naar de 
Posthoorn.

Discocarnaval: Zaterdag 2 februari en 
zondag 3 februari.

Locatie: Partycentrum de Posthoorn 
(Haagweg 448) 
Aanvang: 20:00 uur • Einde 24:00
Voorverkoop: 
Bachman – Haagsemarkt 29

Discocarnaval: 
Da smaokt naor meer…!

Zoals jullie allemaal wel weten is de 
Oosterse keuken heel beroemd, maar 
vooral ook heel erg lekker. Niet zozeer 
de keuken zelf natuurlijk, als wel de 
voortbrengselen uit die keuken. Maar 
waar herken je de echte Oosterse keu-
ken zoal aan? Aan: fornuis, potten en 
pannen, bestek. Typisch voor de Oos-
terse keuken is verder dat de keuken 
op het Oosten is gericht; de richting 
waarin de Oosterlingen wonen, en 
waar, bij gunstige wind, de heerlijkste 
geuren vandaan plegen te komen. 
Over Oosterlingen gesproken: veel 
landnamen zijn samengevoegd met 
eigennamen van personen, zoals 

bijv. Ooster Ling, Azie Aad, Bulg Arie, 
Fransm An, Noor, Itali Jaan, Sch Ot en 
Sien, Spanj Aard, Alge Rijn, etc.
In het kader van “Da smaokt naor 
meer” wil ik jullie het volgende Oos-
ters gerecht niet onthouden (eigenlijk 
wil ik dat jullie het wel onthouden, of 
liever nog: uitproberen): 

Benodigdheden: vlees, eieren (evt kip), 
slakken, groenten, kaas, boter, olijf 
olie, peper, zout, munt 

doe het vlees en de groenten in een • 
roerbakpan met olijf olie 
kook de eieren in een steelpan • 
gebruik een eierwekker om de eie-• 
ren wakker te maken, mochten ze in 
slaap gevallen zijn 
als de eieren nog niet gelegd zijn, ge-• 

bruik dan de eierwekker om de kip-
pen wakker te maken 
laat de eieren cq kippen niet te hard • 
schrikken, want dan gaan ze van 
hun stokje 
gebruik het stokje om af en toe in de • 
roerbakpan te roeren 
doe boter, kaas en eieren in de roer-• 
bakpan (wel in de juiste volgorde, 
anders gaat de smaak verloren) 
dek de pan af en laat het sudderen • 
tot het er lekker uitziet (dit is zo per-
soonlijk dat ik hier geen richttijd 
voor kan geven) 
let op een goede afzuiging van de • 
kookplaat, anders komt er roet in het 
eten 
doe de slakken in de pan • 
een snuifje peper en zout toevoegen • 
mag (let op: leg niet op alle slakken 
zout), maar niet te hard snuiven, daar 
ga je zo van niezen, en dan komen je 
kleren onder te zitten 
komen we meteen bij het volgende • 
punt: doe altijd een schort aan waar 
je kleren onder zitten, zodat ze niet 
vuil worden 

wat er verder nog aan schort, is Fin-
gerspitzengefühl (waar je dat kunt ko-
pen weet ik niet, dus ik doe het meest-
al zonder) 

zet het geheel een dag in de week, • 
afgedekt met olij folie (= de vel op de 
olijf olie) 
doe het geheel daarna in een wek-• 
fles (vergeet niet het onderste uit de 
pan te halen) en zet de wekfles op 
een donkere plek, bijv. op het nacht-
kastje 
na een paar dagen de wekfles voor-• 
zichtig open maken, anders krijg je 
de deksel op je neus 

garneer het geheel met gepaste • 
munt 
smakelijk eten • 

Nog een laatste tip van de sluier: hoe 
word je een Oosterse keukenprins? 
Koop een kant en klaar pak in de lo-
kale carnavalswinkel. 

Met culinaire groeten, 
André van den Heuvel 

PS: Ik heb dit recept van de Zweedse 
kok van de Muppetshow gekregen, en 
ik moet zeggen: er kan iets misgegaan 
zijn met de vertaling. 

Een kijkje in de keueken van....

De Oosterse keukenprins thuis 
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Ut is al wir bijna un jaor geleejuh, 
maor hier zen we dan wir! CV De 
Stramme Kabouters.

Klein trugblikskuh oe ut allemaol is 
ontstaon!

In 2006 was Hanskuh Kollen, den ei-
genaor van Restaurant Hemingway’s 
aan de Rijsbergseweg, net bekommuh 
van zun missie als “Prins Febeau, Le 
Premier” naor dat ie een belofte moest 
nakommuh , wierp tie al een volgend 
ideekuh de lucht in..., un CV-kuh van 
“Culinaire Vrienden” meej  zun mede-
werkers.

Het enthousiasme was er bij da club-
ke mensuh die daor werkte, maor aon 
un naom konduh ze nog nie kommuh 
tot da ze meej zun alle tijdens un ûtje 
in ut Kabouterbos meej dun grote 
stinkzwam in Bavianenland terecht 
kwaamuh.
Hier maoktuh we voor jut jirst ken-
nis meej un Kabouterkuh wa al snel 
de mascotte van de keukuh zou wor-
ruh en die dun bijnoam “De Stramme” 
zouw krijguh.
En ja ge raai het al, zo waar ok al snel 
de naom van de CV geboruh: “CV De 
Stramme Kabouters“
In 2007 stonden we meej ons clubkuh 
als debutantuh op den 6de plaots van 
de 14 deelnemers in ons categorie, en 
ge wit ut allemaol nog wel, “Prins Fe-
beau” riep; “Volgend jaor komme we 
meej un waoguh!!!” dus de nieuwuh 
missie waor ontstaon. 
Zulluh we dah dees jaor al vur 
mekaor hebben gekreguh?? 
Ge weet ut nie…. Maor vurrig jaor 
smaokte zoiezo naor meer!!!
Ah ge ons nie mir kunt herinneruh 
kijk dan us op www.cvdestrammeka-
bouters.tk 

Meej dun Carnevalleskuh groeten,

De Stramme!

Voor de twaalfde keer zal BaronieTV 
de carnavalsmarathon uitzenden. De 
uitzendingen vinden plaats vanuit 
Mezz en starten op vrijdag 1 februari 
om 15.30 uur en eindigen dinsdag 5 fe-
bruari om 23.11 uur.
Na 11 succesvolle jaren werd in eerste 
instantie de stekker uit BaronieTV 
getrokken. Nadat initiatiefnemer Jac 
Zom voor zijn verdiensten voor Baro-
nieTV een lintje had ontvangen van 
Burgemeester Peter van der Velden 
kondigden twee Bredase carnavals-
mensen aan om te kijken of Baro-
nieTV een doorstart kon maken. Hans 
Canters en Boy Buise. 
Ze hebben veel bijval gekregen en 
BaronieTV gaat door als thematische 
zender met oog voor cultuur, uitgaan, 
vrije tijd en ontspanning.
Ook de Carnavalsmarathon hoort 
daarbij!
Vele bekende gezichten zullen het 
beeldscherm vullen gedurende de 
marathonuitzending en vele vaste in-
grediënten zullen de revue weer pas-
seren. Onze meesterverslaggever en 
promotor van carnaval in ’t Aogje pur 
sang, Cees Hoosemans, zal vele evene-
menten voor en tijdens carnaval in ’t 
Aogje filmen.
Oa. het Aogse Mottomot, scholencar-
naval, optocht en nog meer verrassen-
de activiteiten!
Dus wilt u niets missen van carnaval 
in ’t Aogje of de hele Baronie? Stem 
dan af op BaronieTV. 

BaronieTV: Da smaokt naor meer!

 

Vrijdag 1 februari
15:30 Clips en sauwels  
19:00 Opening Carnavalsmarathon
19:10 Impressie scholencarnaval
20:00 Barnavalsliedverkiezing
22:00  Carnavalsconcert 
23:00  Barnavalsliedverkiezing  

uitslag
23:10  Nachtprogrammering  
  

Zaterdag 2 februari 
02:00  Barnavalsliedverkiezing  
04:00  Nachtprogrammering  
11:00 Barnavalsbrunch  
14:00  Barnavalsliedverkiezing  
15:00  Clips en sauwels  
17:00  DO-RE-MI in de Baronie  
20:00  Reportages  
23:00  Nachtprogrammering  
  
Zondag 3 februari 
10:00  Beelden uit kroegen  
11:00  Barnavalsbrunch  
14:00  Barnavalsliedverkiezing  
15:00  Optocht Prinsenbeek  
17:00  DO-RE-MI in de Baronie  
20:00  Reportages  
23:00  Nachtprogrammering  

Maandag 4 februari 
03:00  Optocht Prinsenbeek  
05:00 Nachtprogrammering 
10:00 Beelden uit kroegen  
11:00  Barnavalsbrunch  
14:00  Barnavalsliedverkiezing  
15:00  Optocht Breda  
17:00  DO-RE-MI in de Baronie  
20:00 Reportages  
23:00  Nachtprogrammering  

Dinsdag 4 februari 
10:00 Beelden uit kroegen  
11:00  Barnavalsbrunch  
14:00  Barnavalsliedverkiezing  
15:00  Optocht Breda  
17:00  DO-RE-MI in de Baronie  
20:00  Uitreiking prijzen  
21:30 Carnavalsafsluitingen  
23:11  Einde Carnavalsmarathon

www.baronie.tv

Alaaf! Aogse mensuh!!

Doorstart als thematische zender

Baronie TV 
Carnavalsmarathon 2008
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Zondag 3 februari trekt de Grote Aogse 
carnavalsoptocht weer door de straten 
van ’t Aogje.
Het hele zondagmiddagprogramma is 
een half uur vervroegd. Dit betekent 
dat het marktprogramma begint om 
13.19 uur. Vervolgens vertrekt om 13.30 
uur de optocht volgens de bekende 
route: Haagsemarkt, Dreef, Heuvel-
plein, Heuvelstraat, St. Maartenstraat, 
Haagweg en Haagsemarkt.  
 
De prijsuitreiking vindt plaats in twee 

groepen in de Rabozaal van De Koe. 
De prijsuitreiking voor de kinderen 
tot 14 jaar, de A-categorie, vindt plaats 
om 16.00 uur. De prijsuitreiking van 
de overige categorieën, B t/m D, vindt  
dan plaats om 17.00 uur.
 
Deelnemers krijgen volgens de vol-
gende verdeling hun punten toege-
kend:
Carnavalesk (max 20pt.)
Idee (max 10pt.)
Uitvoering (max 10pt.)

Actie (max 10pt.)
Uitbeelding (max 10pt.)
Per verdeling worden de punten bere-
kend, wat een totaalscore oplevert.
Bij gelijke eindstand van de prijzen 
geeft het hoogst aantal carnavaleske 
punten de doorslag. 

Naast de reguliere prijzen kan er een 
Juryprijs worden uitgereikt. Deze 
wordt, met onderbouwing, uitgereikt 
door de voorzitter van de jury.
 

 
Zondag 24 februari vindt de Jurymid-
dag plaats. Op deze middag worden de 
juryrapporten uitgereikt aan de deel-
nemers van de Grote Aogse carnavals-
optocht en worden er filmopnames 
van de optocht vertoond.

