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De Lapteen is een productie van de Com-
missie Pers & Publiciteit van Stichting  
C.C. ‘t Aogje. De Lapteen wordt huis aan 
huis verspreid in een oplage van 6500 
in Princenhage, Westerpark, en Effen. 
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag worden gebruikt zon-
der schriftelijke toestemming van Stich-
ting C.C. ‘t Aogje. 

De Lapteen wordt uitgegeven onder aus-
piciën van Stichting C.C. ‘t Aogje. Het 
correspondentieadres van Stichting C.C. 
’t Aogje is: Duurstedestraat 40, 4834 HL 
Breda. De Stichting staat ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder nr. 

41102968. Bankrelatie: Rabobank Breda, 
NL05RABO0142411000. U kunt de Com-
missie Pers en Publiciteit bereiken via: 
redactie@cctaogje.nl 

Met dank aan:
De Aogse carnavalsclubs en kapellen, 
alle adverteerders en sponsors, Bob 
Bergkamp, Cees Hoosemans, Ronald 
Huismans, Peter van der List, Charles 
van Kerkvoorde, Alec Lokhoff en speci-
ale dank aan Bas Koppens voor zijn vele 
werk.

De voorzitter

Sinds 1956 wordt in 't Aogje een eigen 
carnaval georganiseerd. Dit gebeurde 
door de Culturele Commissie. Later 
wordt de naam veranderd in C.C. 't 
Aogje, waarin C.C. staat voor Carnavals 
Commissie. Op 15 december 1972 pas-
seert de stichtingsakte en heeft Stich-
ting C.C. 't Aogje de huidige organisa-
tievorm bereikt.
Het bestuur van Stichting C.C. 't Aogje 
wordt gevormd door de voorzitter, vice 
voorzitter, secretaris, penningmeester, 
lid uittredende ploeg, lid evenemen-
ten en lid techniek. Daarnaast heeft de 
Stichting nog een aantal commissies 
die door commissievoorzitters worden 

aangestuurd. De commissies hebben 
vast omschreven taken. 

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 bijna 100 mede-
werkers.

Colofon Stichting C.C. ’t Aogje

Beste carnavalsvierders,

Nog een kleine twee we-
ken en dan is het weer zo 
ver: Carnaval in ‘t Aogje. En 
zoals vele van jullie weten 
en de afgelopen jaren heb-
ben ervaren, gaan we weer 
een paar mooie dagen te-
gemoet. Onder het motto 
‘Alles op zunne kop!’ gaan 
we gegarandeerd weer 
veel  kleurrijke,  grappige 
en verrassende creaties 
zien tijdens deze dagen. 
Natuurlijk is  prins Peer 
d’n Zeventiende van ‘t 
Aogje ook van de partij. 
Hij zal ons voor het laatst 
voorgaan in de leut, uiter-
aard met zijn uittredende 
ploeg waarin Tinus van 
de Mart een nieuw figuur 
is. Tinus zal proberen de 
kinderen van ‘t Aogje er nog meer bij te betrekken en hun de no-
dige aandacht geven. 
Wij als Stichting C.C. ‘t Aogje hebben weer geprobeerd om een 
carnavalsprogramma te maken waarbij iedereen zich thuis voelt. 
Naast de bekende bals in de Koe is er voor de jeugd onder ons in 
de Pitstop weer een disco carnavalsbal.  In deze Lapteen staat er 
zeker meer over vermeld. Daarnaast zullen we een bezoek bren-
gen aan de ouderen onder ons in Princenhof, Lucia en Haga en de 
diverse horecagelegenheden bezoeken.
Om alvast in de stemming te komen ligt hier de Lapteen voor u. 
De krant die weer vol enthousiasme is samengesteld door de le-
den van de Commissie Pers & Publiciteit. Daarnaast zijn er ook 
stukken geschreven door personen van buiten onze Stichting. 
Om deze Lapteen te realiseren wil ik ook graag de adverteerders 
noemen, die door het plaatsen van een advertentie deze Lapteen 
mede mogelijk maken.
Ik wil besluiten met u alvast een geweldig carnaval toe te wen-
sen. Ik hoop dat u, mede door het  lezen van het ‘nieuws’ in deze 
krant,  in de stemming zult komen om samen met vele ander 
Princenhagenaars  weer een mooi carnavalsfeest te gaan vieren.
Veel leesplezier en tot carnaval, waarbij we ‘alles op zunne kop’ 
gaan zetten!!

Maarten van de Rijt,

voorzitter Stichting C.C. ’t Aogje

Beste Aogenezen,

Hier is ie weer: De Lapteen. Vers van de pers. Uw wegwij-
zer in leutige tijden. De feestgids van ’t Aogje zodat u geen 
moment hoeft te missen van Carnaval 2015. Pak uw leesbril 
er maar bij en nestel u met de Lapteen in die heerlijke luie 
stoel bij de openhaard. Voor u het weet zet ‘t Aogje “Alles op 
zunne kop”.

Carnaval is natuurlijk het uitgelezen moment om de boel op 
z’n kop te zetten. Niets is wat het lijkt met carnaval en ner-
gens staat geschreven ‘hoe het precies heurt’. Uit dat keurslijf 
en een paar dagen je verkleden tot iets of iemand anders. Het 
dagelijks leven en de beslommeringen even loslaten. Veel 
muziek, veel lachen en een onverwachte ontmoeting aan de 
toog, het kan allemaal tijdens carnaval. Kijk eens achterom 
tijdens de polonaise om te zien wie zijn handen op uw schou-
ders heeft gelegd. Misschien slaat de vonk over en staat uw 
wereld binnenkort ‘op zunne kop’?

Uw Prins Peer d’n zeventiende is er klaar voor. Hij gaat knal-
len want ik hoorde dat dit zijn laatste ambtsperiode is. Met 
zo’n ervaren leutvorst aan het roer hoef ik me geen zorgen 
te maken over het carnaval in ’t Aogje. Bovendien wordt hij 
vergezeld door twee charmante joffers: Marith de Jongh en 
Neeltje Voesenek. Deze dames ondersteunen de Prins tijdens 
de drukste periode in het jaar. Dan is er nog de 
kersverse nar: Tinus van de Mart. 
Een nieuwe aanwinst voor de uit-
tredende ploeg. Een kleurrijke en 
altijd lachende verschijning. Maar 
kijk uit dat je zijn hoed niet kreu-
kelt! 

Beste Aogenezen, ik weet zeker dat 
jullie ‘Alles op zunne kop’ gaan zet-
ten maar blijf wel met beide benen 
op de grond. ‘Anders hedde koppijn 
agge wakkur wurt...’ 

Veel leut!

Bob Bergkamp
Locoburgemeester Breda

ken en dan is het weer zo 

Van d’n Loco-Burger
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Hooggeachte carnavalsvierders,
Ik, Prins Peer d’n Zeventiende van ’t Aogje,

Heerser over d’n Bieloop Beheerser van d’n duurloop Zelfstandige op de Sous Zanger van de lage noten Be-
schermheer van Plancius Plaza Heer van d’n Heuvel Knaak van de Natuur Vrienden,

laat U allen weten, alles in het werk te stellen, om heel het Aogje op zunne kop te laten staan met carnaval.
U kunt dan denken aan een knotsgekke optocht, met veel deelnemers, waar we deze keer de laatste als eerste 
laten lopen…en andersom.
De Limonadebals, waar de vele kinderen uit hun bol gaan tijdens de polonaises met Tinus van de Mart. Het 
Discocarnaval, waar de muziek de ramen doet trillen en de jeugd, samen met de Ministers, hun danskun-
sten toont.
Ook in de cafés zullen vele glazen op zun kop gezet worden…als ze leeg zijn tenminste.
In de zorgcentra Thebe-de Heuvel, -Lucia en -Haga kunnen ze er ook wat van, samen met 
het personeel kennen onze oudere medebewoners de klappen van de zweep en zetten ze hun 
beste beentje voor, om de boel op zunne kop te zetten.
En last but not least, zal het in De Koe als vanouds zijn. Daar gaat ieder jaar het dak er 
af en kan de Aogse bevolking hun steentje aan het motto bijdragen……ik ga er vanuit 
dat dat helemaal goed komt.

Tijdens mijn 3e jaar als Leutvorst, zal ik er nog één keer álles aan doen, om te zor-
gen dat heel ’t Aogje alles op zunne kop gaat zetten.

Met carnavaleske groet,
Uw Hoogheid,

Heerser over d’n Bieloop Beheerser van d’n duurloop Zelfstandige op de Sous Zanger van de lage noten Be

Bekijk de troonrede van
Prins Peer d’n Zeventiende 

op www.cctaogje.nl

Anneke en Petra Kop zijn de trotse ei-
genaressen van Kapsalon Kop aan het 
Heuvelplein in Princenhage.
Vader Ad Kop begon zijn kapsalon voor 
heren in 1955 in hetzelfde pand waar 
die nu nog steeds gerund wordt door 
zijn dochters. In het begin was de zaak 
enkel voorin beneden gevestigd. Later 
werd er verbouwd en inmiddels beslaat 
de kapsalon de gehele begane grond.
De moeder van Anneke en Petra, Tiny, 
ging net na de opening ook een oplei-

ding volgen voor kapster en vergezelde 
haar man in de kapsalon, vanaf toen 
voor heren en dames. Ad en Tiny kre-
gen twee dochters en een zoon, Marc. 
Anneke, de oudste dochter, begon al 
met knippen vanaf haar 15e. Ook de 

vier jaar jongere Petra rolde via haar 
ouders en zus het vak in, maar ging 
elders aan de slag. Beiden volgden de 
kapper school aan de Boeimeersingel 
in Breda. Destijds kwamen niet altijd de 
klanten naar de kapsalon, maar fiets-
ten ze om beurten met vader Ad mee 
de Rith op om na sluitingstijd de boeren 
en knechten te knippen. Ook in de win-
ter, wanneer het donker was en koud. 
Terwijl Anneke alle kneepjes van het 
vak leerde bij haar ouders, twijfelde An-

neke of ze wel een eigen kapperszaak 
wilde managen. Toen Ad en Tiny 25 jaar 
getrouwd waren, wilden zij graag met 
zijn tweeën lang op vakantie. Ad stelde 
voor dat de zussen samen de zaak zou-
den waarnemen, en zo geschiedde. De 

samenwerking was een groot succes 
en Anneke veranderde van gedachten. 
In 1979 namen de zussen Kapsalon Kop 
van hun ouders over. Ad en Tiny bleven 
echter wel boven de zaak wonen en 
waren nog vele jaren regelmatig in de 
kapsalon te vinden. Ook hielpen zij mee 
in de opvoeding van de zonen van Petra 
en Anneke, Jordy en Joost, zodat zij zich 
op het knippen en kappen konden con-
centreren.
De Familie Kop vierde vroeger al graag 
in ‘t Aogje carnaval. “Toen nog enkel op 
zondag”, vertellen ze. “De hele familie 
kwam dan verkleed naar Princenhage 
om met zijn allen te feesten.” 
De mannen van Anneke en Petra, Jan en 
Nico, zijn hun grote steun en toeverlaat. 
Al jaren staan ze klaar om alle hand- en 
spandiensten te verlenen wanneer no-
dig. Zo doen ze het onderhoud van de 
kapsalon en ook de tuin erachter. Ook 
hebben de zoons een luisterend oor 
wanneer de dames advies nodig heb-
ben. Ze zijn trots op hun moeders. Met 
die steun draagt ook de derde generatie 
Kop een steentje bij.
Claudia, Michelle en Elize werken in-
middels al een goed aantal jaren bij 
Kop. “We zijn heel erg blij met ze. Met 
zijn allen gaan we op cursussen om 
op de hoogte te blijven van de nieuw-
ste producten en technieken. Ook doen 
we dan met zijn allen iets leuks, zoals 
gezellig uit eten gaan. We hebben erg 

veel lol. Als wij dan positieve feedback 
krijgen na zo’n dag, is dat heel erg veel 
waard voor ons. “
De dames Kop voelen zich als een vis in 
het water in Princenhage. “Ik hoef niet 
verder dan m’n eigen dorp!” zegt An-
neke. “De gezelligheid, de mooie kerk, 
uit eten bij Don Qui-John of de Ouwe 
Struis, nog steeds wonen en werken we 
hier met heel veel plezier. We zijn ook 
erg blij met onze klanten die soms al 
bijna 60 jaar naar ons toe komen om 
gekapt, geknipt of gekleurd te worden”.
Het 50-jarig bestaan hebben ze destijds 
met heel veel plezier groots gevierd. 
Ook voor aanstaand voorjaar zijn er 
grootse plannen want …
let u op: dan staat vanwege het 60-jarig 
jubileum Alles Op Zunne Kop!
Mocht u een afspraak willen maken 
dan staan de dames op onderstaande 
tijden voor u klaar:
dinsdag-vrijdag: 09:00-17:30 uur en za-
terdag: 08:30-16:00 uur. 
U kunt terecht met en zonder afspraak!

Hofleverancier 2015 
Alles Op Zunne Kop bij Kapsalon Kop!
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’t Aogje kent vele enthousiaste en hardwerkende vrijwilligers. Zowel voor jong als 
oud staan de verschillende stichtingen, comités en personen klaar om evenemen-
ten, activiteiten of zorg te organiseren. Ieder jaar geeft Stichting C.C. ’t Aogje een 
blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk in de vorm van de Verdienster. 
De Verdien-Ster wordt toegekend aan diegenen, die iets van betekenis hebben 
gedaan voor de Princenhaagse gemeenschap. Dit jaar is Frans Beekers verkozen. 
“Waarom ik?” vraagt Frans, wanneer ik bij hem aanschuif voor het interview. “Er 
zijn zoveel andere mensen die ook zoveel doen”. “Dat klopt inderdaad, maar u 
hoort toch zeker ook in het rijtje thuis van mensen die uitzonderlijke vrijwillige 
bijdrages hebben geleverd aan ons dorp, dus u hoort zeker in het rijtje thuis van 
de Verdienster“, vertel ik hem.
Voor wie minder bekend is met het werk van onze goedheiligman geef ik een 
korte opsomming: Frans zat als jongeman jarenlang in het bestuur van de RKJB 
(Rooms Katholieke Jonge Boerenstand). Hij vertegenwoordigde deze vereniging 
niet alleen in Princenhage en omstreken maar ook provinciaal. Hij was voorzitter 
van de Raad van Advies van de tuinbouwschool, is al 52 jaar lid van het Oranje 
comité, en was mede oprichter en bestuurslid van het St. Martinusgilde. Ook ver-
telt hij dat hij lid is geweest van de eerste Raad van elf! Vijf jaar lang vierde hij 
carnaval als raadslid onder Gielstan d’n Eerste. Carnaval vieren is hij daarna niet 
verleerd. Nog steeds is hij jaarlijks, samen met zijn familie onder het genot van 
een borrel of pilsje, te vinden in het carnavalsgedruis. 
Van wie heeft Frans toch al dat besturen geleerd? Het besturen heeft hij meegekre-
gen van huis uit. Hij vertelt dat hij de tuinbouwschool heeft afgemaakt en daarna 
anderhalf jaar een top klas recht, wet en sociologie heeft gevolgd. De middelbare 
tuinbouwschool?.....die sloeg hij over. “Bij mijn vader en op de tuinbouwschool heb 
ik mijn vak als tuinder geleerd, maar mijn echte leerschool was de RKJB. Daar leer-
den we spreken in het openbaar, toneelspelen en hoe te besturen. Ook dansen heb 
ik daar geleerd. Dat heb ik altijd erg graag gedaan.” Niet alleen in het dorp heeft 
hij zitting gehad in verschillende besturen. Ook beroepshalve vertegenwoordigde 
hij menig bestuur regionaal, provinciaal en zelfs landelijk. ’s Morgens werkte hij 

in de kassen en ‘s middags en ’s avonds ging hij voor het besturen het hele land 
door. “Dankzij Jacqueline kon ik dat allemaal. Zij zorgde dan voor onze dochters en 
heeft mij altijd gesteund. Daar ben ik haar erg dankbaar voor. “
Ik vraag aan Frans of er nog ambities zijn. “Ik ben een mens die een mooi leven 
heeft. Ik heb vier mooie dochters en zeven kleinkinderen waar ik heel graag tijd 
mee doorbreng. Ik hoop over niet al te lange tijd een nieuw huis te hebben ge-
bouwd op de geboortegrond van mijn oma. Net naast mijn huidige huis. Qua vrij-
willigerswerk? Ik blijf graag bezig en ik ben in heel veel dingen geïnteresseerd; 
met name in bedrijven en ondernemingen. Ik zie graag hoe het bij een ander reilt 
en zeilt. Ik zou het leuk vinden om met een groep geïnteresseerden bij bedrijven 
en ondernemers langs te gaan voor een rondleiding en een kijkje achter de scher-
men. Met zijn allen zouden we dan vragen kunnen stellen, advies kunnen geven 
en leren van elkaar. Ik vind het belangrijk om bij de tijd te blijven”.
Mijn laatste vraag is: “Waar ben je het meest trots op?” Zowaar krijg ik Frans een 
moment stil………….. “Op mijn kinderen” antwoordt hij, gevolgd door een brede 
lach en mooie tranen. 
Voor de opening van de Aogse Avonden in de Koe is de Verdienster uitgereikt

Verdienster
Stichting C.C. ‘t Aogje kent Verdienster 2015 
toe aan Frans Beekers

11 Jaar lid: Thea van Dort

Thea is 11 jaar verbonden met de C.C., 
maar eigenlijk heeft ze indirect al veel 
langer een band met de C.C. door haar 
kinderen. Casper, Floris en schoonzoon 
Arjan waren Minister. Wibout gaf elf 
jaar gestalte aan de creatie van Polleke 
Piekhaar. Je mag dan zeggen dat de C.C. 
er behoorlijk ingebakken zit. Daarnaast 
is haar huis, wanneer nodig, altijd be-
schikbaar. De krant in elkaar steken en 
de verdeling daarvan gebeurde bij haar 
in het achterzaaltje. Daar werden ook 
Marathonvergaderingen gehouden en 
de kleding voor de Aogse Avonden werd 
ook hier gemaakt. En was er wat anders, 
dan werd er al snel geroepen...”ach dat 
kan wel bij Thea van Dort”.
11 jaar geleden is Thea officieel toege-
treden tot de C.C. Zij werd lid van de 
Festiviteiten Commissie. Een van haar 
belangrijkste en zeker ook de meest 

opvallendste taak is het innen van toe-
gangsgelden bij de ingang van De Koe, 
samen met Netty de Meulder als een 
onafscheidelijk duo. Een ogenschijnlijk 
saaie taak, die zij zeer serieus oppak-
ken en zij beleven daar vele leuke mo-
menten. Daarnaast is Thea ook niet te 
beroerd om, waar nodig, de handen uit 
te steken bij andere activiteiten van de 
Stichting. 
Thea, bedankt voor vele jaren van gast-
vrijheid voor de C.C.-activiteiten en je 
bijdrage als lid van de C.C.

11 jaar lid: Paul Zijlmans 

Ook voor Paul Zijlmans geldt dat hij al 
langer bij de C.C. is dan de 11 jubileum 
jaren. Paul kwam met stip binnen als je 
het mag vergelijken met een hitparade. 
In november 2000 werd hij als Prins 
Herkûûl voorgesteld. Hij was toen nog 
niet algemeen bekend bij carnaval vie-

rend Princenhage, maar dat veranderde 
snel. Drie keer maakte hij op zondag-
middag een spectaculaire entree: met 
een hoge kraan op de markt, een futu-
ristische fiets op hoog niveau en absei-
lend vanaf de Martinustoren. 
Naast het prins zijn heeft hij de spreek-
woordelijke kar getrokken als het gaat 
om het realiseren van een nieuwe 
prinsenwagen. Een lastige klus om 
sponsoren aan te trekken om dit pro-
ject financieel mogelijk te maken. Paul 
zorgde ook voor het ijzer dat nodig was 
om de wagen te construeren. Het is ge-
lukt. Paul heeft samen met CV Simpel 
gewerkt aan de wagen waarmee C.C. 't 
Aogje nog steeds voor de dag kan ko-
men. 
De 11 jaar dat Paul officieel deel uit 
maakt van de Grote Raad, is hij lid van 
de Financiële Commissie en in het bij-
zonder de Sponsor Commissie. Een las-
tige taak om in deze tijd gelden binnen 
te krijgen.

Ook hij zet zich, wanneer nodig, in 
voor andere commissies als de tijd het 
toelaat. 
Bedankt Paul voor je inzet en wij ho-
pen dat je nog lang je bijdrage zal le-
veren aan Stichting C.C. 't Aogje.

33 jaar: Nico Stokman 

Nico 33 jaar lid van de Stichting. En 
hoe! Nog even in het kort de loop-
baan, die Nico binnen de C.C. heeft 
doorlopen:
Lid van de Grote Raad, Lid van de 
Raad van Elf, Voorzitter van de Tech-
nische Commissie, Vicevoorzitter en 
16 jaar voorzitter van de Stichting. Nu 
is hij lid van de Commissie Protocol. 
Een commissie die bij hem past. Met 
de vele ervaring binnen de club kun 
je die goed gebruiken bij de uitwer-
king van de taken van de commissie. 

Zaken regelen om de uitredende ploeg 
zo goed mogelijk te presenteren en te 
profileren.
Nico is ook nog initiatiefnemer -en tot 
voor kort organisator- van de Weiland-
games. Nico is nooit te beroerd om an-
dere commissies te ondersteunen. 

Overal je menig over hebben is ook iets 
wat prima bij Nico past. Daarbij altijd 
het Stichtingsbelang voorop gezet.
Het is gebruikelijk dat iemand die 33 
jaar bij de Stichting aangesloten is de ti-
tel 'Lid van Verdienste' krijgt en daarbij 
een persoonlijk cadeau ontvangt. Het is 
een beeldje geworden waarin Nico zich 
kan herkennen en het werd vervaar-
digd door Dré Karthaus.
Ook voor jou Nico, een welgemeend 
dank je wel. Al dekken de woorden 
'dank je wel' bij lange niet de lading 
voor hetgeen jij de afgelopen 33 jaar vol 
overgave voor de C.C. hebt gedaan. 

Jubilarissen van C.C. ’t Aogje
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Nadat Polleke Piekhaar het afgelopen 
carnavalsseizoen had aangegeven dat 
het zijn laatste seizoen als karakteristiek 
figuur zou zijn, is het bestuur van de C.C. 
meteen gestart met zoeken naar zijn op-
volger. Na maanden van voorbereiding 
werd de nieuwe nar (ofwel karakteris-
tiek) van ’t Aogse carnaval op 11/11 be-
kendgemaakt: Tinus van de Mart. Maar 
wie is nu eigenlijk Tinus van de Mart? 
Uw reporter stelt hem graag aan u voor.

Achtergronden. 
De man achter Tinus van de Mart is 
Sören de Nijs (08-09-1986), geboren in 
Breda en getogen in Kaaiendonk (Oos-
terhout NB, Red). 
Mijn eerste vraag is dan ook hoe ie-
mand uit carnavalsstad Kaaiendonk in 
’t Aogje terecht komt.
“Nou, dat is niet zo moeilijk als je part-
ner (Leslie Dillisse, red.) uit ’t Aogje 
komt”, antwoordt Tinus. “Toen ik met 
haar de eerste keer carnaval vierde in 
de Koe voelde dat gelijk goed bij mij. De 
saamhorigheid, gezelligheid en kind 
vriendelijkheid spraken mij enorm aan. 
Daarnaast was alles tot in de puntjes 
georganiseerd. Bij deze club wilde ik mij 
wel aansluiten.

Tinus legt zijn onafscheidelijke stok-
koetje (een stok-perdje maar dan an-
ders, red.) op de tafel en mauwt verder. 
“Binnen Stichting C.C ’t Aogje heb ik 
eerst de ministerspost Mobiele Zaken 
bekleed. Daarnaast heb ik mij ingezet 
(en nog steeds) bij de Technische Com-
missie. Toen ik te horen kreeg dat Polle-
ke Piekhaar zou gaan stoppen ben ik na 
gaan denken of deze ‘functie’ iets voor 
mij zou zijn. Nou echt lang heb ik er niet 
over nagedacht. Deze kans komt maar 
één keer en als ik het wil doen dan moet 
ik dat nu doen!”

Sollicitatie met een verhaal 
“Direct na carnaval heb ik als eerste de 
voorzitter van de C.C. op de hoogte ge-
bracht van mijn ‘snode’ plan. Die deelde 
mij mede dat ik even in de wachtkamer 
plaats moest nemen omdat het bestuur 
bezig was met een inventarisatie. Uit-
eindelijk kreeg ik te horen dat er 2 kan-
didaten waren voor de opvolging. Een 
collega uit de Grote Raad en ik. Er zou 
een ‘sollicitatieronde’ plaatsvinden en 
aan de hand daarvan zou het bestuur 
een keuze maken. Ondanks dat ik me 
redelijk goed op het gesprek had voor-
bereid, was ik best wel zenuwachtig. 
Noem het gezonde spanning. Achteraf 
kan ik zeggen dat het gesprek in een 
zeer gemoedelijke sfeer heeft plaats-
gevonden. Maar dan begint het pas hè, 

wachten, wachten en nog eens wach-
ten. Toen het verlossende telefoontje 
kwam met de mededeling dat men voor 
mij gekozen had, tja toen sprong ik toch 
wel een klein gaatje in de lucht van ge-
luk!”

Polleke 2.0
Om het karakteristiek figuur gestalte te 
geven had het bestuur een commissie 
samengesteld die de naam ‘Polleke 2.0’ 
kreeg. De commissie bestond uit Ronald 
Huismans, Tim Schoonebeek, Maikel 
Rops en later kwamen daar ook nog Lia 
van Endschot, Kim Nuitermans en Jan-
neke van Kerkvoorde bij. Zij kregen de 
opdracht om de nieuwe karakteristiek 
figuur van de Stichting gestalte te geven. 

“Tinus, hoe zijn de voorbereidingen 
verlopen?”
 “Vele avonden zijn we bij elkaar ge-
weest om te brainstormen. Diverse 
typetjes (bijvoorbeeld een soort kwa-
jongen, een boer, een kok en zelfs een 
Napoleon-figuur) en namen zijn de re-
vue gepasseerd. Uiteindelijk bleven er 2 
creaties over waaruit het bestuur er één 
moest kiezen. De keuze viel op de huidi-
ge uitstraling van Tinus. Nu klap ik wel-
licht uit de school maar Tinus droeg in 
de voorbereidingen een andere naam, 
namelijk ‘Binky Boordevol’. Uiteindelijk 
werd na ‘heftige’ discussies ‘Binky Boor-
devol’ over boord gegooid en ingeruild 
voor ‘Tinus van de Mart’. 