Heeft u naar aanleiding van de infor-
matie nog vragen en/of opmerkingen 
dan kunt u contact opnemen met de 
voorzitter van commissie Buitenge-
beuren van Stichting CC ’t Aogje:

Wilbert van den Bliek
076 – 520 97 44 
06 – 20 61 38 12

Aogse Carnavalsoptocht 2008

HOU DE OPTOCHTROUTE VRIJ

Verzoek aan iedereen om op zondag 3 
februari de volgende straten van 11.00 
tot 17.00 uur aan beide kanten auto-
vrij te houden.
Pastoor van Spaandonkstraat – Doe-
lenstraat – Haagsemarkt – Dreef 
– Heuvelstraat – St. Maartenstraat 
– Haagweg – Esserplein – Haagweg - 
Haagsemarkt – Liesbosstraat

Sinds 1998, de Jonkvrouwe stopte er-
mee, heeft de Haagsemarkt een echt 
Bourgondisch restaurant. John Spren-
kels begon met veel verve aan dit pro-
ject. Enige jaren later haalde hij zijn 
broer Ben erbij. Binnen korte tijd kon 
John alles rustig overlaten aan Ben en 
hij nam zelf een ander restaurant, Mi-
rabelle, over. 
Na de verbouwing in 2007 is het ge-
lukt: wij kunnen niet alleen lekker 
gaan dineren bij Don Qui-John, maar 
ook gaan lunchen, of gewoon een kop-
je koffie, een biertje of een borreltje 
drinken. Er is iedere middag de moge-
lijkheid voor een High Tea of een Af-
ternoon Tea, gewoon fijn theedrinken 
en even bijkomen van het shoppen in 
’t Aogje. Het is er sfeervol en gezellig, 
bijna iedereen die er komt ontmoet 
er altijd wel een bekende en Ben kent 
veel gasten persoonlijk. 
Ben trouwde met Leandra en ze heb-
ben nu een bijna 3 jarige zoon, Ruben. 
Het wonen aan de Haagsemarkt bo-
ven de zaak bevalt hen opperbest. Over 
het personeel, 5 fulltimers en 15 part-
timers, heeft Ben alleen maar goede 
woorden. Van de parttimers wonen de 
meesten in Princenhage. Gastvrouw 
Hester en de beide koks, Chef Chris 
en Souschef Joram, hebben het er erg 
naar hun zin, net als Wouter en Anne, 
de vaste obers. 
Elk seizoen leggen de koks een nieuw 
menu voor aan Ben, die dit met hen 
bespreekt en aanvult met eigen idee-

en en wensen. Kwaliteit staat voorop, 
hij doet dan ook zelf alle inkopen. Hij 
wil voelen, zien en zo nodig ruiken 
wat hij inkoopt!
Wijnavonden, bruiloften en partijen, 
bedrijfsborrels en etentjes, babydoop-
feesten, noem maar op, alles is moge-
lijk bij Don Qui-John.
Zijn droom is het realiseren van een 
culinaire tuin achter de zaak, maar 
eerst wordt deze zomer het terras vóór 
de zaak uitgebreid. 
Eén ding is zeker: Ben zal  zorgen dat 
Prins Guus tijdens Carnaval nooit met 
een lege maag rondloopt.
En het begint al in januari, tijdens 
de Aogse Avonden, wanneer  de hele 
Commissie Aogse Avonden met Prins 
en gevolg gaat eten bij Don Qui-John. 
Een van de niet meer weg te denken 
happenings, immers: Bij Ben smaokt 
het steeds meer naor meer!

Kom binnen en... geniet!

Hofleverancier 2008 
Don Qui-John.



Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl

Maar uw dagelijkse bankzaken regelt u 24 uur per dag via: 

Het is tijd voor carnaval.

Rabobank Hage-Beek, kantoren: 
Loopstraat 2, 4841 AD Prinsenbeek
Haagsemarkt 6 , 4813 BA Breda   www.rabobank.nl/hage-beek
Acaciastraat 108, 4814 HK Breda   Telefoon (076) 544 40 00
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Restaria Princenhof heeft naast een Ster ook de Gault Millau verdiend met zijn ongeëvenaard glaasje prik.

De Lapteen beoordeelt samen met on-
afhankelijke deskundigen restaurants 
op grond van de prijs/kwaliteitsver-
houding.
Zie ook: overdetong/delapteen.nl

Buiten is het koud en guur, maar bin-
nen in cafetaria 'De Vluchtheuvel' 
brandt de frituur en is het weldadig 
warm. De geur van dampend vet komt 
ons al van verre tegemoet, en onze 
deskundige, Rinie Maas, verheugt zich 
al bij voorbaat op zijn favoriet gerecht: 
een frietje stoofvlees.
Maar eer het zover is, beoordelen we 
de inrichting. Het meubilair heeft 
een koloniale uitstraling met Chinese 
invloeden. De afhaalbar doet gezel-
lig aan, en is duidelijk afgestemd op 
uiterst klantvriendelijke doch snelle 
bediening.
Wij nemen met twee personen plaats 
en zien al meteen enkele vaste gasten 
zitten, die wel zéér Bourgondisch aan-
doen. Zowel Jos Schlangen als Willem 
Brocks staan met de bolle kant naar 
buiten, en doen zich tegoed aan dé 
specialiteit van het huis namelijk een 
Berenklauw, die duidelijk zijn werk bij 
beide heren heeft gedaan.

De kaart is afwisselend: onder het 
kopje "Klassiekers" staan het slaatje en 
aanverwante artikelen. maar er prijkt 
ook frikadel speciaal op het menu. 
Wel jammer is, dat de kaart maar één 
vegetarisch hoofdgerecht bevat: friet 
met appelmoes…
De deskundige kiest voor het menu, 
terwijl uw verslaggever het aanbevo-
len slaatje kiest (E 4,25). Alles wordt 
vriendelijk en attent geserveerd door 
de man die later de bedrijfsleider blijkt 
te zijn. Hij heeft vanavond ook de tijd, 
want er is slechts één tafeltje bezet.
De deskundige is erg te spreken over 
de nasibal: een krokante korst met 
een vulling van rijst en kip op een 

bedje van handgemaakte krulsla; de 
krultang en het overschrijden van de 
houdbaarheidsdatum hadden hier 
duidelijk hun werk gedaan.
Uw recensent is verbaasd over de 
smaak van het slaatje; slechts een keer 
was dit overtroffen door zijn huismerk 
Aldi (E 0,45).
Het hoofdgerecht is voor beiden een 
Berenklauw (E 2,25) geserveerd met 
een Provençaalse saus. De Berenklauw, 
ook wel genoemd Berenlul of Spoetnik 
(Limburg) is een in plakken gesneden 
gehaktbal aan een satéprikker met 
daartussen een aantal uienringen. 
Soms wordt er naast ui ook gebruik 
gemaakt van ananas of paprika. Deze 
ingrediënten worden gefrituurd en in 
sommige streken ook wel geserveerd 
met pindasaus.
De deskundige is enthousiast, al is het 

bord kouder dan de klauw en de pin-
dasaus Provençaals. Zijn smaakpapil-
len worden zo door het gehakt geprik-
keld, dat hij de neiging heeft om er 
nog een glas water bij te bestellen; de 
prijs daarvan weerhoudt hem.
Bij het nagerecht gaat de bedrijfsleider 
in de fout. Hij komt met twee softijs-
jes aangelopen, terwijl de deskundige 
toch echt een Magnum had besteld. 
Als deze klassieker er na een halfuur 
arriveert, is het prima. Goed ingekocht 
al twijfelt hij of het vanille-ijs of vanil-
leroomijs is (E 2,00). 
De bedrijfsleider heeft zijn fout keurig 
hersteld: niet zeuren, maar gewoon bij 
zijn collega van Princenhof een doosje 
Magnums halen, waarna hij zegt:
"Een fout maken mag, hem goed her-
stellen is wat porselein voor China is".
En daarmee zijn we meteen bij de 

grootste verrassing van de avond: de 
frietboer blijkt ook een "Afhaal-Chi-
nees" te zijn, die - samen met zijn col-
lega van "De Vluchtheuvel" – er duide-
lijk op uit is om een Michelin Ster te 
scoren. Zowel uw verslaggever als de 
deskundige twijfelen daar niet aan. 
(Inmiddels hebben beide restaria's de 
Ster verdiend – zie foto's).

Nilleke van de Rith

Reactie
Omdat de bedrijfsleider de Neder-
landse taal slechts ten dele machtig 
is, hebben we hem gevraagd om een 
schriftelijke reactie. Deze drukken wij 
graag hieronder af:

Restaria Princenhof en
De Vluchtheuvel
Haagweg 436 – Dreef 95, Princenhage.
telefoon: zie gids.

Voorgerecht ............................................9,5
Hoofdgerecht ........................................9,5
Bediening ............................................. 10,0
Ambiance ............................................. 10,0
Prijs/kwaliteit ...................................... 11,0

BEOORDELING .................................... 10,0

Vluchtheuvel en Princenhof gaan voor Michelin Ster
Ovedr de tong

Op de gevel van De Vluchtheuvel prijkt inmiddels een terecht verdiende Michelin Ster
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De Verdienster wordt jaarlijks door 
Stichting CC ’t Aogje toegekend aan 
diegenen die iets van betekenis heb-
ben gedaan voor de Princenhaagse 
gemeenschap. Deze onderscheiding is 
tot nu toe uitgereikt aan:

A. Verhees – T. Aarts – H. Hemmer – C. 
Berkhout – V. van Esch

Wil Dirven1980 
Jan van Asseldonk1981 
Herman Dirven  1982 
(WG Haagse Beemden)
Henk Nuyten1983 
Zonnebloem Princenage1984 
Jos Sommers (Lucia)1985 
Gerard de Roos (Sinterklaas)1986 
Jan van Dijk (Cecilia)1987 
Jac Goos (CDA)1988 
Grondleggers van carnaval in 1989 
1956
Piet Hector (SGAP De Koe)1990 
Annie van Esch  1991 
(Wijkblad P’hage)
Pastor Rud Smit1992 
Organisatoren Dorpsbal1993 
Sjaak en Rietje Havermans1994 
Ruud Kavelaars (SGAP De Koe)1995 
Werkgroep Shandybal1996 
Jan en Lia Nooijens1997 
Nettie van Doorn1998 
Dré Karthaus1999 

Piet van der List2000 
Han Broeders2001 
SKIP (Spelende Kinderen In P’hage)2002 
Ben en Ineke Buijnsters  2003 
(Hobbyclub P’hage)
Jan Bavinck (huisarts)2004 
SV Fier2005 
Actiecomité Vredeskapel2006 
RKSV Groen – Wit2007 
Cultuurscheppend Gezelschap 2008 
Aogse Bluf

Aogse Bluf is een blaaskapel die dit 
jaar 20 jaar bestaat en waar niemand 
meer omheen kan. In 1988 besloot een 
aantal muzikanten een nieuwe blaas-
kapel op te richten: AOGSE BLUF. De di-
rigent is Jos Charko. Onder zijn leiding 
is AOGSE BLUF “muzikaal gezien een 
behoorlijk eind opgeschoten”, zoals ze 
zelf vermelden op hun website. 
In het begin was het louter repete-
ren en veel geluid maken, maar het 
enthousiasme binnen de leden werd 
steeds groter en het begon al vlug op 
echte, fijne muziek te lijken. De kapel 
kreeg steeds vaker een verzoek om op 
te treden en werd binnen korte tijd 
vooral in ’t Aogje een graag geziene 
gast. 

Er waren de onvermijdelijke wisselin-
gen in de bezetting, waardoor er in de 
loop der jaren wel een mooie mix van 
ervaring en jeugdig enthousiasme 
ontstond. 
De kapel heeft inmiddels een reper-
toire opgebouwd dat een scala aan 
muziekstijlen biedt. Zij worden bij de 
diverse optredens meer dan geestdrif-
tig ontvangen door het publiek. 
Maar Aogse Bluf is meer: Niet alleen 
muzikaal staan zij hun mannetje, er 
worden zelfs acts ingestudeerd om 
het publiek optimaal te kunnen ver-
maken. En met succes! 
Jaarlijks wordt door ‘Cultuurschep-
pend gezelschap Aogse Bluf’ de ‘Gouwe 
Cultuurschep'  uitgereikt aan iemand 
die zich verdienstelijk maakt voor het 
carnaval in het algemeen en/of Aogse 
Bluf in het bijzonder. Een voorbeeld 
van grote sociale betrokkenheid!
Zelden wordt er tevergeefs een beroep 
gedaan op de mannen voor muzikale 
ondersteuning, waarbij Princenhaag-
se activiteiten voorrang krijgen: Ko-
ninginnedag, Vrijmarkt, Sinterklaas, 
10 van ’t Aogje. Zij organiseren ook 
eigen activiteiten, het Snertconcert en 
sinds kort het kapellenfestival Amme-
zuur in de Schuur. Aogse Bluf doet  al-
tijd mee aan het door de CC op de elfde 
van de elfde georganiseerde Aogse 
Motto-mot, waarvan zij vaak de win-
naar zijn.
Proficiat met deze Verdien-ster. Zij ver-
dienen hem.