“Zomaar een ‘leuke’ naam of zit er nog 
een gedachte achter?” 
Tinus zet illustratief zijn hoedje van pa-
pier achterstevoren op zijn kop en doet 
met draaiende arm- en handbewegin-
gen een verwoede poging om uw repor-
ter de totstandkoming van zijn naam te 
verduidelijken.
 “De naam is eigenlijk een verdraaiing 
van de naam van de Heilige St. Marti-
nus. Draai mijn naam TINUS (van de) 
MART maar eens om, dan krijg je…. 
Nou…?”
Uw reporter kijkt Tinus vragend aan. 
“TRAM (ed nav) SUNIT?”, antwoord ik 
met een lichte twijfel in mijn stem. 
 “Bijna goed!”, lacht Tinus. “MART (de 
van) TINUS natuurlijk, maar dat be-
doelde je toch?!” 

Slaapmutsje
“Toen Tinus eenmaal was geboren, hoe 
heb je jezelf voorbereid op jouw be-
kendmaking?” Tinus vervolgt zijn ver-
haal.
 “Samen met de commissie hadden we 
hier een plan voor gemaakt. Zaterdag 8 
november 2014 was het dan zover. In de 
middag de interne bekendmaking bij 
de Stichting en in de avond de bekend-
making op de Mart. Ik was deze dag 
redelijk zenuwachtig kan je wel zeg-
gen. De slaappillen en een paar sterke 
slaapmutsjes op de vrijdagavond heb-
ben totaal niet geholpen. Daar-
naast bleek de tijd die dag ook 
niet mijn beste vriend te zijn. Het 
duurde en duurde maar. Ik stond 

stijf van de zenuwen toen men eindelijk 
met de interne bekendmaking begon. 
Het klink misschien als een cliché maar 
alle zenuwen vielen van mij af toen ik 
hartelijk en warm binnen de Stichting 
werd ontvangen. “Ja” dacht ik,” als ik in 
de avond ook zo door de Princenhaagse 
bevolking wordt ontvangen, dan komt 
het allemaal wel goed”. Nou ik ga je 
vertellen het is inderdaad ook allemaal 
goed gekomen. Veel positieve reacties, 
gelukwensen en cadeaus heb ik die dag 
mogen ontvangen. Dat gaf me echt een 
goed en prettig gevoel!”

Hoedje van papier
Het komende carnaval zal voor Tinus 
zijn vuurdoop zijn. “Wat mag de bevol-
king van jou verwachten?”
 “Dat is een lekkere vraag zeg. Voorals-
nog heb ik zelf ook (nog) geen idee wat 
de Aogenezen van mij mogen verwach-
ten. Eén ding kan ik wel aangeven: de 
kinderen van Princenhage hebben bij 
mij een speciaal plekje. Zij zijn de toe-
komst, zij moeten in de toekomst het 
carnaval in Princenhage nieuwe im-
pulsen geven en levend houden. Maar 
natuurlijk is Tinus er ook voor de ‘grote’ 
mensen (en dat zullen ze merken ook 
…).”
Glimlachend neemt Tinus een slokske 
van zijn ‘koffie’. Wat hij allemaal in pet-
to heeft, dat blijft vooralsnog onder zijn 
papieren hoedje.
 “Verder is Tinus degene die hij is”, ver-
volgt Tinus zijn verhaal. “Hij zal een 
karakteristiek figuur zijn met bepaalde 
eigenschappen die na verloop van tijd 
herkenbaar zullen zijn. Ik hoop dat Ti-
nus een figuur is die spontaan met 
ludieke acts komt en zeker niet met 
vooraf ingestudeerde. Het komt zoals 
het komt. Wist je trouwens dat Tinus 
de enige figuur binnen de Stichting is 
die geen protocollaire rolomschrijving 
heeft? Met andere woorden ik mag 
mijn rol, binnen gestelde kaders, zelf in-
vullen. Als ik nu al zou weten hoe ik dat 
allemaal ga doen dan gaat dat ten koste 
van de spontaniteit. En dat is iets wat ik 
zeker niet wil. Ik laat carnaval gewoon 
op me afkomen en zoals ik net al zei doe 
ik wat mij ingegeven wordt. Ik kan niet 
wachten!”

Nieuwe nar tinus van de mart gericht op de toekomst

“Die brakken houden ons carnaval levend!”

devol’ over boord gegooid en ingeruild 
voor ‘Tinus van de Mart’. 

gen. De slaappillen en een paar sterke 
slaapmutsjes op de vrijdagavond heb-
ben totaal niet geholpen. Daar-
naast bleek de tijd die dag ook 
niet mijn beste vriend te zijn. Het 
duurde en duurde maar. Ik stond 
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Maar wat houden de Aogse Avonden 
eigenlijk in ?
Een gevarieerd kijk- en luisterprogram-
ma, opgevoerd door enthousiaste leden 
van Stichting C.C. ’t Aogje. Uiteraard 
blijft niemand gespaard en gaat ieder-
een van ’t Aogje wel een keer over de 
tong. Het programma bestaat ieder jaar 
uit swingende en meesleurende songs, 
toneelstukken, buuts, tweespraken en 
de inmiddels niet meer weg te denken 
bandparodie. Bij deze hilarische act, die 
op het internet nu een rage is onder de 
naam “Dub smash” vliegen de perso-
nages in een strak geregisseerd tempo 
over het toneel. Bij menig bezoeker 
schieten de tranen in de ogen van het 
lachen. Daarnaast treedt de dansgroep 
van balletschool Nana Vanderpluym op 
met een paar prachtige choreografieën. 
Een lust voor het oog 

Uitreiking van Awards
Tijdens de Aogse Avonden worden te-
vens de Persprijs en de Verdienster uit-
gereikt.
De Persprijs is voor die persoon of groep, 
die Princenhage op een positieve ma-
nier in de regionale of landelijke pers 
heeft weten te krijgen. De Verdienster 
is voor die persoon of groep, die uitzon-
derlijk goed werk heeft verricht voor de 
Princenhaagse gemeenschap.

Ieder jaar een ander thema
Een commissie van C.C. leden bedenkt 
ieder jaar de inhoud van een nieuw pro-
gramma en regelt alle voorbereidingen 
voor deze Avonden. Zij maken de tek-
sten, het repetitieschema, regelen de 
repetitieruimtes, maken afspraken, lei-
den de repetities enz. Daarnaast maakt 
een groep enthousiaste C.C. dames de 
kleding voor de verschillende optre-
dens. De Technische Commissie zorgt 

voor een mooi decor en een combo 
zorgt voor de muzikale omlijsting. Zo 
werkt uiteindelijk de gehele Stichting 
mee aan deze beroemde Aogse Avon-
den. Na de voorstelling is er een gezel-
lige nazit, waar de Uittredende Ploeg 
onder aanvoering van Prins Peer d’n 
Zeventiende de carnavalssfeer nog eens 
extra verhoogt, dankzij de diverse car-
navalskapellen.

Om uw geheugen op te frissen:
Weet u het nog, nog, nog ?
In 2009 hadden we als thema: “Circus”, 
met Maarten van de Rijt als circusdi-
recteur, de clowns act, het kanon met 
de levende kogel, buikspreken met een 
glas melk.
2010: “Het huwelijk”. Een heel herken-
baar thema met het aanzoek, de komi-
sche act in de kerk, de bruidswinkel, het 
vrijgezellenfeest met de Chippendales 
(hilarisch) en de naaiclub in het rook-
hok.
In 2011: “In de Mallemolen”, met Piet en 
Bets, het brulkoor, de act met de lift en 
het optreden van de kamermeisjes.
2012: “De Benefietavond”, met het call-
center en de guerillabreisters.
In 2013 ging het over de “Social Media”, 
met het speed daten, de computercur-
sus voor bejaarden en het Facebook lied 
en Facebookstuk.
2014: “ ’t Aogje Airlines”, met de opval-
lende omroepster, de douanepost en de 
leuke stewardessen.

En dit jaar dus “Leve de Koning”. Wij 
hopen dat u net zo genoten heeft wij 
tijdens de voorstellingen! En bedenk 
goed, “Je bent pas een echte Princeha-
genaar” als je bij de Aogse Avonden 
bent geweest!

Commissie Aogse Avonden

Aogse Avonden
Leve de Koning
Ongetwijfeld bent u deze naam al eens tegengekomen in Wijkblad Princenhage.
Traditiegetrouw vinden de Aogse Avonden plaats twee weken voor carnaval in Ge-
meenschapshuis De Koe. Drie dagen lang kunnen inwoners van ons Aogje dan ge-
nieten van pure entertainment. 

Check mijn compleet 

nieuwe site!

Daar ben ik 
best trots op!

Check mijn compleet 

nieuwe site!

Daar ben ik 
best trots op!

www.lintgrafischontwerp.nl
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Zaterdag 10 november gebeur-
de er weer veel in 't Aogje, de 
start van het nieuwe carna-
valsseizoen 2015.
Na de bekendmaking van Prins 
Peer d’n Zeventiende, z'n Jof-
fers en natuurlijk de nieuwe 
nar "Tinus van de Mart" was 
het na de receptie in de Koe 
weer tijd voor de verkiezing 
van het nieuwe carnavalslied 
2015.
Ondanks dat er minder in-
schrijvingen waren dan afge-
lopen jaar, was de strijd er niet 
minder om en bleef het tot het 
laatst erg spannend.
Na druk overleg was de jury 
er eindelijk uit. En de winnaar 
is.... "de Buurvrouwkes" samen 
met Aogse Bluf met het num-
mer "alles op zunne kop".

Wij gingen in gesprek met Pau-
la en Petra en met twee Bluf-
fers Paul (grote trom) en Peter 
(trompet).

Hoe zijn jullie op het idee ge-
komen?
Petra: "Tot twee weken voor het 
MottoMot hadden we eigenlijk 
nog geen idee. Toen kwam onze 
buurman Arnoldus Eshuisman, 
dat hij voor ons een nummerke 
had gemaakt en dat ging over 
twee buurvrouwkes."
Paula: "Alles op zunne kop, 
buurmannen worden buur-
vrouwkes en nadat Joske Bas er 
een deuntje bij had verzonnen 
was er een nummerke en een 
act geboren."

Hoeveel repetities hebben jul-
lie dan wel gehad?
Petra: "Twee maar, want Pau-

la zat nog in Parijs, ze moest 
daar nog dansen in de Moulin 
Rouge en we hadden dus maar 
weinig tijd om samen te repe-
teren".

Later hadden we nog een ge-
sprek met Paul de Groot en Pe-
ter de Bie.

Voor de hoeveelste keer is het 
dat Aogse Bluf het MottoMot 
heeft gewonnen?

Peter loopt naar de schildjes 
van de winnaars, die in de Koe 
hangen naast de rookruimte 
en roept: "Voor de 11e keer".

Paul ik zie dat je nogal grote 
voeten hebt, hoe kom jij aan 
die mooie schoentjes?
Paul:" die heb ik via Markt-
plaats gekocht bij een studen-
te, die keek wel erg verbaasd 
toen ik voor de deur stond na-
tuurlijk. "Ik zei nog: "het is voor 

Carnaval...."
 "Ja natuurlijk", was haar ant-
woord.

Wisten de Bluffers eigenlijk 
van jullie idee af?
Peter: "de rest wist van niks 
van onze verkleedpartij, dus 
dat was wel lachen natuurlijk 
toen wij opkwamen als Paula 
en Petra, haha".
Paul: "en we hebben voor deze 
keer echt een uitzondering ge-

maakt, want wij dragen nor-
maal nooit panty's".

Hebben jullie nog nieuwe 
nummers voor dit jaar in jul-
lie repertoire?
Paul: "Zeker wel, we hebben tot 
nu toe alweer negen nieuwe 
nummers, die we druk aan het 
instuderen zijn, zoals Hé Trut, 
Ratatadadadadaa, de nieuwe 
van Frans Bauer".
Peter: "…en niet te vergeten 
Drinken als een Prins, maar die 
nummers kun je straks tijdens 
de Vocaole Generaole allemaal 
weer komen inzingen".

Ondertussen zijn de CD opna-
mes en de opnames voor Baro-
nie TV alweer geweest, dus met 
z'n allen stemmen op het num-
merke van de Buurvrouwkes 
Paula en Petra.
We zullen ze tijdens de carna-
val nog vaak tegenkomen in de 
Koe of op Baronie TV.

Wil je nou meer weten over 
Aogse Bluf of de Buurvrouw-
kes?
Kijk dan op:
www.aogsebluf.nl
of
www.debuurvrouwkespau-
laenpetra.nl

Volledige uitslag MottoMot 2015:
1. De Buurvrouwkes Paula en 

Petra met Aogse Bluf 
2. De Biermagneten 
3. BB de Bielopers

Winnaar MottoMot 2015 Aogse Bluf
Buurvrouwkes Paula en Petra zetten “Alles op zunne kop!”.

Muziek: Jos Smolders, Tekst: Arnold S. Manhuis, Zang: De Buurvrouwkes (Paula & Petra)

Alles op zunne Kop!

Refrein:
We zette in ‘t Aogje

allus op zun kop, allus op zun kop, allus op zun kop!

We zette in ‘t Aogje allus op zun kop, effe lekker gin 

getob.

Ja, ôk mun buurvrouw doet d’n afwas effe nie,

want ze vier nou fêêst en zingt ut allerhôôgste lied!

We zette in ‘t Aogje allus op zun kop,

zet maar gâuw un ‘oedje op!

1e couplet:
Kèk…, nou de Martinustoore…, t’is toch net of dat ’ie 

lacht,
ziet…, un boel verkleejde mènse…, die gek doen op de 

Mart.
En witte wat ’ie zeej…? Ik doeij ‘es lekker meej!

La-lala-laaa lala lalala laaa…

Refrein

2e couplet:
De Prins…, bij ôns ‘ier in ‘t Aogje..., moest bij…, d’n bril-

ledokter zijn.
Hij zeej…: “Ik heb un listig vraogje…, mijne bril die zit 

nie fijn”
‘t Lijkt ne goeie mop. “‘k Zie allus op zun kop!”

La-lala-laaa lala lalala laaa…

Slotrefrein
We zette in ‘t Aogje

allus op zun kop, allus op zun kop, allus op zun kop!

We zette in ‘t Aogje allus op zun kop,

saome karnevalle, lekker meej z’n alle, zet maar gâuw 

un ‘oedje op! 

allus op zun kop, allus op zun kop, allus op zun kop!

We zette in ‘t Aogje allus op zun kop,

saome karnevalle, lekker meej z’n alle, zet maar gâuw 
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Alles op zunne  
 U bent van harte welkom in onze 
 tandartsengroepspraktijk.

U kunt bij ons terecht voor:
• Alle tandheelkundige zorg
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• Volledige gebitsprothese

• Gebitsproblemen  
• Het kindergebit
• Implantaten en klikgebit
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Kop

Alles op zunne  
 U bent van harte welkom in onze 
 tandartsengroepspraktijk.

Nil kreeg van De Lapteen redaksie op 
zunne kop omda’k nog steeds ginne 
kollum aongeleeverd ‘ad gehad. De in-
spieraasie was ver te zoeke. Al ging ik 
op munne kop staon, de inkt van Nil 
zunne pen leek te zijn opgedroogd. Nog 
lang bleef ik staore naar da witte vel-
leke papier da veur mijn lag.
D’n Nil moest denke aon al die Aogse 
clubs, de waogebouwers en karrenavals 
vereeniginge. Waor haole zij elluk jaor 
d’r inspieraasie vandaon om meej d’n 
Grôôte Aogse Optocht wir goed veur d’n 
dag te komme?  
Op bezoek bij ‘Crea Lia’ van de Zuile-
schuivers kreeg ik een antwoord op 
mijn hamvraog. “Wa’k zie en in munne 
kop ‘eb, da maoke mun ‘aande”, zeej Lia. 
D’r naoimesjientje ging meteen weer 
raotele na ’t lezen van ’t leste boekske 

van zullie Kees. En ut zou nie lang duure 
totda Kees z’n groen-witte boswachter-
kostuumeke zou aontrekke, om veur ‘n 
nieuw Rondje ut Liesbos in te worre ge-
stuurd. 

De manne van Simpel waore intusse 
geinspiereerd geraokt deur de ‘uuwe-
luksaonkondiging van d’n Fridoow en 
zunne Marjo. Op ‘uuwelukse voorwa-
orde da ze gin natte voete zouwe krijge, 
stapte ’t bruidspaor op hun grote dag ut 
papier-mesjeeje schuitje  in. D’n ‘uuwe-
lijksstoet liep verders op rollekes. Al-
leenig ’t uitgelopen Aogje hield ut die-
jen dag nie lang droog.  
Bende Benukt zet ‘t Aogje al jaore op 
zunne kop. “Da Aogse motto is ons op ut 
lijf geschreeve!”, roepen Ramon Lips en 
Kees Lambregts d’n Nil toe. Op de vraog 

of hun nieuwe act voor d’n optocht 
wederom op ’t Aogse motto is geïnspi-
reerd, is ’t duo klip en klaor: “Welnee 
Nil…bende benukt?!”
En zo ziede maor weer. Motto of gin 
motto, inspieraasie laot zich nie altijd 
stuure. Maor voorda ge ’t wit ligt de 
Lapteen dankzij de k’missie Pers & Pu-
bliesieteit al wir goed gevuld in oewen 
brievebus. Dat ‘n motto mot, staot as 
nun paol boove waoter. Ut draogt telle-
kes wir ‘n belangrijk steentje bij aon de 
kreativiteit die ’t Aogse karrenaval zo 
bijzonder maokt. 

En agge net als d’n Nil ook ‘ns dreigt 
vast te loope in al die kreatieve hersen-
spinsels, geen nood: 
Als ’t nie kan zoals ut mot, dan mot ut 
maor n’un keer zoals ut kan… en da’s 
Nil’s persoonlijke motto!

Veul inspieraasie gewenst!
Hullie Nil

Nil’s Kollum
’n Motto Mot!

In memoriam
We zijn geschrokken en bedroefd door 
het bericht van het plotselinge overlij-
den van Gerrit de Peijper onze sousafo-
nist, in de leeftijd van 54 jaar. Hij is op 
zaterdag 17 januari overleden, een aan-
tal uren voordat we met zijn allen met 
de hofkapel op pad zouden gaan om 
muziek te maken.

Gerrit speelde ruim 8 jaar bij BB de Bie-
lopers. Hij was er altijd en had altijd 
goede zin. Dan moest er vol de gas op, 
muziek maken was voor hem meer dan 
alleen een hobby. Hij was loyaal aan de 
kapel en de stichting. Voor hem was het 
van belang dat het geheel er stond. Het 
ging er bij Gerrit nooit om, om zichzelf 
op de voorgrond te zetten. Hij wilde 
vooral dat we het met zijn allen deden. 
Hij stond erop dat het eerlijk ging. 

We gaan een eigengereid bijzonder 
mens missen met een sociaal gezicht. 
Een lege plek in de kapel. Een onwer-
kelijk idee. Moeilijk om zo plots, zonder 
waarschuwing, midden in het leven af-
scheid te moeten nemen. 

Gerrit bedankt!
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Tijdens carnaval 2015 kan iedereen in 
West Brabant en ver daarbuiten vanaf 
vrijdag 17.11 uur tot en met dinsdag 23.11 
uur weer kijken naar de Baronie TV 
Carnavalsmarathon. Dit jaar voor het 
negentiende achtereenvolgend jaar. En 
“we staon dur wir gekleurd op”.

Na de opening op vrijdag 13 februari 
om 17.11uur gaan we eerst twee uurtjes 
Indraaje en daarna worden vanaf 20.00 
uur alle liedjes voorgesteld die mee-
doen aan de Barnavalsliedverkiezing. 
Stem op nr. 6: Alles op Zunne Kop”
Op zaterdag, zondag, maandag en dins-
dag beginnen we iedere morgen om 
08.30 uur met het kindercarnavalspro-
gramma Hopsasa. Met carnavalsonder-
werpen voor en door kinderen en acti-
viteiten op scholen en kinderoptochten. 
Om 10.30 uur presenteert Ad Romijn 
“Van de Prins gin kwaod” waarin alle 
Carnavalshoogheden met hun gevol-
gen uit de regio live in de studio worden 
ontvangen. 12:30 kijk naar live optre-

den van Prins Peer de Ze-
ventiende en zijn gevolg. 
De carnavalsoptochten uit 
Oosterhout, Prinsenbeek 
en Breda worden ’s mid-
dags vanaf 14.00 uur live 
uitgezonden. De andere op-
tochten zitten in het avond-
programma vanaf 20.00 
uur Tussen 17.00 en 19.00 
uur worden in een liveshow 
regionale carnavalsgroepen, 
-artiesten en dweilorkesten 
ontvangen die met elkaar een al dan 
niet muzikale carnavalsstrijd aangaan. 
Na 23.00 uur worden alle programma’s 
herhaald. De studio is gevestigd in De 
Vlieren (Het Huis van de Heuvel) op het 
Mgr. Nolensplein in Breda.
Baronie TV is te ontvangen op de digita-
le Ziggo kanalen 40 tot met 43 en/of 46, 
en het evenementenkanaal van KPN of 
via www.Baronie.tv. 

Ook ik, Bart van d’n Bielop, heb in mijn leven al van alles op munne kop gehad en 
op zunne kop gezien.  Ik zal u eens een opsomming geven:

Toen ik een kleine 10 seconden oud was, zag ik de verloskamer op z’n kop. Een 
halve seconde later kréég ik op mijn kop. Althans ze gaven me een pets voor m’n 
billen. Ik snap nu nog steeds niet waar ik dat toen aan verdiend had, ik was zo 
onschuldig als een pasgeboren baby.

Als tweejarige zag ik ons trappenhuis op zijn kop. Niet omdat ik dat zo leuk vond, 
maar meer omdat ik van de trap lazerde. In een onbewaakt moment was ik onder 
ons moeders aandacht weggeglipt, die had denk ik even iets anders aan haar kop. 
Afijn ik dook rechtvooruit de trap af en had even later een flinke bult op m’n tinus. 
Ons moeder kreeg die avond van ons vader op haar kop. 

Als vijfjarige kreeg ik op de kleuterschool op mijn kop. Ik had het konijn laten ont-
snappen omdat ik het zielig vond dat het beestje de hele dag in zo’n klein kooitje 
moest zitten. De juffrouw vond mijn ‘wakker dier’ actie niet gepast, ik hield echter 
koppig vol dat ik gelijk had. Het halve lerarenkorps moest die middag achter het 
konijn aan en ze hadden hem pas tegen de avond te pakken. 

Elf jaar was ik toen ik met mijn pas verworven racefiets over ‘mijn’ kop sloeg. De 
schuldige was een stoeptegel die zijn kopke omhoog had gestoken. Na wat pijn-
lijke krammen in mijn kop zei de dokter: ‘Zo vent en nu een week onder de wol, 
kop op!’ Door de hersenschudding die ik er gratis bij had gekregen zag ik de eerste 
drie dagen alles op zijn kop. 

Op mijn achttiende moest ik in militaire dienst. Dat zette heel mijn leventje be-
hoorlijk op z’n kop! Schoenen poetsen, kastje opruimen, bed opdekken, wande-
lingen van twintig kilometer maken… En dan ook nog zo’n loodzware helm op 
munne kop! Maar met mijn kop omhoog en mijn neus in de wind heb ik het al-
lemaal overleefd. Een kopstuk ben ik echter nooit geworden.

Och je wordt ouder en ook wijzer… zeggen ze. Dus ga je carnaval vieren! 
Met z’n allen naar het bal alwaar de Prins van ‘t Aogje met zijn gevolg de zaak 
eens stevig op z’n kop komt zetten. Niet op z’n eigen kop, want daar staat natuur-
lijk al een steek. En die zit vast, er zit dus geen steekje los! 

En dan gebeurt het, ieder jaar opnieuw… Je komt allemaal bekenden tegen. D’n 
dieje en d’n dieje meej d’n dieje van d’n dieje. Een praatje, een geintje, een pilske 
en het is weer een ouderwets gezellige carnaval. ‘Kom jongens ik moet eens op-
stappen! Doe nie zo flauw man! Nog eentje van mij.’ Nou vooruit dan, omdat je 
zo aandringt. Een half uur later stap je naar buiten, de frisse Aogse lucht in en 
verrek… Hoe kan dat nou? Alles staat op z’n kop! Hoe zo’n stichting als de C.C. dat 
toch voor elkaar krijgt, zo goed op het motto inspelen door alles ondersteboven te 
zetten. Ge snap ut nie!

Bart van d’n Bielop.

Van alles op munne kop!

uur Tussen 17.00 en 19.00 
uur worden in een liveshow 
regionale carnavalsgroepen, 
-artiesten en dweilorkesten 

Baronie TV in 2015 
weer vanuit De Vlieren

De Sentekwiebus, 
De enige kwiebus die echt oké is:

Er zijn veel gekke kwiebussen te vinden in ´t Aogje, maar er 

is eentje waar we allemaal blij van worden. U raadt het al, de 

Sentekwiebus! Voor hem of haar steken we graag de loftrom-

pet. Sterker nog we houden de deur voor je open, we schenken 

je onze liefste glimlach en bieden je altijd de beste plaats aan 

in de polonaise of aan de bar. 

Met het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt en het 

verkopen van emblemen, Aogse Troela’s en andere waren ko-

men we al een hel eind in onze begroting. Maar we kunnen 

elke kleine ondersteuning goed gebruiken. Nee we zitten niet 

diep in je portemonee en ook al praten we tegenwoordig over 

euro´s, met een kleine bijdrage kan je dit fantastische feest 

goed ondersteunen. Je wordt een echte vriend van de prins. 

En je krijgt er ook heel veul voor terug. Wat dacht je van en 

prachtig schildje van de CC en een gratis uitnodiging voor het 

Bouwersbal. Ook een hart voor carnaval? 