De persprijs wordt door Stich-
ting CC ’t Aogje toegekend aan die 
Princenhagenaar(s), die op unieke 
wijze de pers heeft (hebben) gehaald 
en op deze manier Princenhage op 
een positieve manier in het nieuws 
brengen . Deze onderscheiding is tot 
nu toe uitgereikt aan:

 Wies Jansen1981 
Olaf Kroon (Pilonen- geweigerd)1982 
Jan van de Broek (Wijkblad 1983 
P’hage)
Werkgroep GEAK (SGAP De Koe)1984 
Dagblad De Stem (Directie en 1985 
redactie)
Princenhaags Mannenkoor1986 
Koninklijke Harmonie Cecilia 1987 
P’hage
W. Geertsen (Afscheid KKP)1988 
Gerard Hoppen1989 
Eduard van den Wijngaard1990 

Johan van Gurp (Dagblad De 1991 
Stem) 
Doskonale1992 
Werkgroep Molen Princenhage1993 
Eric Dolné1994 
Parochiebestuur Sint Martinus1995 
Princenhaags Museum1996 
Herman Dirven1997 
(niet uitgereikt)1998 
Henk de Kroon (Stichting P’hage 1999 
800)
Rinie Maas2000 
(niet uitgereikt)2001 
Paarden- en Ponysportvereni-2002 
ging Princenhage
Ria Neijnens2003 
Adriaan van Beek2004 
Princenhage.net (Edu Schol)2005 
(niet uitgereikt)2006 
Stichting De tien van ’t Aogje2007 
Stichting Vrijmarkt Princenhage 2008 

Tijdens de Aogse Avonden van 2008 
werd de Persprijs van Stichting CC ’t 
Aogje uitgereikt aan het bestuur van 
Stichting Vrijmarkt Princenhage.
Dit jaar wordt alweer voor de zeven-
tiende keer de Vrijmarkt Princenhage 
gehouden. Ieder jaar op de zondag 
voor Hemelvaart. Een dijk van een 

evenement dat Princenhage ieder jaar 
weer op een geweldige manier op de 
kaart zet.
Een ongekend aantal bezoekers van 
tussen de 25.000 en 30.000 (!) struint 
de straten af op zoek de rommel van 
nu en het antiek van de toekomst.

Honderden standhouders staan al 
voor dag en dauw te popelen om hun 
spullen aan de man te brengen. “Hoe 
vroeger de dag, hoe beter de handel”, 
wordt er wel eens gezegd.
De organisatie met de stuwende 
krachten Jan Hemmer en Peter Remie 
is er -ook na het overlijden van mede-
initiatiefnemer Martin Stobbelaar- in 
geslaagd om elk jaar weer een fan-
tastisch geslaagd evenement in een 
gemoedelijke sfeer te laten verlopen. 
De Vrijmarkt Princenhage steekt ver 
boven andere soortgelijke evenemen-
ten uit. Mensen uit het hele land en 
van ver over de landsgrenzen drijven 
er handel en voor de echte Princen-
hagenaars is er weer een reden om 
elkaar te ontmoeten, hun curiosa aan 
de man te brengen en om gezellig bij 
te kletsen in een gewenst voorjaars-
zonnetje.
Stichting Vrijmarkt Princenhage: Ge-
feliciteerd en de Vrijmarkt smaokt 
naor meer!

Verdienster    2008
Ook de muziek van Aogse Bluf smaokt naor meer!

Persprijs 2008
Stichting Vrijmarkt Princenhage
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Dat wordt voor de Aogse Hopkes een 
jubileumjaar. Wij bestaan dan 11 jaar 
en lopen voor de 11e keer mee in dun 
optocht van ’t Aogje.
We begonnen in 1998 met 12 Hopkes, 
dat aantal werd snel groter. Ooit wa-
ren er 36 Hopkes.
De laatste jaren is het wat minder ge-
worden, maar veel leden van de eerste 
jaren zijn nog steeds een Hopke. En 
daar mogen ze best trots op zijn. De 
Hopkes is geen vereniging die voorop 
loopt bij andere functies binnen het 
Princenhaogse leven, maar ze zijn er 
wel altijd bij. Is er un vergadering van 
de CC, het Motto-Mot, de Dorpskwis of 
de Leste Druppel, de Hopkes kom je er 
altijd tegen. De weilandgames komen 
de leste jaren voor ons altijd op een 
verkeerd tijdstip. Veel Hopkes hebben 
in september en oktober zondags ver-
plichtingen bij hun voetbal- en atle-
tiekclubke. Jaa, op sportief gebied zijn 
de Hopkes ook flink actief. Volgens 
onbevestigde geruchten lopen er vol-
gend jaar op het onderdeel 10 km van 
“De Tien van Princenhage” minstens 5 
Hopkes mee. Dat is een prachtige loop 
die nog vele jaren voor ’t Aogje behou-
den moet blijven. Daarom dagen wij 
hierbij de andere carnavalsverenigin-
gen uit om ons voorbeeld te volgen. En 
beetje oefenen vooraf en je wordt let-
terlijk en figuurlijk naar de finish ge-
dragen door het publiek en de spreek-
stalmeester, de oude Prins Pit.
En wees gerust een biertje drinken 
mag dan nog altijd, je moet wel hier-
mee op tijd stoppen en met op tijd 

bedoelen we hiermee iets meer dan 8 
uur voor de wedstrijd.
Feesten doet un Hopke nog altijd 
graag, daarom waren we ook zeer te-
leurgesteld dat we geen kaartjes meer 
konden bemachtigen voor de 1e Bra-
bant Party in de verbouwde Koe.
De Hopkes dachten en denken nog 
steeds dat De Koe er op de 1e plaats 
is voor de verenigingen in het Aogje.  
Maar allee we hebben er niet lang 
over getreurd, we besloten al snel, om 
gewoon zelf maar een feestje te gaon 
bouwen op die dag.
Nu we het toch over het bouwen heb-

ben, zullen we maar eens wat verklap-
pen over ons idee voor Carnaval 2008. 
We hebben daar gelukkig niet lang 
over hoeven te denken, je kunt gerust 
stellen dat het idee bij ons uit de lucht 
kwam vallen en volgens menigeen 
gaat het lopen als een “Trein”. Meer 
willen we er nog niet over kwijt, je 
weet maar nooit wat de andere Club-
kes ervan oppikken.  
Begin november is het bouwen bij ons 
gestart, natuurlijk zijn we eerst wat 
gaan opruimen en hebben onze bier-
voorraad aangevuld, want bouwen is 
leuk, maar je moet ook iets hebben 

om de dorst te lessen. En zijn we klaor 
met bouwen, dan kan er altijd nog een 
kaartje worden gelegd.
Op het moment van dit schrijven is 
de Nieuwe Prins voor 2008 alweer ge-
kozen. Zoals wij verwacht hadden, is 
Prins Guus de 15e Prins van ’t Aogje 
geworden. 
De Hopkes wensen Prins Guus met z’n 
gevolg nogmaals een grandioos Car-
naval 2008 toe
en dat moet ook zeker lukken, want 
vorig jaar “ Smaokte ut al naor meer! “
Met de Dorpskwis hebben we in 2007 
wederom niet gescoord, zoals ver-
wacht kwamen we de voorronde al 
niet door en in de herkansing wisten 
we snel genoeg het Spekje door te slik-
ken. Als dit een biertje was geweest 
hadden we zeker meer kansen gehad. 
Verder was de Dorpskwis weer gezel-
lig en spannend. De CC had het voor-
werk voortreffelijk gedaan, enkel voor 
de Hopkes die altijd zonder laptops 
aantreden, zijn de vragen een graadje 
te moeilijk.
We gaon nu maor us afsluiten en wen-
sen alle bouwers veel bouwplezier 
toe.
Tot ziens op het volgende feestje, en 
anders maar tot met Carnaval 2008. 
Hier komen we elkaor zeker weer te-
gen. Maar let wel goed op, het komen-
de Carnaval valt erg vroeg dus maok 
wel dat je op tied klaor bent. En laot ut 
dan maar lekker zo’n 5 dagen lang:
“Naor Meer Smaoken.” 

Vorig jaar carnaval is er een nieuw 
Aogs / Giegeldoncks clubke opgericht: 
CV ’t Giegelende Aogje. ‘Jong bloed in 
’t Aogse carnaval’; dat is ons motto. 
Want wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst. Hopelijk komen er de komende 
jaren nog vele nieuwe carnavalsclub-
jes bij waarvan het kroost het carna-
val vieren met de paplepel ingegoten 
krijgt. Alleen zo krijg je ook in de toe-
komst echte carnavallers en prinsen 
als Guus waar Pit in zit! 

Ome Willem...
CV ’t Giegelende Aogje heeft groot 
nieuws! Tijdens de optocht op zon-
dag 3 februari krijgt ’t Aogje namelijk 
hoog bezoek. En wel van ome Willem; 

wie kent ‘m niet! Nu zullen alle Aoge-
nezen zich afvragen waarom ome Wil-
lem uitgerekend tijdens de optocht 
door onze straten zal lopen. De redac-
tie van De Lapteen sprak onlangs met 
één van de Geitenbreiers die hierop 
het volgende antwoordde: 

...snakt naar meer!
“Gezien ’t Aogse motto - ‘da smaokt 
naor meer’ - gaat ome Willem samen 
met Teun, Toon en August (en natuur-
lijk de Geitenbreiers van het orkest) op 
zoek naar diverse Aogse lekkernijen. 
Zoals de Aogse pint en Aogse Troelaas. 
De Aogse Troelaas gaan tijdens carna-
val immers als warme broodjes over 
jullie toonbank! Ome Willem wil daar-

om persoonlijk eens komen proeven 
of ook deze broodjes echt naar meer 
smaken!” aldus de Papjes-Geitenbrei-
er. Kortom, ome Willem - nog 1 keer op 
herhaling -  in ons eigen Aogje!

Culinaire route
Wil je ome Willem een handje of een 
tekening geven? Zoek dan een mooi 
plaatsje langs de optochtroute! Ome 
Willem vertrekt omstreeks 14.00 uur 
vanaf La Barique met een Aogse pint 
en maakt tussenstops bij bakker Lips 
en bakker Pol voor een Troela. Na een 
blokske ‘kèèès en osseworst’ bij Speek 
en een kom snert bij Donkie Zjon ein-
digt zijn culinaire route in de Koei met 
een broodje ... eh ... zure zult!

‘Zeg maar ja of zeg maar nee... ‘
...en proef maar mee! Want na het 
winnen van de juryprijs vorig jaar 
‘smaokt voor CV ’t Giegelende Aogje 
ok dieje Aogse optocht weer naor veul 
meer!’

Groetjes.
Marco, Geri, Melvin, Mirthe, Alec, Gre-
ta, Sjors en Daan

Aogse Hopkes 2008

“Smaken die Aogse Troelaas echt naar meer?”
Ome Willem op werkbezoek in ’t Aogje
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Presentator, commentator, ceremo-
niemeester, aanjager, opperspreek-
stalmeester, gastheer, speaker, enter-
tainer ?
Wie het weet mag het zeggen, want 
in al deze hoedanigheden hebben we 
Frans Langen jarenlang bij diverse ac-
tiviteiten van Stichting C.C. ’t  Aogje 
op het podium gezien. 
Vol overgave maakte hij tijdens de elf-
de-van-de-elfde activiteiten vanaf het 
bordes de Aogse carnavalsvierders en-
thousiast voor hun nieuwe Prins, om 
daarna diens receptie in goede banen 
te leiden en het Aogse Motto-Mot te 
presenteren.
De spanning tijdens de Dorpskwis 
werd, mede door zijn bevlogen wijze 
van presenteren, soms tot het uiterste 
opgedreven.
Eerste en Leste Druppel werden steeds 
met het juiste enthousiasme of de ge-

paste ingetogenheid gepresenteerd.
Maar echt in zijn element was onze 
Frans op de carnavalszondag. Dat was, 
hoewel vermoeiend, zijn dag. Het be-
spelen van het publiek op de Aogse 

Mart. De mensen opzwepend naar het 
moment dat de Prins van ’t Aogje op 
spectaculaire wijze zou verschijnen.
En dan de optocht. Hij genoot van de 
interactie met zowel de deelnemers 
als het publiek. Vaak had hij de deel-
nemers of hun ouders zelf nog in de 
klas had gehad en was er dus net dat 
beetje meer dat hij wist en ... ook durf-
de te zeggen vanaf het bordes.
Viel er onverhoopt een gat in de op-
tocht, Frans had zijn praatje paraat. 
Ogenschijnlijk zonder problemen wist 
hij als een ware spraakwaterval het 
publiek te blijven boeien met infor-
matie waarvan hij zich zelf op dat mo-
ment waarschijnlijk ook afvroeg waar 
hij het vandaan had. Met een knipoog 
pakte hij de draad van het verhaal 
weer op en richtte zich op de volgende 
optochtdeelnemer. 
Dan naar De Koe, waar hij op onna-
volgbare wijze de optochtdeelnemers, 
de jury, de Prins en het publiek door 
de prijsuitreiking wist te loodsen, met 
voor iedereen aandacht, zonder de 
klok uit het oog te verliezen.
Met een grote glimlach kwam hij 
daarna het podium af, verschoof z’n 
pet een keer en praatte verder.