Kijk dan even op pagina 31 bij de financiële berichten en wordt 

een echt Kwiebus.



www.fysiokavelaars.nl
info@fysiokavelaars.nl

076 - 543 02 61
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INFO@MARIJKESHAARIDEE.NL

T 076 514 74 69

HAPPY
NEW
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KOM LANGS VOOR
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Aogse 
papaplu

€ 12,50

Ut motto was verrassend
Maar voor ’t Aogje erg passend
want op z’n kop in Princenhage

Dat is om een feestje vragen

Met elf elf  op de mart
Kende het motto echt zijn start

De spanning was reusachtig
En de ontlading dus ook krachtig

Op zunne kop droeg ie een hoedje
Met daarbij een vrolijk toetje
Van de Mart was hij geheten

En ook Tinus moest men weten

Een mooi op-z’n-kop-gebeuren
Die Martinus achtersteveuren

Want wie Martinus wat verward
Komt uit bij Tinus van de Mart

Onder de zwarte jofferhoedjes
Straalden nog steeds dezelfde snoetjes

Zij dansen mee op ieder bal
En gaan op kop met carnaval

Maar het ging toch alleszins
Om de steek van onze prins

Want wie ging zou ons gaan verrassen 
En dit jaar de steek gaan passen

Tot ons aller welbehagen
Is ‘t Peer die ‘m zal dragen

Op z’n kop kan hij veel zetten
Mijter, bril…hij past veel petten

Maar z’n steek die zit gegoten
En is nog nooit te kort geschoten

En met de bril ondersteboven
Gaan wij in ‘op z’n kop’ geloven

En dus gaan we met z’n allen
Naar de Koei en carnavallen

Doe je pet of pruikje op
En zet ’t Aogje op z’n kop!

Ron van Zundert

Op zunne kop

Al voor het derde jaar is Lapteen TV  in de lucht. 
Dit jaar zoeken Bep en Toos het hogerop en zien vanaf de 
kerktoren alles op zunne kop en daar doen ze  opvallende 
ontdekkingen.
Prins Peer d'n Zeventiende en zijn ministerraad vertellen 
live wat de verwachtingen en speerpunten zijn voor het 
komende carnaval in de Troonrede 2015.
Tinus laat zien hoe je een hoedje van papier maakt.
De Financiële Commissie heeft enkele  reclamespotjes op 
stapel staan en die mag u ook niet missen.

Doe wa ik tege oe zeej
Kek naor Lapteen TV !

Het RTL4-programma ‘Ons Huis Verdient Het’, 
onderdeel van de gelijknamige campagne, 
spoorde in 2014 Nederlandse huishoudens aan 
om energie te besparen. Daarbij liet het pro-
gramma inspirerende voorbeelden zien van 
buurten, die op de goede weg zijn. Op 2 novem-
ber jongstleden heeft het programma aandacht 
besteed aan Princenhage. Bewoners uit de Am-
bachtenbuurt gingen samen aan de slag met 
energiebesparende maatregelen. Met de actie 
‘Lamp uit, kaars aan’ brachten Princenhage-
naar Martijn Kegler en zijn werkgroep ‘t Aogje 
positief in het nieuws op de landelijke televisie. 

“Een duurzame samenleving vinden wij be-
langrijk en daar zetten we ons graag voor in. 
Samen met Emiel Rouws, Hajo ’t Mannetje, Pa-
trick Bogerd, Paul Wiegel, Erwin van de Sande 
en Pascal Stoot vormen wij het buurtteam om 

samen in de buurt energie te gaan besparen. 
Het eerste project van het buurtteam is “Buur-
kracht”, waarmee het team samen met geïnte-
resseerde medebewoners de huizen in de Am-
bachtenbuurt duurzamer wil maken en kosten 
besparen. Hoe meer mensen er mee doen, hoe 
voordeliger het wordt om bepaalde maatrege-
len uit te laten voeren. Als bewoners bepalen 
wij zelf welke maatregelen er gewenst zijn en 
hoe die uitgevoerd gaan worden. Buurkracht is 
in de Ambachtenbuurt gestart, maar dat kun-
nen we gaan uitbreiden in andere delen van 
Princenhage”.

Als opsteker verdient dit initiatief de Persprijs 
2015 van Stichting C.C. ’t Aogje. 

Persprijs 2015 Buurtteam
Actie ‘Lamp uit, kaars aan’ schijnt duurzaam licht over Princenhage voor het  
buurtteam van Martijn Kegler 

Een berichtje klein
Want jij bent zo fijn

Mijn hart vol
Want door jou slaat mijn hart op hol

 
Lieve Quirine wij zijn samen één

Zonder jou sta ik op één beenZonder jou sta ik op één been

Prins Carnaval en Cupido kruisen 
elkaars paden op Valentijnsdag.



Spinveld 72a - 4815HT Breda - Tel. 076-5218509
Fax 076-5200165 - www.autobedrijfnuitermans.nl

voor alle reparaties
en onderhoud &
aanhangwagen-
verhuur

Ook het adres voor uw:
l apk keuring
l schade herstel
l winterbanden
l opslag van winter- en 
  zomerbanden
l verkoop occasions
l verhuur autoambulance

Nu ook voor uw lease auto’s
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Als ’t Aogje carnaval viert, dan is Com-
missie Protocol van C.C. ’t Aogje al weer 
volop in de weer met het carnaval voor 
het komende jaar. Getuige het nieuwe 
motto dat traditiegetrouw tijdens de Les-
te Druppel wordt bekendgemaakt. Wie 
denkt dat deze commissie - bestaande 
uit voorzitter Janneke van Kerkvoorde, 
ere-voorzitter Nico Stokman, Frederique 
en Lilian Dekker, Karlien Klein, Maikel 
Rops en Prins (Peter van der List) Peer 
- alleen oog heeft voor decorum en het 
bedenken van het motto, zal verrast zijn 
na het lezen van het diepte-interview. 
Sterren-watcher Aogse Ali in gesprek 
met de enthousiaste leden van Commis-
sie Protocol. 

Janneke… als veurzitster protokol ziede 
gij d’rop toe dat da clubke ongeregeld 
bij elluk feest goed veur d’n dag komt. 
Waste en strijkte gij die kieltjes zelluf of 
edde gij daor ’n manneke veur?
Janneke van Kerkvoorde: Een manneke 
vinden binnen onze commissie is niet 
zo moeilijk maar ziede gij Nico al onze 
kieltjes wassen en strijke. Nee, nou ik 
ook niet. Dat willen wij hem niet aan-
doen. Dus wij doen dat gewoon, net zo-
als iedereen gewoon lekker zelf (of in 
mijn geval m’n eigen manneke).

Nico… als ‘mastodont’ van de C.C. zulde 
wel veul in de pap te brokkele emme. 
Wa betreft het bedenke van de motto’s: 
adde gij oew ludiekste of persoonlijke 

motto voor de komende karrenaval op 
nun miedajje zou moge zette, wa kenne 
we meej de Leste Druppel dan verwach-
te?
Nico Stokman: Het eerste dat me te bin-
nen schiet is “Da’k ut nie wit!”, maar 
“We hebben ut wir aon” als het om 
motto’s bedenken gaat, dus “We zitte op 
rozen” bij Protocol. Ja echt “Da is!”
Frederique en Lilian… moeder en doch-
ten in één k’missie…is da nie vraoge om 
veul toestâânde? Of zijde gullie d’r al an 
uit wie die veere bij Prins Peer op zunne 
mijter mag steeke?
Frederique en Lilian: Dat was in het 
begin wel even lastig ja. Maar al snel 
kwamen we tot een compromis. Lilian 
zet altijd de linker veer in de steek en 
Frederique zet daarna altijd de rechter 
erin. Dat scheelt veel toestanden. 

Karlien… als oud-joffer witte gij as gin 
aander welluke miedajjes d’n Prins alle-
maol uit mag rijke. Kende gij d’r ’n paor 
noeme en vertelle wa d’r ammal kom 
kijke bij ut maoke en uitdeele van die 
miedajjes?
Karlien Klein: Nou Ali; Ik ken d’r inder-
daad wel wat. We hebbe de huisordes: 
die krijgen o.a. mensen die iets speci-
aals hebben gedaan of mooi verkleed 
zijn. Dan zijn er mottobeeldjes. Deze 
beeldjes worden gegeven aan de loca-
ties binnen ‘t Aogje waar we allemaal 
carnaval vieren. En dan hebben we ook 
nog de zogehete PO’s. Da’s een heele 

speciale! Unne persoonlijke onderschei-
ding. Hiervan zijn er maar een paar. 
Deze worden uitgereikt op persoonlijke 
titel van de Prins. Maar we geven vaak 
ook nog presentjes als we op bezoek 
gaan bij unne andere Prins. Dan mogen 
we knippen, plakken, zagen enzo en we 
proberen dan vaak iets moois te maken 
of iets grappigs te verzinnen. Da’s altijd 
hartstikke leuk!

Peerke… zonder de k’missie Protokol 
zoude gij letterluk in oew ‘emd staon 
meej d’n karrenaval. Kende gij ’s ver-
klappe hoe jouw kostuumeke in ut ui-
ter-ste-ge-heim tot stâând is gekomme 
toen de gij Prins werd?

Prins Peer: Nou, het leuke is, dat dat kos-
tuumeke helemaal niet zo geheim is….
dat is al jaren hetzelfde. Als Prins- in-
spé moet je zelf een rokkostuum aan-
schaffen, met alle toeters en bellen die 
daar bij horen, van piketoverhemd, gil-
letje, handschoenen en veel overhem-
den. Want gezweet gaat er worden, dus 
je moet voldoende reserve materiaal 
hebben. De cape en steek worden be-
schikbaar gesteld door de C.C. en moet 
je na 3 jaar weer inleveren.

Maikel… gij bent ’n druk baosje. Naost 
lid van Protokol bende gij ‘ok ut opper-
hoofd van d’n Uittreejende Ploeg in ut 
daogeluks bestuur van de C.C. An jouw 

de vraog om ’s presies uit te legge wa de 
belangrijkste taoke zijn van de k’missie 
Protokol vóór en tijdens de leutdaoge…

Maikel Rops: Zeg Ali, hedde gij gin 
woordenboek of internet? 
 ~Protocol: Verzameling regels en af-
spraken
Ge kunt dus eigenlijk wel zeggen dat 
dit clubke de bewaker is van de regel-
tjes (voor zover je ze zo mag noemen) 
van Stichting C.C. ’t Aogje. Daarnaast 
staan zij de Prins en zijn uittredende 
ploeg bij alle bezoeken bij. Daarbij moet 
je denken aan het verzorgen van de ca-
deaus en bedenken van ludieke acties. 
Protocol heeft kortweg de taak ervoor 
te zorgen dat de Prins met zijn gevolg 
op, maar zeker ook naast het podium er 
picobello uitzien.
Dees jaor zet ’t Aogje dankzij hullie al-
les op zun kop… hoe zal ut karrenaval er 
vollegus de k’missie Protokol presies uit 
zien in 2015?
Janneke: Probeer je nou achter het nieu-
we motto te komen ? 
Aogse Ali: Eh…nee da nie… we emme ’t 
over 2015 Janneke, en da’s dees jaor. Mar 
agge d’r nou toch over begint…

Janneke: Nou dat ga ik je mooi niet ver-
tellen, je wacht maar tot de dinsdag 
met carnaval. Dan wordt het nieuwe 
motto bekend gemaakt. Wel kan ik het 
volgende verklappen; nadat we het ko-
mende carnavalsjaar alles op zunne kop 
hebben gezet, wij het volgende seizoen 
een carnaval gaan organiseren met een 
nieuwe Prins. En dat wordt een carna-
val zoals je die niet vaak tegenkomt!
Maikel: Carnaval 2015… Onderstebo-
ven…?

En zo ziede maor wir… de k’missie Pro-
tokol doet veul méér dan ut verzinne 
van ut motto en ut zorrege da ut clupke 
d’r spik en span uit ziet. Meej d’n kar-
renaval zulde ze ok wel zien loope meej 
de mottobeeldjes, de veere van d’n Peer, 
de glaskes water veur de joffers en de 
miedajjes veur alle belangrijke Aoge-
neze. Agge meer wul weete over die ge-
weldige k’missie dan motte ze mar ‘ns 
an d’r kieltje trekke. Zekers te weete da 
ge nog verders versteld zult staon van 
al ut werruk da deze sterre en vrijwilli-
gers van de C.C. ammal - veur en achter 
de scherreme - verrichte!

Ik wens jullie nun gêve karrenaval!

AOGSE ALI

Aogse Ali ziet sterren…

Alles op zun kop dankzij 
Commissie Protocol!

www.cctaogje.nl

Voor al uw drukwerk:

telefoon 076 - 5 213 700
www.drukkerijvandenwijngaard.nl 

zelfs op 
zunne kop!
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De contacten tussen ‘t Kielegat en ‘t Aogje waren 
in de jaren 60 nogal strijdbaar. Men probeerde el-
kaar vaak de loef af te steken. In 1980 waren er 
echter al zeer nauwe en vriendschappelijke ban-
den tussen de twee carnavalsorganisatoren. Zo-
zeer zelfs dat men mensen uit ‘t Aogje belangrijke 
rollen toedichten bij het feest van het 44-jarig be-
staan van de BCV dat vorm kreeg in een echt cir-
cusprogramma. Een van de succes nummers was 
het optreden van de “sterke mannen” bestaande 
uit prominente leden van stichting C.C. ‘t Aogje,
redactie Lapteen

Onlangs vroeg Frans Langen aan mij of ik een 
nostalgisch stukske over carnaval wilde schrij-
ven. Daarmee zette hij mijn leven voor even op 
z'n kop. Maar ja, ge kunt Frans niks weigeren, 
vandaar dat ik de Aogse carnavalisten voor 
één keer meeneem naar Breda. Naar hun grote 
vrienden van de BCV, beter bekend als de Bred-
ase Carnavals Vereniging...