Vorig seizoen gaf Frans te kennen dat 
het zijn laatste carnaval als spreek-
stalmeester, presentator zou zijn. “Ik 
kijk zelf wel wanneer ik dat dan zeg”  
gaf hij aan.
Dinsdagavond, Leste Druppel,…. Frans 
vertelt de Aogse carnavalsvierders 
dat hij zijn microfoon aan de wilgen 
hangt.

Ik sluit me graag aan bij de reactie die 
toen spontaan uit honderden kelen 
klonk : 
“ FRANSKE BEDANKT ! ”

Nico Stokman

Een fenomeen

Activiteit Dag Tijd Locatie Leeftijd Entreeprijs Kapel/DJ
Familiebal zaterdag 2 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

‘Ut smaokt 
naor meer’ bal

zaterdag 2 febr. 20.00 tot 01.30 u De Koe Vanaf 16 jaar E 2,00 diverse kapellen zullen dit bal  
opluisteren

Disco Carnaval zaterdag 2 febr.
zondag 3 febr.

20.00 tot 24.00 u
20.00 tot 24.00 u

De Posthoorn 11 t/m 15 jaar 1 avond E 3,00 (incl. 1 cons.)
2 avonden E 5,00 (incl. 3 cons.)
Kaartvoorverkoop bij:
Bachman - Haagsemarkt 29;
Drogisterij Brocks -Haagsemarkt 17
en aan de zaal

Disco Fire laat deze avonden spetteren

Zaalfeest zondag 3 febr. 14.30 tot 19.00 u De Koe E 2,00
Kaarten alleen in voorverkoop bij  
Bachman – Haagsemarkt 29;
Drogisterij Brocks -Haagsemarkt 17

Disco met DJ Ronnie en BB de Bielopers  
verzorgen hier de muziek

Schuurfeest zondag 3 febr. 20.00 tot 01.30 u De Koe Vanaf 16 jaar E 2,00 diverse kapellen zullen dit feest  
opluisteren

Limonadebal zaterdag 2 febr.
zondag 3 febr.
maandag 4 febr.

20.00 tot 21.30 u
20.00 tot 21.30 u
19.00 tot 20.30 u

De Koe 8 t/m 12 jaar E 1,00 Disco met DJ Ronnie en Mandy’s kinder-
disco-show, famous audio

Dorpsbal maandag 4 febr. 21.00 tot 02.00 u De Koe vanaf 16 jaar E 15,00 incl 6 consumpties
Kaarten alleen in de voorverkoop
(zie pagina 33)

diverse kapellen treden afwisselend op

Kindermiddag dinsdag 5 febr. 14.15 tot 16.30 u De Koe 4 t/m 10 jaar E 2,50
Kaartverkoop bij:
Bachman – Haagsemarkt 29;
Drogisterij Brocks -Haagsemarkt 17

Clown Snoepy Kindershow,  
BB de Bielopers

Oudercrèche dinsdag   5 febr. 14.15 tot 19.30 u De Koe Vrij entree Wederom verschillende kapellen

Deze bals smaoke naor meer!
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Alweer zo’n jaar of zeven draagt Bende 
Benukt zijn steentje bij aan de Aogse 
optocht. Voortgekomen uit de ruïnes 
van de onvolprezen CV de Bruine Pij – 
bij menigeen nog wel bekend om zijn 
karakteristieke kubistische bouwstijl 
en voor zover ons bekend nog steeds 
de enige vereniging die het presteer-
de om derde te worden in de categorie 
wagens met maar 1 deelnemer – zijn 
de ambities (nog verder) naar bene-
den bijgesteld en werd er in 2000 een 
doorstart gemaakt onder de naam 
Bende Benukt. Vanwege de aanhou-

dende interne klaagzang over de ge-
leverde prestaties tot dusver hebben 
we besloten het dit jaar helemaal an-
ders te gaan doen. Daarom hebben we 
– zoals het een goede onderneming 
betaamt – het onafhankelijke advies-
bureau “MeKwitNie” gevraagd het lek 
te vinden en de dalende lijn van onze 
prijsnoteringen te doen keren.

De meest voor de hand liggende vraag 
is natuurlijk : Zou het soms liggen aan 
onze naam, die bij sommige mensen 
verkeerde associaties oproept? Neen, 
zeggen ze bij MeKwitNie, Bende Be-
nukt is een puur Bredaos gezegde 
waarmee bedoeld wordt “Bende gij 
gek”. Het is afgeleid van het “hebben 
van nukken” oftewel “dwarsliggers”. 
En daar hebben we er bij ons genoeg 
van, dus dat klopt wel.

De soms moeilijk te doorgronden 
motto’s wellicht? OK, de onderwerpen 
zijn soms wat vergezocht en politiek 
getint (un strijkorkest met Dun Joint 
Strijk Fighter bijvoorbeeld) maar daar 
staat de Beestenbende (“we zijn me 
dur eendje”) uit 2005 tegenover, da 
kon iedereen toch wel begrijpen?

De afwerking dan? Onmogelijk, stelt 
MeKwitNie. In 2002 liep de vereniging 
mee met een vouwwagen (“De tent 

lopt vor gin meter mir”) die haast niet 
van echt te onderscheiden was. Daar-
naast getuigen de vaak meegedragen 
attributen, zoals aluminium kokers 
met opdruk, van een groot gevoel voor 
detail. Dus dat kan het ook niet zijn.

Dan moet het de korte voorbereiding 
wel zijn. Doorgaans beginnen we toch 
ruim voor het bouwersbal (die mid-
dag), maar wat ons opvalt is dat dun 
optocht meestal al zo snel daarna valt. 
Creatieve ideeen kun je niet dwingen 
en onder hoge druk presteert men nu 
eenmaal het beste, aldus MeKwitNie. 

De kas is inmiddels leeg maar we zijn 
er nu wel helemaal uit voor dit jaar: 
we gaan gewoon lekker gezellig met 
z’n allen carnavallen. Wanneer was 
het ook alweer precies?

Kees Lambregts.

Alweer een goed idee de prullenbak 
in....

’t Aogje begint zowaor ’n  kulinèèr dur-
rup in Bredao te worre. ’t Stombotje is 
al eenige jaore veraandert in ‘n waore 
Orrientaolse freetschuur waor ge goed 
ken nasse. En dan al die chineese pa-
tatzaoke die ’t Aogje rijk is. Dan edde 
nog dieje Struisvogel op d’n ‘oek, en wa 
denkte van dieje kippeboer uit Ketuk-
kie, daor op d’n meubelboelevaar!? En 
nou heet ok d’n dieje van Donkie Zjon 
zunne zaok pas uitgebreeje. Kortom, 
ge ken tegeswoordigs overal wel wa 
ete en ge hoef hier vaan d’n honger 
nie om te komme!

As die manne van Simpel regelmaotig 
boerend buite komme gevallen uit da 
frietkot, vraog ik altij: “en manne...eej 
ut ’n bietje gesmaokt?”. Nou d’r zijn 
d’r bij die dan al gin pap meer kenne 
zegge. En vaak staat er ook eentje ach-
ter munne sokkel omda z’n ooge weer 
s groter waore dan zunne pens. Maor 
meestal krijgde dan te hore,”Nouw 
Nil, ut smaokte oos wir s naor meer!”  

En as ze da zeeje, dan edde ut gedon-
der in de glaoze eej. Ut lekt wel of ze 
unne lintwurrem emme! Want die 
gaste zijn stuk voor stuk nie te ver-
zaodige...maor vaok wel platzak eej! 
En wa denkte, dan kloppe ze tellekes 
weer bij diejen ouwe Nil aon. Dan sta-
on ze net zo lang veur munne sokkel 
te zevere en te schooie totda’k uiten-
delluk wa euroows schok. Dan kenne 
ze weer wa loempia’s, krokette en fri-
kedelle bestelle! 

Maor ik ben toch geen spaorverreke! 
As ze flappe wille tappe motte ze maor 
naar dieje blauwe leeuw aon d’n over-
kaant gaon. Ze plukke me onder’aand 
illemaol kaol! Meej karreneval freete 
die gaste letterluk de oore van munne 
kop. Zelfs de kaontjes worre op grote 
dekschaole onder munne neus door-
gegeeve deur ut petjesvolluk.Overal 
klappere die kunstgebitte as ze d’r 
tande in mijn eige vlees kenne zette! 

En nou is da nieuwe motto dees jaor ok 
al ‘UT SMAOKT NAOR MEER’ geworre. 
Dus da belooft wir wa as ze mijn tot 
leve roepe tijdes ut orakel. Misschient 
da onze Guus saome meej dieje nieuwe 
barron uit ut Ginneke (die lust ze vol-
leges mijn ook wel zo aon zunne volle 
omvang te zien) en dieje prins uit ut 
Kielegat (dieje Zorba de Griek) wa lek-
kers veur mijn mee kenne neme. Iets 
lekkers om wa aon te sterreke. 

Zet veur mijn maor wa spèèrrips op ut 
menuuj...
Waant zeker weete eej, da dieje kar-
reneval ook dees jaor wir ’n rip uit me 
lijf gao koste!

Allez...unne goeie karreneval allemaol 
tesaome!

Hullie Nil

Nils’ Kollum...eh...Menuuj:

Kaontjes meej Spèèrrips

Bende Benukt 
gaat het dit jaar helemaal anders doen!

Advertentie
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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, Groother-

tog van Bavel, Dijkgraaf van de Leije, 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 de 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, de Ministers 

en de Bielopers ook voor mee. 

Als kind was ik verzot op snoep, koek en lekkere  

limonade. En dat komt dit jaar goed uit. 

In de spekpolonaise wil ik jullie allemaal vooraan zien, 

’t Smaokt dees jaor nie vur niks naor meer!

Prins Guus 

Clown Snoepy kindershowDit jaar zal Clown Snoepy met zijn Grote Kindershow 

er samen met de kinderen een dolle boel van maken.

De kindermiddag is op dinsdagmiddag van 14.15 tot 

16.30 uur.Als Prins Guus de middag officieel heeft geopend, be-

gint de Grote Clown Snoepy kindershow.
Clown Snoepy en zijn vriend zorgen voor komische si-

tuaties. Verder bevat de show ook allerlei goocheltrucs 

en spelletjes waaraan jullie zelf kunnen meedoen en 

er is natuurlijk veel muziek. De show wordt afgesloten 

met een heus confettispektakel.Kortom Clown Snoepy maakt er samen met jullie een 

dolle boel van. 
Kom met je vriendjes en vriendinnetjes op dinsdag-

middag naar De Koe. In de pauze krijg je iets lekkers 

en wat te drinken.
Kaarten zijn te koop bij Bachman (Haagsemarkt 29), 

Drogisterij Brocks (Haagsemarkt 17) en vóór de voor-

stelling in De Koe.
De kindermiddag is mede mogelijk gemaakt door:KAMSTEEG TUINEN

“Da Smaokt Naor Meer!” Li-

monadebal
Jongens en Meisjes, voor jullie zal het limonadebal zeker “naor 

meer gaon smaoken”.
Dat komt dan goed uit, want je kunt alle 3 de avonden op zaterdag, 

zondag en maandag komen hossen, springen, jumpen, dansen en 

natuurlijk met de joffers, Polleke Piekhaar en ministers in de po-

lonaise.

Prins Guus komt ook meefeesten en zal er samen met de Bielopers 

voor zorgen dat het dak eraf gaat. 

De DJ’s Ronnie en Mandy verzorgen de supergave kinder-disco-

show. Je ouders kunnen voor aanvang, bij de deur, wat consump-

tiebonnen kopen.

Ben je tussen de 7 en 12 jaar kom dan met je vriendjes en vriendin-

netjes naar het geweldige limonadebal. Op zaterdag en zondag 

van 20.00 tot 21.30 uur en op maandag van 19.00 tot 20.30 uur in 

de Rabozaal van De Koe.

Familiebal “Da smaokt naor meer”!
Op zaterdagmiddag is het voor heel de familie feest in De Koe. Kom met je ooms en tantes, neefjes 
en nichtjes, opa’s en oma’s, de buurvrouw en de buurman naar het familiebal.
Prins Guus zal ons na de officiële opening van het carnaval op de Markt voor gaan naar de Koe om 
het familiefeest te openen.

Voor de kleinste carnavalsvierders is er de Babyshow. Dit jaar gaat Prins Guus met alle baby’s op de 
foto. Verder is er voor de allerkleinsten een grote box met grote beren. De traditionele spekpolonaise 
voor de kinderen blijft dit jaar “naor meer smaoken”. Voor de ouders met kinderen is een speciale 
hoek vrijgemaakt waar men even kan uitblazen.

Disco Famous Audio met de DJ Ronnie zal er voor zorgen dat jullie in een lange familiepolonaise 
door De Koe zullen gaan.

Kom met heel de familie carnavallen op het familiebal!
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Kinderen van Princenhaagse basisscholen is ge-

vraagd om een interessante vraag te stellen aan 

Prins Guus. De beste vraag wordt beloond met 

een grote zak snoep! Hier enkele voorbeelden van 

vragen en antwoorden.

Kijk ook eens op www.cctaogje.nl onder het kopje 

Brakkensite, voor meer vragen aan Prins Guus.

Prins, bent u wel eens zat van bier of wijn?

(Kevin van Ham, gr. 4a)

Als Prins drink je veel water, omdat je veel vocht 

verliest op de podia. Je drinkt dan wel eens een 

biertje. Nooit een wijntje eigenlijk. Zat word je 

er niet van. Omdat je dus als Prins niet heel veel 

bier drinkt!

Hoe is het om Prins te zijn?

(Pleun Foren, gr. 4b)

Vindt u het leuk om Prins te zijn?

(Dracina Fransen, gr. 4b)

Het is geweldig om Prins te zijn. En waarom dan? 

Omdat je ziet dat alle kinderen en grote mensen 

feest maken en plezier hebben. Als Prins kun je 

dat niet zelf, daar heb je de hele bevolking van 

Princenhage bij nodig.

Hoe lang is Uw veer?

(Jessey Vermeulen, gr. 4a)

Ik heb een buiten- en binnenveer. De buitenveer 

is ongeveer 2 meter lang en de binnenveer is on-

geveer 1 meter en 20 centimeter

In 2008 doen we als Hobbyclub Prin-
cenhage alweer voor de 33ste keer 
mee in de Aogse Optochten. Voor veel 
jonge kinderen, net 6 jaar, is het de al-
lereerste keer. Sommige andere deel-
nemers hebben als kind al aan de op-
tocht meegedaan en niet zelden zie je 
ze ook als volwassene weer terug. De 
optocht maakt een onuitwisbare in-
druk. Waar anders - buiten een carna-
valsclub - krijg je als kind de kans om 
mee te lopen in de optocht van Prin-
cenhage?”

Vroeger was er wel een zekere ‘strijd’ 
tussen de optochtdeelnemers van zo-
wel Hobbyclub Princenhage, basis-
school Sinte Maerte en Scouting St. 
Martinus, al is dat een groot woord. 
In de leeftijdsklasse tot 13 jaar mag er 
qua aantal grote groepen meer com-
petitie zijn. Wat dat betreft hebben we 
als Hobbyclub Princenhage best wel 
vaak een mooie beker gewonnen; een 
aantal keren hebben we zelfs de eer-
ste prijs gewonnen. Voor de kinderen 
is dat echter niet belangrijk. Het gaat 
om pa en ma die langs de kant staan 
te kijken, en opa en oma die foto’s ma-
ken en filmen. En wat natuurlijk óók 
heel gaaf is: je mag samen op het po-
dium met Prins Carnaval!” 

In de aanloop naar de optocht in ‘t Aog-
je gaan wij als Hobbyclub Princenhage 
ongeveer twee maanden van tevoren 
met onze creaties aan de slag. De club 
probeert daarbij altijd het nieuwe car-
navalsmotto te volgen. Belangrijkste 
criterium is dat het uitvoerbaar moet 

zijn door de kinderen! Alles ziet er wel 
altijd héél kleurrijk uit.”
Voorbeelden zijn er genoeg. Zo maak-
te de Hobbyclub bij het motto ‘We 
zetten de bloemetjes buiten’ één heel 
lang kleed van wel zestig meter stof 
dat werd beschilderd met bloemen, en 

waaruit tijdens de optocht de hoofdjes 
van de kinderen als bloemetjes naar 
buiten staken. Bij het motto ‘We ge-
ven ut op un briefke’ kwam de Hobby-
club Princenhage op de proppen met 
een heuse kettingbrief. Daarbij gaven 
de meisjes en jongens er wel een ei-
gen invulling aan met respectievelijk 
liefdesbrieven en nep “bom”brieven. 
Wat de Hobbyclub Princenhage met 
het nieuwe motto ‘Da smaokt naor 
meer’ van plan is, daar moeten jullie 
nog even op wachten. Prins Carnaval 
is de eerste die dat ziet wanneer hij op 
de dinsdag voor de optocht een kijkje 
komt nemen.

Binnen de club houden we van saam-
horigheid en ook tijdens de optocht 
door ’t Aogje. Verzamelen doen we bij 
de hobbyclub, schminken, samen naar 
de Aogse Markt, na afloop terug naar 
de hobbyclub om de spulletjes weg 
te brengen en vervolgens met z’n al-
len naar De Koe om verder te feesten, 
waarbij we onderweg, en in De Koe, 
lekker snoepen. Natuurlijk krijgt ie-
dereen ook een kopie van het Optocht-
diploma plus een foto. Het gaat om het 
meedoen zelf, de “grote mensen” en de 
kinderen vinden het hartstikke leuk.

Hobbyclub Princenhage 
bijna klaar voor Aogse optocht
‘Het ziet er altijd héél kleurrijk uit’

Vragen aan Prins Guus
Hoe oud bent u?
(Lisa van Schaik gr. 4a)
Ik ben 39 jaar

Waarom heet Prins Carnaval “Prins Carnaval”? 

(Inge Backx, gr. 4b)
Deze vraag zal ik tijdens de Eerste Druppel op het Bor-

des beantwoorden. Dus Inge, zorg dat je erbij bent!

Hoe heet u met u achternaam?

(Lars Seegers, gr. 4a)
De Jongh

Wie zijn uw Joffers?
(Sophie Bruinsma, gr. 4b)

Suzanne en Sietske

Hoe lang bent u al Prins?

(Danischa Vreijsen, gr. 4a)

Dit is het tweede jaar dat ik Prins ben.

Wat was uw lievelingsvak op school?

(Pleun de Weijer, gr. 4a)
Ik vond rekenen en wiskunde altijd heel erg leuk

Op welke datum bent u geboren?

(Cisco van Eyk, gr. 4a)
Ik ben geboren op 16 mei

Hoe lang bent u?
(Sissy van Hal, gr. 4a)
Ik ben 1 meter en 86 centimeter

Waar komt uw veer vandaan?

(Luciën van Esch, gr. 4a)

Mijn veer komt van Sep uit Roosendaal

Wie vindt u het liefst?

(Esmée Vonk, gr. 4a)

Mijn vrouw en mijn drie fantastische kinderen

Hoe vindt u het hier in Princenhage?

(Dimitri Raaijmakers, gr. 4b)

Princenhage is het mooiste Dorpke wat er bestaat. 

Je kunt niet beter zijn dan in ’t Aogje!
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Gedichten over Carnaval
Aan de wat oudere kinderen van de Basisscholen in ’t Aogje is gevraagd om 
een gedicht te schrijven over carnaval. Op pagina 3 en 4 van Het Peuleschil-
leke ziet u een aantal voorbeelden. Het beste gedicht wordt tijdens de Eerste 
Druppel op het Bordes voorgelezen door Prins Guus. De schrijver of schrijfster 
ontvangt een grote zak snoep. Dus zorg dat je er bent om te kijken of je gewon-
nen hebt!
Kijk op www.cctaogje.nl onder het kopje Brakkensite voor meer gedichten 
van de Aogse schooljeugd.

Carnaval
Tis carnaval in ’t Aogje,

Je draagt iets leuks met een kraagje.

En zie je iets van carnaval?

Dan denk je vast da’s nu mal.

Hebben de kinderen de optocht gezien?

En hadden ze pret voor tien?

En vragen: kijken we de volgende keer weer?

Dan zeggen wij da smaokt naor meer!

Naam: Vera Hartman 

en Anne Meyboom
Leeftijd: 10 en 8 jaar

School: Sinte Maerte

Groep: 6a

This weer carnavalDan word ik weer gek en malThis echt heel erg leukEn ik lig weer in een deukVorig jaar was er weer een optochtWaar ik naartoe mochtDaar ga ik weer heenDas iets wat ik echt meenIk proef heel veelDan maakt de bakker iets van meelZoals wat broodWant als je niet et dan ga je doodIets anders wil ik welDus druk ik ergens op een belDan vraag ik om een peerWant da smaokt naor meer.
Naam: Aaren den Ouden School: Sinte Maerte Groep:  8

Carnaval carnaval het is een groot bal.Het smaokt naar meer voor deze keer. Iedereen ziet er gek uitnet als een versierde schuit. Het is gezellig elke keerOok dit jaar weer.De prins verzint het elk jaar weer als de beste.Ik probeer je niet te pesten.In het Aogje is het fijn Dat is goed om daar te zijn.
Naam: Sylke van Dijk School: Sinte MaerteGroep: 5

Mijn hoofd doet zeer,

Van het denken keer op keer.

En dat smaokt niet naar meer.

Voor een rijm voor carnaval,

Dat is een feest ieder jaar weer.

En dit feest smaokt naar meer.

Iedereen gaat dan verkleed,

Ja dan is het feest compleet.

Je gaat verkleed als kip piraat, of als beer,

Het verkleden op zich smaokt naar meer.

Carnaval is ook met hoempapapa muziek

Daarvan wordt iedereen erg energiek.

Dat zorgt voor een goede sfeer

Jawel dat smaokt ook naar meer.

Ook prins carnaval is er weer,

En op zijn hoed heeft hij een mooie veer.

Je snapt wel dit smaokt naar meer.

Dus ik schreeuw het van de daken,

Met carnaval ga ik me weer ontzettend vermaken.

Voor mij is carnaval ieder jaar weer een grote eer,

En vooral met dit moto “Het Smoakt Naar Meer”

Nicky Koijen.

Het thema deze keer“Da smaokt naor meer!”
Met carnaval verkleed je je leukDan lig je in een deuk.De prins is oké,Hij doet dit jaar weer mee.Peer Bromtol is er ook weer bij,En kijkt weer reuze blij.Polleke Piekhaar is er weer,Hij gaat lekker tekeer.Ook de joffers niet te vergeten,Ze zitten helemaal te zweten.

Zie je het varkentje Nil,Dan sta je even stil.Maar laatst heeft hij een kind gekregen,
Driek, het is een zege.

Carnaval is heel speciaal,Blij zijn we allemaal.We gaan uit ons dak,En we eten veel gebak.
Nu gaan we feesten.We lijken net op beesten.

Naam: Romana en TashaGroep: 7b
School: Eerste RithLeeftijd: 10 en 11 jaar
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Smaokt 
ut Limme-
naadebal 
naor meer?
Kom dan ok naor de Koei??

Hoi. Ikke ben Driekske. Ik ben beina 1 
jaar out. Mijn pappaa Nil heeft mijn al 
een bietje leere schrijve. Daarom ken 
ik hullie nouw veur ut irst un briefke 
schrijve in ut Peuleschilleke. Leuk 
eej!? Er zulle wel eel wat faute in mijn 
briefke staon, mar da gift opelijk nie!

Houwe hullie ok zoow van un feesje? 
En vaan veul lollies? En van limme-
naade? Dan gaode net as ik zeekers 
ok naar ut limmenaade bal meej kar-

reneval? Agge daor eene keer ben ge-
wist dan wulde elleke dag meej kar-
reneval naor de Koei, zij mijn pappaa. 
Hij zeej: ‘Waant dan smaokt da naor 
meer’! Snappie?

Opelijk komme hullie op zaoterdag, 
zondag en maondag allemaol naor de 
Koei. Agge nouw komt eej, stuur dan 
s een meeltje naor Driekske via de 
websijt van Ceej Ceej Ut Aogje. Dan 
weet ik dagge komt! Agge d’r nauw 
un footoow van oew eige bij doet, 
dan weet ik wie de gij bent en leer ik 
zoow alle brakken en brakskes van ut 
Aogje een bietje kenne. En witte wa? 
Ik vraog die manne vaan de websijt 
of ze de leukste brakke-footoows op 
de websijt wile zette. Dan kende oew 
eige hier ook op de footoow zien!