'Je zult 't niet geloven Cees, maar ik ga voor 't 
eerst in een lange jurk..!'
Dat was de eerste reactie van burgemeesters-
dochter Marlice Smits - bij de Kielegatters, maar 
ook in 't Aogje beter bekend als Marlice Drees-
sen, de huidige directeur van de VVV Breda. Toen 
zij hoorde dat ze – samen met mij – als spreek-
stalmeester mocht optreden in het BCV Circus, 
kon het tussen ons tweeën niet meer kapot.

Niet alleen zij, maar ook ik was apetrots dat wij 
door de Circuscommissie, bestaande uit Niek 
van Baal, Wippel Houben, Jac Leunisse en Hans 
Veelenturf, gevraagd werden om op vrijdag 14 
november 1980 ruim honderd Bredase carnava-
listen aan te kondigen, die een circusact hadden 
ingestudeerd bij gelegenheid van het 44-jarig 
bestaan van de BCV. Ook de artiesten van Stich-
ting C.C. 't Aogje waren ruim vertegenwoordigd. 
Wij verheugden ons er al bij voorbaat op, dat we 
– voor het eerst in ons leven – dit keer nou eens 
niet 'Gekken en gekskes', maar… 'Hooggeëerd 
Publiek' mochten zeggen tegen het - naar later 
bleek - talrijk opgekomen publiek.

We waren er niet alleen mee vereerd, maar we 
werden ook behoorlijk op kosten gejaagd door 

'De Directie' van het eenmalige circus. Marlice 
liep vanaf dat moment alle winkels van Breda af, 
met de vraag of die in hun collectie 'misschien 
ook een circusjurk hadden?' Al gauw bleek dat 
de winkeliers wel een hoop soep-, maar geen cir-
cusjurken hadden.
Van tafelgoochelaar Jac Leunisse kreeg ik het 
dringende advies om naar Tip de Bruin in de 
Nieuwendijk 82 tot 90 in Amsterdam te gaan, 
waar ik voor veel geld een grasgroen jasje met 
zwarte kraag kocht. Dit heb ik daarna nog jaren-
lang gebruikt om erin op te treden, totdat een 
zelfde colbertje door de Bredanaars plotseling 
het 'Janus Oomen-jaske' genoemd werd. Onze 
toenmalige wethouder verscheen daarin - te pas 
en te onpas - op álle CDA-verkiezingsbijeenkom-
sten en BCV-festiviteiten. 

Oók aan onze voorbereiding op de taak van 
spreekstalmeester hing een financieel plaatje. 
Wij werden namelijk, door de 'Circusdirectie' - op 
eigen kosten - naar Utrecht, Arnhem en Nijme-
gen gestuurd, om in de diverse circussen het vak 
van spreekstalmeester af te kijken. 
Eén van die beroepsaankondigers raadde Mar-
lice aan, om - als ze de show wilde stelen - op een 
olifant moest worden binnengereden. Toen zij 
dat inderdaad deed, kon ze niet meer stuk bij de 
Kielegatters. 
Omdat ik echter al bang ben van een spin, ben ik 
maar met beide voeten op de keien van het Chas-
séveld blijven staan en heb ik het - noodgedwon-
gen - moeten houden op het - op zijn Bredaas - 
aankondigen van artiesten als Monsieur Pierre 
(Pierre de Jonge sr.) en Maître Antoine (kastelein 
en paardenliefhebber Toon Siemons), beiden be-
ter bekend als het Pèèrdevolk van Breda.

Een paar apart vormden de Princenhaagse Mieke 
Sterkens en oud-wethouder Frans Römkens van 
de Stichting Bejaardenwerk Breda. Wij kondig-
den dit aan als een 'Doorzaag-act', niet wetende 
dat zij daar dagelijks mee te maken hadden.
De onbetwiste klapper was het optreden van 
veldwachter Thuur Pieck, die bijna heel z'n leven 
gewijd heeft aan het bewaken van de Bredase 
carnavalsprinsen. Alvorens hij onder de olifant 
ging liggen, nam hij plechtig afscheid van ons 
met de mededeling: 
'In jullie handen beveel ik mijn geest!'

De recensies in de diverse media waren lovend! 
Iedereen werd genoemd, zelfs de kampioen-
maauwerd van Breda, Jan Nooten. Hij kwam 
op de proppen met ‘n buut over NAC… Op de 
mededeling aan zijn vrouw dat hij naar het cir-
cus ging, vroeg zijn eega aan hem of NAC thuis 
moest spelen!
En Marlice en ik..? Wij waren zo trots als een 
pauw, ook al werden we nergens genoemd...!

'WA ZEE-DE GIJ?'
'JAWEL, SPREEKSTALMEESTER VAN EEN CIRCUS..!'
door oud-prins Knillis de Eerste van 't Aogje

18 november 1980 - Het BCV-circus bij gelegenheid van het 44-jarig bestaan
Uiterst rechts de beide spreekstalmeesters Marlice Dreessen en Cees Hoosemans (oud-
prins Knillis) Foto: Johan van Gurp

De sterke mannen v.l.n.r.: Piet Buijnsters, Kees Kuipens, Piet Brouwers, Frans Aarts, Nico de Zwart, Otto van Boxtel
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Discocarnaval
Ook dit jaar zal Stichting C.C. ’t Aogje op zaterdag- en zondagavond met carnaval 
van 20.00 tot 23.00 uur het inmiddels bekende Discocarnaval organiseren voor de 
jeugd van 11 t/m 15 jaar.  De gastvrijheid van de dames en heren van ‘De Pitstop’ 
heeft ervoor gezorgd dat we ook dit jaar weer van hun zaal gebruik kunnen ma-
ken. De werkgroep Discocarnaval zal er weer alles aan doen om de ruimte fantas-
tisch aan te kleden zodat de sfeer perfect zal zijn.

De muziek zal beide avonden weer verzorgd worden door ‘Disco DIZN’. De DJ’s 
Pascal, Bram en Eric gaan er een geweldig (carnavals)feest van maken. Dat kan 
natuurlijk niet zonder jullie komst. Ook Prins Peer d’n Zeventiende met zijn ge-
volg zal ons beide avonden een bezoek brengen. 

De entree bedraagt voor 2 avonden E 6,00 (inclusief 2 consumptiebonnen) en 
voor één avond E 3,50
(inclusief 1 consumptiebon). De consumpties op de avond zelf kosten E 1,50.
 Er wordt geen alcohol geschonken en er zal toezicht zijn. 

Dus trek je mooiste/gekste carnavalskostuum aan en kom naar ‘De Pitstop’ op 
carnavalszaterdag en zondagavond. Het gaat een geweldig feest worden, want 
met zo’n Discocarnaval zetten we “Alles op zunne kop!”. Voor de goede orde zijn er 
ook een paar regels, waar iedereen zich aan zal moeten houden. Zie hiervoor de 
huis- en gedragsregels op deze pagina.

We maken er weer een geweldig Discocarnaval 2015 van!

• De disco is toegankelijk voor jongeren van 11 t/m 15 jaar.
• De disco begint om 20.00 uur en duurt tot 23.00 uur.
• Het gebruik van de garderobe is verplicht en op eigen risico.
• Aan toegangscontrole dient te worden meegewerkt.
• Bij weigering word je niet toegelaten.
• Het bij hebben van spuitbussen (o.a. serpentine en haarlak spuitbussen) is ten 

strengste verboden. De medewerkers behouden zich voor alle voorwerpen die 
als zodanig gezien worden te vorderen.

• Vanaf openstelling om 20.00 uur kan men na binnenkomst niet meer naar 
buiten. Binnen zijn, is binnen blijven! Jongeren kunnen de disco alleen voortij-
dig verlaten na telefonische toestemming van de ouders/verzorgers. Gaat men 
eenmaal naar buiten, wees rustig en ga zonder lawaai naar huis. Heb respect 
voor elkaar en voor de buurt!

• Volg de aanwijzingen van de medewerkers/ vrijwilligers op.
• Ongewenste intimiteiten, racisme, agressief of hinderlijk gedrag wordt niet 

getolereerd.

• Toiletruimten zijn voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet 
toegestaan.

• Het is NIET toegestaan (alcoholhoudende) drank of andere genotsmiddelen 
mee te brengen en/of te gebruiken.

• Roken is NIET toegestaan.
• Van vernieling van eigendommen van de Dobbelsteen of derden wordt aan-

gifte gedaan bij de politie. Kosten van vernielingen in welke vorm dan ook, 
worden in rekening gebracht bij degene die hiervoor verantwoordelijk is.

• Gevonden voorwerpen dien je bij de medewerkers/vrijwilligers in te leveren. 
Het niet inleveren van gevonden voorwerpen wordt opgevat als diefstal.

• Er wordt geen verantwoording gedragen voor eventuele gevolgen bij verwij-
dering. 

• De medewerkers/vrijwilligers kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden 
voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers 
mochten ondervinden.

• Bij het niet naleven van deze huis/gedragsregels wordt toegang ontzegd en zo 
nodig zal de politie worden ingeschakeld.

• Bij onduidelijkheden bepalen de medewerkers/vrijwilligers het beleid.

HUIS/GEDRAGSREGELS DISCOCARNAVAL

Drie dagen carnaval in 
de Dobbelsteen
Dit jaar zal op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond carnaval gevierd worden in De 
Dobbelsteen, Doelen 36.
Vrijdag 13 februari organiseert Scouting Sint Martinus een carnavalsavond, waar 
ook niet-leden van de Scouting van harte welkom zijn. Net als op de andere avon-
den wordt de muziek verzorgd door Disco Dizn. 
Het feest is van 19.00 -21.00 uur.
Entree E 2,50

Vrouwkesbal 2015
Het is intussen een échte traditie geworden: het Groot Aogs Vrouwkesbal 

in De Koe! Het SGAP organiseert dit feest dit jaar op donderdag 12 februari 

in de Vlaamse Schuur. Alle (en alléén) vrouwkes vanaf 16 jaar zijn welkom. 

Onze eigen huis-DJ zal ervoor zorgen dat het dak er weer afgaat en ook Ag-

gunmeskeband zal haar klanken laten horen. Afgelopen jaren hebben veel 

vrouwkes extra veel werk gemaakt van hun outfit op het Vrouwkesbal, dit 

jaar willen we dat op een leuke manier waarderen. Dus: duik snel achter 

de naaimachine of gooi er een dagje shoppen tegenaan en kom spetterend 

voor de dag met jurken, rokken, broeken, pakken, glitters, veren, hoeden, 

pruiken, schmink en wat al niet meer, dan zorgen wij voor de rest! Vanaf 

21.00 uur zijn alle vrouwkes welkom en zetten we de Vlaamse Schuur op 

zunne kop.
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Alles op zunne kop 
met de kindercarnaval-
show!
Als deze clown binnenkomt is het een groot feest! De kindercarnavalshow 

knalt werkelijk als confetti. Een show gevuld met goocheltrucs, ballonnen, 

muziek en nog veel meer. Het belooft één groot feest te worden vol verrassin-

gen. Dit mag je niet missen!

De kindermiddag is op dinsdag 17 februari 2015 van 14.15 tot 16.30 uur. Prins 

Peer d’n Zeventiende zal met zijn gevolg de kindermiddag officieel openen, 

waarna het spetterende optreden zal beginnen. Tussendoor zal er een pauze 

zijn met wat lekkers te smullen en te drinken.

Kom dus gezellig met al je vriendjes en vriendinnetjes op dinsdagmiddag 

naar de Koe, want deze show wil je echt niet aan je voorbij laten gaan! Samen 

zetten we met z’n allen de Koe op zunne kop!

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Bachman en Brocks en vóór 

aanvang van de show in de Koe.

Alles op zunne kop!
Bij ’t Dorpsbal 2015
Op maandag 16 februari vindt weer het Dorpsbal Princenhage plaats in de uitgebreide 

accommodatie van de Koe. Het Dorpsbal Princenhage staat bekend om zijn avondvul-

lend programma: een DJ die zorgt voor de perfecte carnavalssfeer en live muziek van de 

beste kapellen uit ’t Aogje en de wijde omtrek.

De Rabozaal zal deze avond op zijn kop worden gezet door DJ Lars Gerards. Aan het eind 

van de avond zal hier ook een optreden plaats vinden van Alle 13 Jaanke. Bekend in 

alle uithoeken van ons kikkerlandje om hun hilarische Smartlappen. Wie hun nummers 

niet kent, heeft de afgelopen jaren geen carnaval gevierd. Wie zingt er niet mee met: 

Arrogante kwal – in ons Dafke – Witte eend – Daar gaan we weer – Hopsasa etc. Ludiek, 

hartverscheurend, theatraal, enthousiasme en humor zijn de sleutelwoorden, waarmee 

deze drie rasartiesten het publiek overhalen om uit volle borst te zingen en te feesten in 

hun Smartelijk-Meezing-Spektakel ! 

In de Vlaamse Schuur en de tent spelen de gehele avond kapellen, die zorgen voor

een plezierige en muzikale avond, zoals carnaval bedoeld is. De kapellen die deze avond 

acte de préséance geven zijn: Aogse Bluf, Tapkracht 11, Black Wooow, Ut Biks Kabaol, 

Qwitnix?! en Mag-ie. 