Veul plezier meej karreneval en ik zie 
hullie graog op de websijt en op ut 
limmenaadebal!!!!

Groetjes van Driekske

Carnavalesk gedicht
De prins van ‘t Aogje is echt oké,Want hij neemt al zijn vrienden mee.‘t Aogje leiden kan hij ook goed,Want dat zit in zijn bloed.Het thema is da smoakt naor meer!En we doen het keer op keer.Ik bedoel alle gekke dingen,Daar kan je pas hoog mee springen.Grapjes maken daar is tie het beste in,En ik ga di jaar verkleed als spin.

Dat lijkt me pas grappig en ook wel pappig.Polleke piekhaar hoort er ook bij,Kijk daar staat ie in de rij.
Het verhaal is nu bijna uit,En de olifant spuugt een spruit.

Naam: kim VermeulenLeeftijd: 10 haarSchool: de  Eerste RithGroep: 7b

Drieks’ Kollum

Hongeeeeeerrrrrrrr!!!!!

Goh wa heb ik een honger, goh wat heb ik een trek.

Als je nou een bloemkool pakt, nou dan ben je pas gek.

Ik eb zin in iets lekkers, ik heb zin in iets zoets.

Pak nou dan eens naar een peer dan doe je wa goeds!!!

Da smoakt noar meeeerrrr!!! Da smoakt noar meeerrrr!!!

De minister zwaait weer met zijn hand en dan weer met z’n veer.

Da smoakt noar meeeerrrr!!! Da smoakt noar meeeerrrr!!!

Eerst gat de waogen op en op het laats gaa tie weer neer.

Ik schrijf di voor et peulenschillekke nou da is pas leuk!

Als ze di straks leze liggen ze allemoal in een deuk.

Tijdens de 1st druppel is het allemoal oke, 

en om precies 2 uur mot ik naar de plee!!

Naam: Valerie Bond
Groep: 8a Frido Schrauwen

School: Sinte Maerte

Carnaval

Hij zit niet thuus,Die prins Guus.Want hij is bij carnaval van je,
Hip hop top KNAL.De joffers zijn Suzanne en Sietske,

Ze zingen dus een leuk liedske.
Voor meneer Bromtol is het een leuk feest,
Want dan is hij een wild beest.
Prettige carnaval ,En doe lekker mal!We willen nog één ding zeggen,

Het smaokt naor meer!
Naam: Kelsey van Rijskijk en 
Kimberley BaelemansGroep: 6/7b en 7aLeeftijd: 10 jaarSchool: de Eerste Rith
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Door de dorpsraad werd een onder-
zoek gedaan naar de drukste parkeer-
plaats van ’t Aogje.
De uitkomst was verrassend: het fiets-
pad in de Esserstraat!

Over onderzoek gesproken, een lan-
delijk bekend onderzoeksbureau deed 
onderzoek naar geboorten. Voor ’t 
Aogje kwam daar uit, dat er binnen de 
driehoek Nieuwe Heilaarstraat – Et-
tensebaan – Liesboslaan relatief wei-
nig kinderen worden geboren.

De toekomstige bewoners van het St. 
Fiacriushof hebben de naam van hun 
straat laten veranderen in Hofhage. De 
oude straatnaam zou te veel lijken op 
een erectie bevorderend geneesmid-

del. Aanvankelijk wilde de gemeente 
er niet aan, doch de bewoners hielden 
hun poot stijf!

De politie doet het goed in ons dorp. 
De wijkagent hield een tiener aan met 
een kapot fietslampje, en zei: ’Zo, ka-
potte verlichting hè? Dat wordt dan E 

15,-.’ 
‘Da’s nie duur,’ zei ’t manneke, ‘en 
wanneer is-tie dan klaar?’

Er zijn Aogenezen die klagen over 

rondvliegende helikopters en klussen-
de buren op zondag.
De gemeente gaat hier werk van ma-
ken! Men wil met een helikopter gaan 
onderzoeken op welke locaties er zon-
dags geklust wordt.

Na de Drie van Breda en de Acht van 
Chaam, hebben we nu ook de Tien van 
’t Aogje.
Daar doen zo’n 800 lopers aan mee. Bij 
het jubilerende Princenpaard hebben 
ze net zoveel lol met vier lopers. 

Gemeenschapshuis De Koe is geheel 
vernieuwd en ook groter geworden. 
Toen iemand een opmerking maakte 
over de gekrompen parkeerruimte, 
voegde een Aogenees de man toe: ‘Leg 
nie te melleke!’ 

En daarmee is de link naar de agrari-
sche oorsprong van ons dorp gelegd.

Zo stond een boer van de Rith bij de 
Ikea met heel z’n verstand naar de lift 
te kijken.
Daar stapte net een dikke oudere dame 
in en de deuren gingen dicht. Toen de 
deuren weer open gingen kwam er 
een mooie blonde meid van een jaar 
of twintig naar buiten. 
Het zoontje van de boer vroeg wijzend 
naar de lift: ’Waddis da voor een ding 
Pa?’
‘Ik weet het niet jongen,’ zei de boer,’ 
maar ga jij eens even vlug je moeder 
halen!’

Een Princenhagenaar had een nega-
tieve ervaring met de huisartsenpost 

bij het Amphia.
De man klaagde over pijn op som-
mige plekken. De dienstdoende arts 
adviseerde hem daarop, om niet meer 
naar die plekken toe te gaan. Nee dan 
liever de Aogse huisartsen, die weten 
tenminste van de H.O.E.D. en de rand.

’t Aogje is toch fantastisch om in te 
wonen. Da smaokt nog steeds naor 
meer!

Bart van d’n Bielop.

Da maokte alleen bij ons in ’t Aogje meej!

De makers van het Carnavalsmotto 
weten er ieder jaar weer iets moois 
van te maken. Ook dit jaar kun je er 
weer alle kanten mee op. Ââmpesâânt  
ploft net het wijkblad op onze mat, met 
daarin ‘n stukske over de tentoonstel-
ling in  het “Princenhaogse museum”. 
Deze keer vertelt een hoge ambtenaar 
uit Den Haag, (De Commissaris), over 
zijn belevenissen in ‘t-Aogje aan het 
begin van de 20e eeuw. De goeie man 
moet overdonderd zijn geweest door 
de Aogse gastvrijheid, want tot kort 
daarvoor was hij alleen “Haagse Bak-
kies” en vooral  Haagse bluf gewend. 
De gastvrijheid van ‘t Aogje lag hem 
wel. In die tijd smaokte het bij de 
meeste mensen zeker naar meer, al 
was er op vrijdag niet veel meer dan 
een boterham “vis aan de lamp” of een 
plak schuifworst tussen je brood. Wat 
doe je immers, als je “ginne naogel 
hebt om aon oewe kont te krabbe”? 
Gelukkig gaat het ons nu allemaal 
veel beter, het smaakt niet alleen naar 
meer, we laten het ons ook naar meer 
smaken, en dat is te zien ook. Ons uiter-
lijk begint aardig te lijken op de lach-
spiegels van de kermis en dat zorgt 
ook zo voor zijn problemen. Als ik 2x 
per jaar onder dwang de stad in moet, 
om een nieuw verschoontje te kopen, 
eindigt het drama meestal achterin 
het kledingrek van hopeloze gevallen 
bij C&A, een boze echtgenote en een 
teleurgestelde verkoopster. Sinds ik 
omhelsd werd door de veren die spon-

taan uit onze weegschaal vlogen, om-
dat ik er zo nodig op moest staan, staat 
er in ons huis een roeimachine. Een 
vreugdeloos martelwerktuig dat ei-
genlijk verboden zou moeten worden, 
ware het niet dat je er van schijnt af 
te vallen. Je moet hiervoor, zittend op 
een schuifzadel, als een bezetene aan 
een stuk touw trekken. Terwijl pre-
senteert het apparaat de weggeroeide 

meters, die je zwetend hebt afgelegd, 
op een scherm, maar blijft mijn uit-
zicht steeds weer het wasrek waaraan 
mijn overhemden te drogen hangen. 
Het wordt ons, gezellige dikkerds, niet 
gemakkelijk gemaakt. Heel de wereld 
is tegen ons! Met voor de TV op je bord 
een geschraapte wortel en een boter-
ham met 40 min kaas, de hele avond 
TV-reclames die allemaal naar meer 
smaken. En ook een wandeling met 
de hond door ‘t Aogje geeft geen ver-
lichting want altijd kom je langs een 
frietkot of kroeg. Ja, het smaokt zeker 
naor meer. Met een knorrende maag 
stap ik dan maar mijn bed en, in mijn 
eigen luilekkerland.
  

“Da smaokt naor meer!”

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Carnaval

Hij zit niet thuus,Die prins Guus.Want hij is bij carnaval van je,
Hip hop top KNAL.De joffers zijn Suzanne en Sietske,

Ze zingen dus een leuk liedske.
Voor meneer Bromtol is het een leuk feest,
Want dan is hij een wild beest.
Prettige carnaval ,En doe lekker mal!We willen nog één ding zeggen,

Het smaokt naor meer!
Naam: Kelsey van Rijskijk en 
Kimberley BaelemansGroep: 6/7b en 7aLeeftijd: 10 jaarSchool: de Eerste Rith
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“Ik ga uit de club maar blijf wel lid 
van de Fortjuinen. Ik geef mijn lid-
maatschap niet op”, sprak Rinie Maas, 
sinds jaar en dag lid van de carnavals-
vereniging. Hij sprak ferm maar had 
ook een kikker in zijn keel. Het was 
crisis in de club! Dat was duidelijk en 
het deed denken aan een begin van 
een niet voorzien “Rita Verdonkspek-
takel in ’t Aogje”.

Er hing bij Piet en Anja Jansen, die 
allen gastvrij ontvingen, voor een 
van de wellicht meest belangrijke 
beraadslagingen aller tijden, rook in 
de vergaderkamer. Iedereen praatte 
door elkaar. Het leidde tot niets! Stoe-
len werden verschoven. Lea Broeren 
stond op om met een tandenstoker 
haar opkomende ergernis te verbijten. 
Ze struikelde over Simba, de hond. 

Vele leden geïntegreerd
De Fortjuinen hadden de taken en de 
portefeuilles herverdeeld maar Ri-
nie lag weer eens dwars. “Dwarslig-
gers houden het spoor recht!”, zei hij. 
“Maar wat is nu precies je probleem?”, 
vroeg voorzitter Hub Moonen vrien-
delijk “Ik heb vele leden geïntegreerd”, 
sprak hij.“Sommigen hebben zelf hun 
biezen gepakt maar dat is beleid: “niet 
rechts om, niet links om maar recht 
door zee!”, zei hij. Het werd duidelijk 
dat de Fortjuin geen andere porte-
feuille wilde dan op public relations 
en dat was onredelijk gezien de groei-
ende populariteit van de club en de 
imagoschade die haar werd aange-
daan. Peter Poppelaars vond het erg 
ingewikkeld.

Opstelling onacceptabel!
Coby Maas telde haar geld. Ludo Gie-

len, Philia Moonen en Reinhilde Pop-
pelaars, waren kascommissie. De 
boekhouding klopte als een bus! Hub 
Moonen, de voorzitter van de fractie, 
trok zich terug. Enkele leden volgden 
hem. John Broeren stak een sigaartje 
op en zei: “op zich is hij een capabele 
vent. Maar zijn opstelling is onaccep-
tabel!” “Wat mij betreft heeft hij nu 
een royement aan zijn broek hangen, 
hoe dan ook”, zei een lid dat anoniem 
wenste te blijven. 

Royement
Een royement was voor altijd en dat 
wilde Annie Schipperen ook weer 
niet. Met haar coalitiegenoot kon ze 
goed overweg, al 32 jaar. “Daar moe-
ten dan wel de statuten van de club 
in voorzien!”, bedacht ze listig. “En 
die hebben we niet!”, zei Toos Mol. Ze  
deed zomaar een slag! Dat deed ze wel 

meer, slagzinnen en slagen maken. 
“Wat maokt da nou eut”, zei ze, “dat 
onze p.r. man geen andere portemon-
nee wult! Ik kan me daor best iets bij 
veurstellen!”…

Crisis bezworen
Anja Jansen zocht in de administratie. 
Ze diepte een document op. “We heb-
ben wel een huishoudelijk reglement. 
Daarin staat “dat iemand die uit de 
pas loopt er weer in moet lopen”. “Ik 
vind dat we Rinie een nieuwe kans 
moeten geven”, zei Piet. “Iedereen 
verdient een tweede kans”, zei Petra 
Gielen. Ze maakte aantekeningen. 
“Als we hem eens aankleden als tante 
Pollewop”, stelde Harry voor. “Ik denk 
dat ie dan weer in het gareel loopt!”…
”We zullen dat tussenvoorstel met 
hem bespreken”, besloot Hub Moo-
nen. Juist op dat moment kwam Ri-
nie binnen. Hij had de pers te woord 
gestaan en op het stoepje zijn voet 
verstuikt. Een verslaggever van SBS 6 
had hem een blauw oog geslagen. Zò 
was nu de buitenwereld!!! “Mag ik lid 
blijven?”, vroeg hij nederig. Die me-
dedeling stemden iedereen tevreden. 
“Je staat er trouwens gekleurd op,” zei 
John Broeren. “Maar het komt voor de 
bakker!”…“Ach, wat maokt ut allemaal 
eut”, zei Toos Mol. “Ge nimt een pilske. 
En dan neem ik er nog een. En dan zeg 
ik: “da smaokt naar meer!”…”Is di nou 
waor of nie waor?” Er werd heftig ge-
knikt! Knap gedacht Toos! Iedereen 
zat op een lijn! Ze had de Fortjuinen 
weer eens gered!

RONALD PLASSTERK

Na 18 jaar stilte in de Aogse kranten, een klein stukje van de 
ULLUPSTUKSKUS.

Hoe ontstonden we?
Onze club is ontstaan toen er in de begin jaren 90 niets te doen was in het 
Aogje voor de ouderen boven de 18. Natuurlijk waren er wel de café’s die 
van alles deden, maar dat was beperkt tot vaak iets voor de vaste klanten.
Dus Eric en Kees ……op naar Hans van den Krabben om het één en ander 
voor te stellen. Met ons idee ging hij naar de C.C. en dat resulteert in het-
geen wat het nu is geworden:
Gezellig carnavalvieren met z’n allen, op de zaterdag- en zondagavond, de 
oudercrèche op dinsdag in onze Koe.
We werden al snel ULLUPSTUKSKUS van de Aogse bevolking genoemd. En 
daar was onze naam geboren.

En als het goed gaat, dan blijf de plakken .
Onze club werd groter, omdat onze gezinnen groeiden en nu al 18 carna-
valsseizoenen samen vinden we het met zijn 9-en nog steeds leuk.
Bouwen voor de tocht doen we pas twee weken van te voren, want er zijn 
altijd pottenkijkers die het na willen bouwen en da mag niet.
Dat het dan wel eens raar uitvalt, ach ja : het meedoen is leuker dan win-
nen.
Ons motto van dit jaar is natuurlijk “ ’t smaokt naor meer” en daarna weer 
allemaal op dieet. 

Red Fortjuinen van de ondergang!…
Crisis bij Aogse club net op tijd bezworen!

TOOS MOL: 

“WAT MAOKT UT EUT”

ULLUPSTUKSKUS springlevend
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Jacqueline Dekkers 11 jaar

Ze heeft als vrouw van Peer Bromtol 
de zorg voor het natje, droogje en de 
was op z’n tijd in 
de drukke carnavalsperiode. Ze proef-
de de sfeer van de Stichting en besloot 
na een aantal jaren ook zelf lid te wor-
den van de Grote Raad en maakt deel 
uit van de Financiële Commissie.
Ze heeft inmiddels haar eigen taken 
en zo was zij dit jaar verantwoordelijk 
voor de organisatie van de Rommel-
markt.
Naast de commissiewerkzaamheden 
doet Jacqueline al jaren trouw mee 
aan de Aogse Avonden in allerlei hoe-
danigheden.

Jos Pastoor  11 jaar

Maakte jarenlang deel uit van de Mi-
nisterraad en was in eerste instan-
tie lid van de Technische Commissie 
maar maakte de overstap naar de Fi-
nanciële Commissie.
Jos is de notulist van de Financiële 
Commissie en is daarnaast o.a. ver-
antwoordelijk geweest voor de rom-
melmarkt, int de advertentiegelden 
en houdt de administratie bij van de 
Sentekwiebussen.
Daarnaast maakt Jos deel uit van de 
sponsorcommissie en is onze contact-
persoon bij hoofdsponsor Rabobank. 
Sinds kort is hij ook actief binnen 
Werkgroep Dorpsbal. 

André de Craen 11 jaar

Andre maakte vanaf de zijlijn kennis 
met de stichting als partner van Joffer 

Nicole en besloot zich aan te melden 
als lid van de Grote Raad.
Aanvankelijk werkzaam binnen com-
missie Pers en Publiciteit, waarvan hij 
zelfs voorzitter werd en dus ook deel 
uit ging maken van het Algemeen Be-
stuur.
Hij maakte een overstap naar de Com-
missie Aogse Avonden en is daar al 
een aantal jaren verantwoordelijk 
voor een flink deel van de teksten en 
maakte hij deel uit van het combo.

Mia Brocks 22 jaar

Kwam als Bieloper bij de stichting en 
speelde jarenlang met veel enthousi-
asme in de rietsectie met o.a. Marian-
ne de Koning en Annelies Stobbelaar. 
Na haar “tropenjaren” bij de kapel 
ging zij deel uitmaken van de Finan-
ciële Commissie, maar kon haar Bie-
lopers toch net helemaal loslaten en 
heeft nog een aantal jaren als Bierlo-
per voor de kapel gezorgd.
Mia is binnen de Financiële Commis-
sie de vrouw, die achter de schermen 
de vele kleine klussen op zich neemt.

Willemijn de Jongh 22 jaar

Geboren in een echt CC-nest kon het 
niet uitblijven dat ook Willemijn haar 
steentje zou gaan bijdragen aan het 
Aogse carnaval.
Ze werd als Joffer binnen de stichting 
geïntroduceerd en heeft die functie 
een aantal jaren met veel enthousi-
asme vervuld. Ze heeft ook de tijd nog 
meegemaakt dat het goed schuilen 
was onder een cape van de Raad van 
Elf.
Aanvankelijk ging ze deel uitmaken 
van de Commissie Aogse Avonden, 
maar maakte een aantal jaren gele-
den een overstap naar de Commissie 
Protocol.

Zij is naast de reguliere commissie-
werkzaamheden al een aantal jaren 
verantwoordelijk voor de kleding van 
de Joffers. 

Piet Dekkers 22 jaar

Zijn voorganger, “d’n IJzeren”, sleepte 
hem aan een lang touw de Stichting 
binnen en stelde hem voor als PEER 
BROMTOL met de woorden: “Da’s nog 
een veul groter vèrreke dan ik !” 
Inmiddels is hij een begrip in de wij-
de omgeving van ’t Aogje, die de Uit-
tredende Ploeg steeds weer door het 
strakke schema weet te loodsen. 
Piet ging deel uitmaken van de Techni-
sche Commissie en is daarvan inmid-
dels al weer een aantal jaren voorzit-
ter en maakt als zodanig ook deel uit 
van het Algemeen Bestuur.
Hij is ook actief binnen de Werkgroep 
Dorpskwis en draagt al jaren zijn 
steentje bij tijdens de Aogse Avonden. 

Nico Colette 33 jaar

Wat steekwoorden:

Nico Colette – CC ’t Aogje – Festivitei-
ten – Mammaloe – bloemen – optocht 
– paus – blikken

Hij sloot als de man van het lokale 
ABN bankkantoor aan bij de stichting 
en heeft de ontwikkeling van de Fes-
tiviteiten Commissie meegemaakt en 
zelfs een jaar als een soort eenmans-
commissie moeten fungeren.
Hij heeft in de loop der jaren een keur 
van artiesten op het Aogse podium 
voorbij zien komen en heeft als enige 
man in ’t Aogje het genoegen gekend 
Mammaloe te mogen kussen.
Sinds jaar en dag is hij de verantwoor-
delijke man voor de traditionele chry-
santen bij de Festiviteitencommissie.
Gaat ook al jarenlang ook mee naar de 
optocht in ’t Kielegat, waar hij op vas-
te plaatsen langs de route zijn vrien-

den en bekenden begroet. Soms met 
gevaar voor eigen leven, omdat hij 
de wagen even uit het oog verloor en 
even een zetje nodig had om te voor-
komen dat hij werd overreden.
Onvergetelijk is ook zijn optreden als 
paus tijdens de Aogse Avonden, een 
rol op zijn lijf geschreven.
Er wordt verteld dat het pak zelfs nog 
in het Vaticaan heeft rondgewaard.
Hoewel al jaren lid van de Grote Raad 
van Stichting CC ’t Aogje, woont Nico 
al jaren met veel plezier met zijn Mia 
in Boemeldonck.
Afgelopen carnaval had hij ongetwij-
feld een van de mooiste carnavalsda-
gen van zijn leven toen hij samen met 
de stichting op carnavalszaterdag in 
CC-kiel op z’n fietske met blikken over 
de Boemeldonckse Mart kon fietsen.

Jubilarissen Stichting CC ‘t Aogje

Advertentie
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Ge heuget oew eige toch nog wel da 
we un paor jaor geleje ook al us un 
Aogs taolleske hebbe gegeve? En da 
we toen bij ut Dorpsbal unnen Dun-
nen Van Daole uitgedeeld hebbe? En 
ut jaor daornao wir? Hedde daor toen 
iets van opgestoke? Ge mot naturlijk 
wel wá bijgeleerd hebbe in al die ja-
ore, mar nou het de CC deez jaor aon 
de Femmekes gevraogd of wij wir us 
un stukske Aogse taolles vur diejen 
karrenevalskraant van zullie zouwe 
wille maoke. Nou zijn wij nie zo grot-
sig dat we dat nie zouwe wille doen, 
da snapte wel ee, al krege we ut ur 
wel schijtesbenaauwd van of ze nie 
over de rooje zouwe gaon omda ze nie 
snappe waor ut allemaol over gaot en 
ok of oos verhaoltje wel in de smaok 
zou valle bij die lui die diejen Lapteen 
in mekaore zette. We hebbe ze wel 
aon de gang gezien, daor bij Annelies-
ke thuis, maor toen waoren ze al un 
end op scheut. Goed da die lui van de 
kraant al van de zomer zijn begonne. 
Eerst veul vergadere, dan iedereen 
achter zun gat zitte om zoveul moge-
lijk stukskes en advertensies binne te 
krijge en dan dieje kraant nog op zun 
ouverwets  meej knippe en plakke in 
mekaore steke. Op ut end hebbe ze 
dan wel wir unne goeie bij de CC zitte, 
die ut ammel op unnen digitaole hoop 
gooit en er alle fotokes bij doet en dan 

kan diejen kraant pas naor dun druk-
ker. Alles bij mekaore is ut vur zullie 
unnen hoop werk gewist, vurda gullie 
diejen kraant kenne gaon leze en uw 
taolleske kan gaon leren. Meej Kar-
reneval gaon we jullie overhore, ja ook 
gullie van boven de Moerdijk, veul oe-
fene want ge mot integrere wilde dur 
hier in ’t Aogje bij hore!

Hij geurden hum
Hij zat te genieten, was trots

Da’s kaole kak
Die doen alsof ze meer zijn dan ‘de ge-
wone man’

Unnen hoop geneuk hebben  
Komt op hetzelfde neer als ‘kaole 
kak’

Bende benukt
Wat kan het jou schelen (tevens Aogse 
carnavalsvereniging)

Ge kunt em opblaoze!
Het is wel goed met jou, daar doe ik 
niet aan mee

Hedde gij de ju in?
Ben je chagrijnig?

Den dieje krabte zomar nie bloot
Hij is heel rijk

Hij zal gin zaand meer afgaon
Hij heeft zich volgegeten

Ze zeet er ginneneene
Ze zegt geen stom woord

Ze heet er ginneneene
Ze heeft geen rooie cent

Mombakkes
Masker

Hij zit ermeej omhoog
Het houdt hem heel erg bezig

Hij vigt er mooi zun gat meej aaf
Hij trekt er zich niets van aan

TAOLLESKE VAN DE FEMMEKES

Ram 21 maart t/m 20 april
Stoot je beter weer aan dezelfde steen, dat is minder pijn-
lijk dan het omstoten van een glas bier.
Zorg goed voor jezelf, want op Aswoensdag is het erg druk 
bij de dokter.