Ook Prins Peer d’n Zeventiende met de uittredende ploeg komt de sfeer in de zalen op-

zwepen in de Koe. Om 22.41 uur gaat hij -samen met BB de Bielopers en zijn gevolg- het 

podium op van de Rabozaal. Om het optreden rond middernacht in de Vlaamse Schuur 

nog eens dunnetjes over te doen. 

Het Dorpsbal start om 21.00 uur en duurt tot 02.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar

in de voorverkoop bij Bachman en drogisterij Brocks op de Haagsemarkt. De kaarten 

kosten E 15,00 inclusief 4 consumptiebonnen. De minimumleeftijd is 16 jaar.

Graag tot ziens op het Dorpsbal 2015!

Datum: maandag 16 februari 
Tijd: 21.00 - 02.00 uur
Locatie: De Koe, Ambachtenlaan 1
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Entree: E 15,00 (inclusief 4 consumptiebonnen)

Kaarten: Verkrijgbaar in de voorverkoop bij Bachman en drogisterij Brocks op de 

Haagsemarkt

Rolstoelcarnaval in De Koe
Rolstoel, looprek, rollator, scootmobiel, elleboogkrukken, het is om het even of je hiermee komt naar het Rolstoelcarnaval in De Koe, verkleed als clown, piloot, matroos, gevangene, piraat, gladiator, tiroler, heks, stewardess, viking of politie.Al weer 37 jaar geleden vatten enkele carnavalsvierders het grandioze idee op om voor onze medemensen met een beperking een carnavals-feest te organiseren waar zij, ongehinderd feest konden vieren. Het grote succes ligt in het feit dat de gasten zo duidelijk zichtbaar en met volle teugen van die middag genieten. Daarom ook kan het bestuur ieder jaar weer opnieuw een beroep op die vele vrijwilligers doen. Ook een rolstoelreparateur en mensen van de EHBO staan steeds paraat. Na enkele verhuizingen heeft de Stichting Rolstoelcarnaval sinds 2006 een perfect onderkomen gevonden in Gemeenschapshuis ‘De Koe’ aan de Ambachtenlaan 1 in Princenhage.Daar wordt ook dit jaar het feest gevierd op zaterdag 7 februari tussen 13.30 en 17.00 uur. Iedereen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, alsmede zijn of haar begeleider, familie of vrienden is, mits carnavalesk verkleed, weer van harte welkom en de toegang is gratis.Dit 37e feest wordt gevierd met grote namen uit de amusementswe-reld, zoals de Bredanaars Ad van den Muijsenberg en Feestzanger Tommy. Maar ook van buitenaf komen bekende namen langs, maar dat houden we nog even als een verrassing. De Prins van 't Kielegat met gevolg en een vertegenwoordigen van B. & W. van Breda komen mee feesten. Tot slot mogen we zeker niet de trouwe en belangeloze medewerking van een heel stel gerenommeerde carnavalskapellen vergeten te roemen.

Meer informatie is te vinden op de website www.rolstoelcarnaval.nlDatum: zaterdagmiddag 7 februari 2015Plaats: Gemeenschapshuis De KoeTijd: van 13.30 tot 17.00 uurEntree: gratis

Smeer je keel op de 
Vocaole Generaole
Waar krijg je zoveel applaus en kun je zo hard lachen om elkaars zangkwaliteiten als bij de Vocaole Generaole? Deze prachtige tradi-tie staat bij alle carnavalsvierders in de wijde omtrek met een dikke marker in hun smartphone genoteerd!Wat is de bedoeling? Simpel, samen zingen we bekende carnavals-krakers in de Koe. Je mag zelf een nummer kiezen uit een uitgebreid repertoire én je wordt geassisteerd door 2 muziekkapellen van we-reldformaat: Aogse Bluf en de Bielopers.Je kent de tekst niet? Geen probleem, daar hebben we een oplossing voor. We hebben namelijk een handig boekske geprint, de Lapzwans, waarin alle nummers met tekst staan vermeld. Da’s opgelost!Je zingt niet graag alleen? Komt helemaal goed, de volledige Vlaam-se Schuur stuwt je tot grote hoogte en zal je muzikaal ondersteunen. Da’s ook opgelost!

Je hebt een spraakgebrek? Hummen, blèren, neuriën en klappen mag ook! 
Je hebt gewoon plankenkoorts? Bekend fenomeen. De bar is ge-opend vanaf 21.00 uur en een klein biertje zal wonderen doen. Let op een klein biertje hè!
Om het geheel compleet te maken zal Prins Peer d’n Zeventiende aanwezig zijn, om ook zijn muzikale kwaliteiten met jullie te delen.Iedereen is welkom op deze knotsgekke avond: Dé perfecte voorbo-de voor carnaval 2015. 
De Vocaole Generaole, We zetten meej zun allen dun Koei op zunne kop! 
Datum: zaterdag 7 februari 2015Plaats  De Koe, Vlaamse SchuurTijd:  vanaf 21.00 uur
Entree: gratis.
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muziek en nog veel meer. Het belooft één groot feest te worden vol verrassin-

gen. Dit mag je niet missen!

De kindermiddag is op dinsdag 17 februari 2015 van 14.15 tot 16.30 uur. Prins 

Peer d’n Zeventiende zal met zijn gevolg de kindermiddag officieel openen, 

waarna het spetterende optreden zal beginnen. Tussendoor zal er een pauze 

zijn met wat lekkers te smullen en te drinken.

Kom dus gezellig met al je vriendjes en vriendinnetjes op dinsdagmiddag 

naar de Koe, want deze show wil je echt niet aan je voorbij laten gaan! Samen 

zetten we met z’n allen de Koe op zunne kop!

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Bachman en Brocks en vóór 

aanvang van de show in de Koe.
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lend programma: een DJ die zorgt voor de perfecte carnavalssfeer en live muziek van de 

beste kapellen uit ’t Aogje en de wijde omtrek.

De Rabozaal zal deze avond op zijn kop worden gezet door DJ Lars Gerards. Aan het eind 

van de avond zal hier ook een optreden plaats vinden van Alle 13 Jaanke. Bekend in 

alle uithoeken van ons kikkerlandje om hun hilarische Smartlappen. Wie hun nummers 

niet kent, heeft de afgelopen jaren geen carnaval gevierd. Wie zingt er niet mee met: 

Arrogante kwal – in ons Dafke – Witte eend – Daar gaan we weer – Hopsasa etc. Ludiek, 

hartverscheurend, theatraal, enthousiasme en humor zijn de sleutelwoorden, waarmee 

deze drie rasartiesten het publiek overhalen om uit volle borst te zingen en te feesten in 

hun Smartelijk-Meezing-Spektakel ! 

In de Vlaamse Schuur en de tent spelen de gehele avond kapellen, die zorgen voor

een plezierige en muzikale avond, zoals carnaval bedoeld is. De kapellen die deze avond 

acte de préséance geven zijn: Aogse Bluf, Tapkracht 11, Black Wooow, Ut Biks Kabaol, 

Qwitnix?! en Mag-ie. 

Ook Prins Peer d’n Zeventiende met de uittredende ploeg komt de sfeer in de zalen op-

zwepen in de Koe. Om 22.41 uur gaat hij -samen met BB de Bielopers en zijn gevolg- het 

podium op van de Rabozaal. Om het optreden rond middernacht in de Vlaamse Schuur 

nog eens dunnetjes over te doen. 

Het Dorpsbal start om 21.00 uur en duurt tot 02.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar

in de voorverkoop bij Bachman en drogisterij Brocks op de Haagsemarkt. De kaarten 

kosten E 15,00 inclusief 4 consumptiebonnen. De minimumleeftijd is 16 jaar.

Graag tot ziens op het Dorpsbal 2015!

Datum: maandag 16 februari 
Tijd: 21.00 - 02.00 uur
Locatie: De Koe, Ambachtenlaan 1
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Entree: E 15,00 (inclusief 4 consumptiebonnen)

Kaarten: Verkrijgbaar in de voorverkoop bij Bachman en drogisterij Brocks op de 

Haagsemarkt

Rolstoelcarnaval in De Koe
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Meer informatie is te vinden op de website www.rolstoelcarnaval.nlDatum: zaterdagmiddag 7 februari 2015Plaats: Gemeenschapshuis De KoeTijd: van 13.30 tot 17.00 uurEntree: gratis

Smeer je keel op de 
Vocaole Generaole
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Je hebt een spraakgebrek? Hummen, blèren, neuriën en klappen mag ook! 
Je hebt gewoon plankenkoorts? Bekend fenomeen. De bar is ge-opend vanaf 21.00 uur en een klein biertje zal wonderen doen. Let op een klein biertje hè!
Om het geheel compleet te maken zal Prins Peer d’n Zeventiende aanwezig zijn, om ook zijn muzikale kwaliteiten met jullie te delen.Iedereen is welkom op deze knotsgekke avond: Dé perfecte voorbo-de voor carnaval 2015. 
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Meer informatie is te vinden op de website www.rolstoelcarnaval.nlzaterdagmiddag 7 februari 2015Gemeenschapshuis De Koevan 13.30 tot 17.00 uur
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Op zondag 15 februari trekt de Grote Aogse optocht weer door de straten van ’t Aogje. Het marktprogramma start om 13.19 uur. Prins Peer d’n Zeventiende zal op 
spectaculaire wijze aan het Aogse carnavalspubliek getoond worden. Vervolgens worden de notabelen van de gemeente Breda ontvangen. Prins Peer d’n Zeventiende 
geeft dan om 13.30 uur het startsein voor de optocht.

Grôte Aogse optocht 2015 
Houd de optocht- 

route autovrij

Het verzoek is aan iedereen 
om de optochtroute 

op zondag 15 februari 
autovrij te houden van 
11.00 tot 17.00 uur. 

Dreef

Heuvelstraat

Heuvelstraat

Haagweg

Spectaculiáre lancering van Prins Peer dun 

Zeventiende 

Opwarming meej ut volkslied vur de start 

van de grote optocht van 't Aogje

Op de hoek nog ff snel de 

kelen smeren bij Hans en 
Nel  

Bewoners van de Heuvel 
laat je horen!!

Kruising Sint Maartenstraat en Haag-

weg, Pas op voor laaghangende takken

Zou er dit jaar weer soep zijn voor de 

optocht Aogse clubs??

Muzikale ondersteuning en  

enthousiaste optochtkijkers gezocht

Defilé waar alle clubs op hun kop gaan staan 

en hun act laten zien aan Prins Peer dun 

Zeventiende en gevolg

Op naar de Koe voor de prijsuitreiking

Bewoners van de Heuvel 
laat je horen!!

Speciaal nieuwe vloerbedekking 
gelegd 

Let op! Eerste gaten ontstaan in 

de grote optocht
Heuvelplein

Allemaol opletten want ge 

komt op Baronie TV 

Volle bak ambiance

Allemaol opletten want ge 

komt op Baronie TV 

Volle bak ambiance
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Carnavalsprogramma 2015 Stichting C.C. ’t Aogje

Alle vrouwkes  
opgelet

21.00 uur: 

Vrouwkesbal in de Koe

Wakker worden en naar de 
Grote Optocht in ‘t Kielegat 

vanaf 13.11 uur

Vitaminepillen gereed  
houden voor laatste dag

Prins Peer d’n Zeventiende, BB 
De Bielopers en Groot Gevolg 
bezoeken tijdens hun sociale 

rondgang door ’t Aogje diverse 
adressen.

13.00 uur:
Scholenbezoek

Prins Peer d’n Zeventiende,  
BB De Bielopers en Klein 

Gevolg starten bezoek aan de 
Aogse scholen en hossen op de 

Aogse Markt

Uitreiking fruitmandjes

19.20 uur:
Prins Peer d’n Zeventiende, BB 
De Bielopers en Groot Gevolg 
bezoeken tijdens hun sociale 

rondgang door ’t Aogje diverse 
adressen.

21:oo uur
Bouwersbal in de Koe

Entree Prins Peer d’n Zeven-
tiende om 22.11. Hier wordt 

aandacht besteed aan de even-
tuele jubilarissen. 

13.49 uur:
Eerste Druppel

Zoeken naar de Eerste Drup-
pel met Prins Peer d’n Zeven-

tiende op de Haagsemarkt.

14.15 uur:
Opening Familiebal

Achter Prins Peer d’n Zeven-
tiende, BB De Bielopers en de 
rest van het Gevolg gaan de 

kinderen met hun ouders naar 
het Familiebal in De Koe.

Entreeprijs: kinderen E 1,00, 
volwassenen E 3,00

16.30 uur:
Gelag der Vorsten

op het Zottenhofke met Prins 
Petrus C Lie d’un Alleral-

ler Irste van ut Kielegat en 
Baron Philippe-Charles. 

Verbroederingsfeest in het 
Roode Hert waarbij door de 
Leutvorsten om het voorzit-
terschap van het Gelag der 

Vorsten gekampt zal worden.

Wakker Worre!
Rondgang door Princenhage 
van het ‘speciaal gevolg’ met 

slag- en ander werk.

13.11 uur:
Lancering Prins

Op de Aogsemarkt zal Prins 
Peer d’n Zeventiende zich op 
ludieke en/of spectaculaire 

wijze aan de Aogse bevolking 
vertonen tijdens ‘de Lancering’.