Stier 21 april t/m 21 mei 
Gedraag je als een feestbeest, ga als een doldwaze tekeer. 
Toegelachen worden is leuker dan uitgelachen worden.

Tweeling 22 mei t/m 21 juni
Met zijn tweeën ben je niet alleen, drink met maten.
Ben wat eerder tevreden, carnaval duurt korter dan je 
denkt.

Kreeft 22 juni t/m 23 juli 
Met carnaval sta je er gekleurd op, als je bleek ziet moet 
je thuis blijven.
Rood is de kleur van liefde, blauw zie je van de kou.

Leeuw 24 juli t/m 23 augustus 
Zingen van het volkslied is gezelliger dan brullen om 
aandacht.
Pak alleen dat vast, wat de moeite waard is.

Maagd 23 augustus tm 23 september
Kijk niet altijd achterom, in de polonaise lopen de meeste 
gekken voorop.
Met een roze bril op ziet de wereld er een stuk vriendelij-
ker uit.

Weegschaal 24 september t/m 23 oktober
Blijf in balans, wissel regelmatig af tussen feesten en 
thuiszitten. Zet je masker af, laat je ware gezicht zien, je 
bent knapper dan je denkt.

Schorpioen 24 oktober t/m 24 november
Feesten is verslavend, ontgiften doe je op Aswoensdag.
Geen bloemen ontvangen? Stuur zelf eens een boeketje!

Boogschutter 23 november t/m 22 december
De boog kan niet altijd gespannen zijn, laat je gaan.
Verschiet al je kruit niet op vrijdag, bewaar wat pijlen 
voor het dorpsbal.

Steenbok 23 december t/m 20 januari
Confetti stinkt niet, het kan beter in je haar zitten dan in 
je bier.
Wat je strooit zul je oogsten.

Waterman 21 januari t/m 18 februari
Wat maakt het uit als je verdrinkt in zijn mooie ogen, als 
ze maar niet te waterig staan.
Een goed hart is beter voor het milieu.

Vissen 19 februari t/m 20 maart
Zorg dat je niet aan de haak wordt geslagen, vrijgezellen 
hebben een leuker carnaval.
Egoïsme is net zo erg dan in je eentje de polonaise dan-
sen.

Wa kunde meej karreneval verwachte....



33

Cultuurscheppend Gezelschap Aogse 
Bluf zal uiteraard wederom aanwezig 
zijn. De meeste leden van deze kapel 
komen uit ’t Aogje. Dit jaar heeft het 
bestuur van Stichting CC ’t Aogje ge-
meend de Verdienster 2008 uit te rei-
ken aan dit unieke muziekgezelschap. 
Een van de toppers, én afsluiter in de 
Vlaamse Schuur, van het Dorpsbal 
Princenhage.

Ut Biks Kabaol, beter bekend als UBK, 
komt uit Boemeldonck. Zij passeren de 
gemeentegrenzen van Boemeldonck 
maar al te graag om in De Koe hun 
unieke en niet te evenaren arrange-
menten te laten horen.

NOGGUS is ook al een aantal jaren van 
de partij en een graag geziene gast. 
Deze gezellige bend(e), zoals ze zelf 
zeggen, speelt een mix van de tune 
van de Love Boat tot aan Het Dorp van 
Wim Sonneveld. Sfeer gegarandeerd!

Ongeloofeloos is nieuw op het Dorps-
bal. Deze jonge en fleurig in het roze ge-
stoken kapel staat garant voor een op-
treden vol vuurwerk. Laat u verrassen!

De Loze Lavers zijn al jaren lang een 
zekerheid. De vorig jaar 44 jaar ge-
worden kapel won dit jaar het Blèèr-
féést in ut Kielegat en bewijzen zo nog 
piepjong te zijn.

Ook de leden van De Zaogurs hebben 
een soort huwelijksverbond gesloten 
met het Dorpsbal Princenhage. Zonder 
aarzeling zeggen ze elk jaar weer toe 
om te komen spelen. Kom kijken en 
vooral luisteren en u weet waarom!

Cock & De Klepzeikers is na een jaar-
tje afwezigheid wederom van de 
 partij. Deze kapel uit Boemeldonck is 
wel wat gewend maar spelen in De 
Koe vinden ze toch altijd weer een 
groot feest. Pop, swingmuziek of Duit-
se Schlager muziek. Alles kan en mag 
bij Cock & de Klepzeikers.

Ook Pretband Sam Sam keert weer 
 terug op het Dorpsbal. In 1980 ont-
staan als de Sint Anna Mannekes, spe-
len zij de sterren van de hemel. Met 18 
muzikanten een heel gezelschap wat 
staat voor een zeer gezellig en gevari-
eerd repertoire.

Bentzat! staat nog steeds bekend als 
een van de betere kapellen uit Breda 
en omstreken. Swingende muziek 
wordt net zo makkelijk afgewisseld 
met een smartlap. Daarbij de gezellig-

heid niet uit het oog verliezend.

Ten slotte De Biermagneten. Als win-
naar van het Aogse Motto-Mot in 
combinatie met CV Simpel krijgen 
ze de kans om te controleren of elke 
carnavalsvierder uit ’t Aogje het car-
navalslied mee zal kunnen zingen. De 
topper: “Polonaise” van een aantal jaar 

geleden zal zeker nog in het muziek-
boekje van deze gezellige band zitten. 
Een feestje is gegarandeerd!

De kaarten zijn uitsluitend in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij: Bachman, 
Haagsemarkt 29 en Drogisterij Brocks, 
Haagsemarkt 17. Aan de deur worden 
geen kaarten verkocht. De kaarten 
kosten E 15,00 inclusief 6 consump-
tiebonnen.

Tot ziens in De Koe op het Dorpsbal 
Princenhage! 

Dorpsbal 2008 in De Koe
Op carnavalsmaandag 4 februari zal voor de dertigste (!) keer het Dorpsbal 
Princenhage worden georganiseerd in het gehele uitgebreide complex van ge-
meenschapshuis De Koe.  
De hele avond kunt in 3 zalen genieten van de beste kapellen die er op dit mo-
ment in en rond ’t Aogje actief zijn.  Natuurlijk zal ook Prins Guus met zijn vol-
ledige Uittredende ploeg een optreden verzorgen in de Rabozaal (22.41 uur) en 
de Vlaamse Schuur (23.30 uur). Ook Prins Dionysos van Ut Kielgat brengt een 
hooggeëerd bezoek aan het Dorpsbal en zal rond 22.30 uur het podium in de 
Vlaamse Schuur betreden.
Dit jaar zullen er 10 kapellen acte de presens geven. Een overzicht:
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Voor wie het nog niet wist: de Schut-
ters vieren dit carnavalsseizoen hun 
33 jarig bestaan.

 Misschien is het de tijd van het jaar, 
wanneer ik dit stukje schrijf. Want on-
danks het feit dat u dit leest in janu-
ari, moeten de inleveraars van stukjes 
voor de Lapteen, deze al ruim voor 
Kerstmis, zelfs dit jaar al voor Sinter-
klaas, inleveren. Vergeeft u het mij dat 
ik u voor een keer in een melancholie-
ke bui meevoer in 33 jaar Schutters.

Toen, in de midden jaren zeventig, 
was de Nieuwe Heilaarstraat zowel 
qua inwoners als qua huizen een 
jonge straat. De Posthoornstraat, de 
straat die deze nieuwe straat, kruist 
was echter al veel ouder. Op de hoek 
van deze beide straten woonde Jos 
de Jongh.  Hij kwam hij aan de praat 
met Piet Hector en Cor Buurstede, 
die hier net woonden. En laten ze nu 
alle drie net een zoon of dochter heb-
ben van een jaar of 5. En zo ontstond 
, geïnspireerd op Tita Tovenaar, het 
idee van de Grobbebollen, waarmee 
Esther, Annemarie en Alex hun de-
buut in de carnavalsoptocht maakten. 
Een jaar later werd de club al uitge-
breid, en nog niet onder de naam 
Schutters werd door een nog grotere 
club families Mina’s Grotste Zurg uit-
gebeeld. Een forse mevrouw, die boos 
over de schutting uitkeek over het 
veld, waar nu het Zottenhofke en Nil 
hun plek gevonden hebben. Boos om-
dat dit veld geen goed speelveld was 

voor de kinderen, die er toen in grote 
getalen woonden. Wat gehonoreerd 
werd met een eerste prijs in de op-
tocht.

In november 1975 werd de naam 
Schutters onthuld, genoemd naar het 
café Schuttershof, wat ongeveer op 
deze plaats gestaan heeft. Toenmalig 
prins Knillis I, ook lid van de Schut-
ters, heeft de Schutters toen officieel 
geïnstalleerd. Beroemde Schutters 
van het eerste uur waren o.a. Pol van 
de Bogaert en zijn vrouw en natuurlijk 
Rinus en Jo van Nunen.

Pas in 1976 deden de Schutters als ech-
te Noor(d)mannen mee als Vikingen 
in de optocht. Een eerste plaats zat er 

toen niet in. Achter de Kruiskoppen of 
Dreefnarren werden we toen tweede. 
Ben maar niet bang, ik ga niet alle 33 
jaren optocht met u doornemen.   

Dus ga ik u niet vermoeien met anek-
dotes over het roggebrood met zult 
van Mimi, de zwarte schoenen van 
Toos, de steiger van Ruud, de zwenk-
wieltjes van Alex zijn goochelkar, de 
doorgedraaide wortels Jos en Piet, de 
vieze gebitten van Bachman, de be-
rehandjes van Riet, de optochten van 
Willemijn, Piri zijn strandstoel, Anton 
als Rembrandt, pas op voor je tanden, 
onze vrienden uit Zevenaar  en de le-
gendarische sociale contacten bij de 
familie de Jongh en nu bij Wim en Ju-
dith.

Voor degenen die toch benieuwd zijn 
naar de geschiedenis, het heden en de 
toekomst van de Schutters, mag ik al 
verwijzen naar onze website. 
Op www.cvdeschutters.nl zal Steijn de 
Jongh al het wetenswaardige over ons 
en over het carnaval in ’t Aogje met u 
delen.

Maar dat het de Schutters ook na 33 
jaar nog naar meer smaakt, moge dui-
delijk zijn. Een speciale vermelding 
verdient toch wel Netty de Jongh, die 
zich ook dit jaar weer opmaakt om sa-
men met haar kinderen en kleinkinde-
ren, voor de 33e keer mee te lopen in de 
optochten van ’t Aogje en het Kielegat 

Tot gauw seffens!

Vrijdag 1-2-2008
De eerste zonnestralen bereiken ons 
dorp. Zorg vanaf vandaag voor een 
groen/witte paraplu, vlag en das. U 
zult geen last hebben van vallende 
sterren. Er is maar één Prins die de car-
navalsstorm zal starten.

Zaterdag 2-2-2008
Het kan vandaag alle kanten op. Het 
kan vriezen en dooien. Vandaag geen 
weer.  
Als u zich toch op glad ijs gaat begeven 
dan is het advies: Bij de buurvrouw 
(man) is het gras altijd groener dan op 
oe eigen!!!  

Zondag 3-2-2008
De verwachting voor deze dag is dat 
het veel confetti zal regenen. 
In de ochtend zal er sprake zijn van 
veel storm. U zult wakker worden 
door de rondgang welke begeleidt zal 
worden met veel slag- en blaaswerk. 
De temperatuur zal stijgen naarmate 
de optocht begint. Het hoogtepunt 
wordt verwacht op het tijdstip van de 
prijsuitreiking. Begin van de avond zal 
de vochtigheidsgraad in De Koe flink 
toenemen. 

Maandag 4-2-2008
Noordenwind is altijd koud. Het maakt 
niet uit waar die vandaan komt.
In de avond tijdens het Dorpsbal zal 
er sprake zijn van tropische tempera-
turen.  

Dinsdag 5-2-2008
Tegen de avond zullen lokale depres-
siezones zich uitbreiden over heel ’t 
Aogje.

Na de leste druppel zullen de donkere 
wolken zich gaan samenpakken.
Aan het einde van de avond volgt er 
een carnavals-eclips. Hierdoor zal al 
het licht uit ons dorp wegtrekken.

PS:
Aan deze voorspellingen kunnen geen 
rechten worden ontleend. Eventuele 
klachten kunt u richten aan de eind-
redacteur van deze krant (bij voorkeur 
voordat het carnaval begint).

De schutters smaokt het nog altijd naor meer

Weerbericht meej carnaval
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