13.30 uur:
Grote Optocht van  

’t Aogje.

Alles op zunne kop!

15.00 uur:
Zaalfeest

Spetterend Zaalfeest met het 
hele gezin voor alle deelne-
mers aan de optocht en de 

overige inwoners van ‘t Aogje.
Entreeprijs: E 3,00, alleen in 

voorverkoop

20.00 tot 21.30 uur:
Limonadebal in De Koe

voor jongens en meisjes  
van 7 t/m 12 jaar.

Entreeprijs: E 1,00
Er zijn speciale limonadebal-
consumptiebonnen à E 1,50

20.00 tot 23.00 uur:
Discocarnaval in de 

Pitstop

voor jeugd (11 t/m 15 jaar) 
1 avond E 3,50 (incl. 1 cons.)

2 avonden E 6,00 (incl. 2 cons.)
Overige consumpties E 1,50

Kaartvoorverkoop bij:
Bachman, Drogisterij Brocks en 

aan de zaal

20.00 tot 01.30 uur:
Mottobal in De Koe

onder het motto ‘Alles op 
zunne kop!’ Muzikale mede-

werking van diverse kapellen.
Entreeprijs: E 3,00

Mannen, jammer jullie  
moeten nog een avondje  

thuisblijven.

Prins Peer d’n Zeventiende, 
BB De Bielopers en Gevolg 
bezoeken diverse adressen 

waaronder het Vrouwkesbal in 
De Koe.

16.00 uur:
Prijsuitreiking Categorie A
(Jeugd t/m 14 jaar). In de Rabozaal 

reikt Prins Peer d’n Zeventiende 
de prijzen uit aan de jonge op-

tochtdeelnemers.
17.00 uur:

Prijsuitreiking Overige 
Categorieën (B t/m D). 

Vanaf 18.00 uur Doorlopend 
feest met discomuziek en  

diverse kapellen.

20.00 tot 21.30 uur:
Limonadebal in De Koe

voor jongens en meisjes  
van 7 t/m 12 jaar.

20.00 tot 23.00 uur:
Discocarnaval in de 

Pitstop
voor jeugd (11 t/m 15 jaar) 

20.00 tot 01.30 uur:
Schuurfeest

In De Koe wordt in de Vlaamse 
Schuur nog steeds muziek 

gemaakt door diverse kapel-
len tijdens het Schuurfeest.

Entreeprijs: E 3,00

19.00 tot 20.30 uur:
Limonadebal in De Koe

voor jongens en meisjes  
van 7 t/m 12 jaar.

Entreeprijs: E 1,00
Er zijn speciale limonadebal-
consumptiebonnen à E 1,50

21.00 tot 02.00 uur:
Dorpsbal

Met diverse kapellen en een 
optreden van Alle 13 Jaanke.
Entreeprijs: E 15,00 (Incl. 

4 consumptiebonnen)

Rode neuzen middag

14.15 tot 16.30 uur:
Kindermiddag

In de Rabozaal worden de 
kinderen van ‘t Aogje van 4 

t/m 10 jaar op een aangename 
manier beziggehouden. 

Entreeprijs: E 2,50
Kaartvoorverkoop bij:

Bachman en Drogisterij Brocks

De ouders hebben geen toe-
gang tot de kindermiddag. 

Voor hen is de Vlaamse Schuur 
en de tent als Oudercrèche 

beschikbaar.

20.00 uur:
Leste Druppel

Op de Aogsemarkt wordt de 
Leste Druppel plechtig 

opgeborgen. Rondgang van 
de Leste Druppel door de 

straten van ‘t Aogje. En tot 
slot nemen we afscheid van 
Prins Peer d’n Zeventiende.

Beste vrienden van 
de Oudercrèche.

Sinds jaar en dag heb ik met 
carnaval een rood puntje op 
m'n neus. Daarom heb ik vorig 
jaar de dinsdagmiddag uitge-
roepen tot Rode Neuzen Mid-
dag.
Na het daverende succes van 

vorig jaar, is het de komende 
carnavals dinsdag weer Rode 
Neuzen Middag.

Tijdens de kindermiddag wer-
den de kleintjes al voorzien 
van een rood neusje. 's Mid-
dags, tijdens mijn bezoek aan 
de oudercrèche, werd de "of-
ficiële opening" verricht door 
bij mij een rood puntje op mijn 

neus te zetten, waarna ieder-
een door de Ministerraad werd 
voorzien van een rode neus. 
Het was een olijk gezicht.
 
Dit jaar wil ik er een dimensie 
aan toevoegen: 
wie met de origineelste rode 
neus komt, krijgt een toepas-
selijke prijs! 
Maak een neus(je) waarmee 

ge vor d’n dag kunt komme...!
Dus leef je uit op je eigen neus 
of die van een ander....

Prins Peer (rode neus) 
d'n Zeventiende

Muzikant?!
Hofkapel BB de Bielopers uit ’t Aogje is op zoek naar muzikanten 
(m/v) vanaf 16 jaar, die ons muzikaal willen komen versterken.

Wij zijn op zoek naar trombonisten, baritonisten, en een 
sousafonist(e). Wij repeteren op donderdagavond.

Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact 
met ons op via het secretariaat van Stichting C.C. ’t Aogje: secre-
tariaat@cctaogje.nl

Zoeken wij jou?
Ben jij een echte carnavalsvierder die graag het carnaval “brengt”? Ben je ouder dan 21 jaar? Soci-
aal betrokken en een verenigingsman? Dan kan het zomaar zijn dat wij op zoek zijn naar jou!
Stichting C.C. ’t Aogje is altijd op zoek naar uitbreiding voor de Ministerraad. De Ministerraad be-
staat uit 9 ministers met elk hun eigen ministerie, met de daarbij behorende taken. De belangrijk-
ste taak: de Prins  van ’t Aogje ondersteunen bij het voorgaan in de leut. 

Heb je interesse? 
Stuur dan een e-mail naar secretariaat@cctaogje.nl of geef het aan bij één van de ministers of 
iemand met zo’n blauwe C.C. ‘t Aogje kiel.

Donderdag 
12 februari

Vrijdag 
13 februari

Zaterdag 
14 februari

Zondag 
15 februari

Maandag 
16 februari

Dinsdag 
17 februari
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Het zou zo maar een vraag voor de 
dorpskwis van dit jaar kunnen zijn: 
“Welke Princenhaagse vereniging haal-
de in 2014 zowel de eerste prijs in de 
Aogse optocht als de eerste prijs in de 
Dorpskwis?” We geven het oe op een 
briefke dat er maar weinigen het goede 
antwoord zullen weten, laat staan goed 
geschreven. Maar inderdaad, dat was 
Bende Benukt. En we waren er zelf niet 
in het minst door verrast. 
Uiteraard roept dit plotselinge succes 
vragen op. Is dit nu eindelijk de waar-
dering waar we zo lang op hebben 
gewacht? Waarom lukt het nu ineens 
wel? En wat is er die 26 jaar daarvoor 
dan precies mis gegaan? Onze belan-
genvereniging “Bende Benukt Gewist” 
verzocht per direct om tekst en uitleg en 
hoopte daarnaast nu eindelijk eens op 
die lang verwachte dividenduitkering 
in de vorm van consumptiebonnen van 
de Koe. Daar hebben we natuurlijk lang 
bij stil gestaan in de extra ingelaste aan-
deelhoudersvergadering van de holding 
maatschappij Bende Benukt Unlimited.
Om meteen maar met de meest pran-
gende vraag te beginnen: waar is dit 
onverwachte succes op terug te voeren? 
Uitvoerige analyses van de optochtbeel-
den en geheime satellietopnames van 
de NSA wijzen er op dat de interactie 
met het publiek zowel tijdens de op-
tocht als in de Dorpskwis uitzonderlijke 
pieken vertoonden op het moment dat 
Bende Benukt aan zet was. Reuring zo-
als dat heet. En dus goed voor de punten.

Daarna werd de vraag gesteld: “hoe nu 
verder? Wat te doen in het leven als je 
alles al hebt bereikt? Moeten we de 
vereniging niet per direct opheffen? 
Stoppen op het hoogtepunt en op onze 
lauweren gaan rusten? Of nu juist door-
gaan en een mooie serie neerzetten?” De 
meningen waren hierover zoals gebrui-
kelijk verdeeld. En omdat deze discussie 
waarschijnlijk nog wel tot in lengte der 
jaren zal voortduren voor er consensus 
zal worden bereikt, is het per definitie 
onmogelijk om ons zelf op te heffen. 
Rest ons nog wel een groot praktisch 
probleem en wel onze prijzenkast. Ooit 
in het verleden opgesteld in een vlaag 
van grootheidswaanzin, was deze in-
middels in gebruik als opslag van di-
verse onmisbare gereedschappen zoals 
het meetlint (“het lopt wir us voor ginne 
meter”), de purschuim (“kende nie mir 
dur, dan pakte pur”), de nijptang (“nee 
ginne draadkniptang”) en vele emmers 
behangplank (“we zijn wir is blijve 
plakken”). Met al die gewonnen prijzen 
dreigt hier ernstig tekort aan ruimte te 
ontstaan. Diverse ontwerpen zijn in-
middels al op bierviltjes vastgelegd. Zo-
als gebruikelijk, ideeën genoeg…maar 
zal het wel schorten aan de uitwerking. 
Dus als er nog Aogse verenigingen zijn 
die ons kunnen helpen met het stallen 
van prijzen dan graag zo spoedig moge-
lijk een reactie op http://bendebenukt.
no-ip.org/ 

Prijzenkast Bende Benukt 
mot op zunne kop

Uiteraard lopen De Zuilenschuivers ook 
tijdens carnaval 2015 mee in de Grote 
Optocht van ’t Aogje. Het hoe en wat la-
ten wij nog graag even in het midden. 
Daarvoor zien wij u graag op zondag 15 
februari op de Haagsemarkt.

Voor onze bijdrage aan De Lapteen zet-
ten wij dit jaar graag onze naaiploeg 
in het zonnetje. Want ja, U zou het niet 
verwachten, maar er wordt wat op los 
genaaid bij De Zuilenschuivers. Iedere 
woensdagavond wordt er driftig geme-
ten, gespeld en geknipt met als eind-
resultaat de prachtige kleding die wij 
ieder jaar vol trots dragen tijdens de 
optochten.

Al voor 11-11 zijn de dames van onze 
naaiploeg al begonnen met het uitzoe-
ken van de stoffen en ze zijn nog steeds 
bezig om ervoor te zorgen dat alles op 
tijd af is voor carnaval. De verschillende 
stoffen vliegen in de lucht, spelden-

kussens zijn niet aan te slepen en de 
eeuwige vraag wie de schaar nu weer 
heeft, kunnen we inmiddels allemaal 
dromen.

Maar dat zijn niet eens de leukste mo-
menten. Dat is het moment van pas-
sen. De een wil de broek iets strakker, 
de ander wil nog graag een skibroek 
eronder kunnen voor als het echt koud 
is. Uiteraard gedragen wij ons altijd net-
jes maar in de hoofden van de naaida-
mes zullen zo vast wel eens de bekende 
scheldwoorden passeren. Maar….het 
komt altijd goed!

Dat onze naaidames goed kunnen naai-
en is ook af te zien aan de babyboom die 
zij het afgelopen jaar hebben gecreëerd. 
Maar liefst vijf baby’s zagen het levens-
licht. Daan, Thijs, Joep, Sophie en Jitze 
zijn onze jongste Schuivertjes en wij 
hebben er alle vertrouwen in dat zij over 
twintig jaar de boel van ons overnemen.

Dan willen wij alle Princenhagenaars 
nog om een gunst vragen. Op dit mo-
ment zijn wij op zoek naar een nieuwe 
bouwlocatie. Dus heeft u een koude ga-
rage over of een warme schuur, het liefst 
in of in de omgeving van Princenhage,
dan horen wij dat graag!

Tot slot een tip: ziet u onze naaidames 
met carnaval? Probeer ze dan te ont-
wijken of zoek een veilige plek op, want 
anders word je genaaid waar je bij staat! 

De Naaiploeg

Dan willen wij alle Princenhagenaars 

Moeste me veurig jaor nog gèèf veur 
dun dag komme, nou zette ze alles op 
zunne kop in ut Aogje. En da’s nie tegen 
dôôvemaansôôre gezeed bij Aogse Bluf. 
Waant da kenne ze wel, de zaok op stel-
te zette, op zunne kop zette, zogezeed. 
Kek, zijn ze nie zelluf aon ut blaoze, dan 
zijn d’r toch altijd manne, die bij unne 
aandere kapel alles op zunne kop zette. 
Ôônze Wim, ôônze Chris en ôônze Daon 
laote dan durre toeter wel ‘ôôre. Schôô-
ne reklaome veur Aogse Bluf, trouwes. 
As ‘r wa te doen valt in ut Aogje, prebere 
we toch wel durbij aonwezig te zijn. Wa 
denkte van de aovondvierdaogse, of de 
Tien van ut Aogje en ok aaikes gooie, 
om maor es wa te noeme. Da aaiers 
gooie is zo gemakkeluk nog nie, en as ge 
ut nie ‘aolt, dan mot een van de drie le-
den van ut team un aaike koppe, maor 

da valt ok nie meej. Waant meej unne 
‘elm op, kende nie zo goed zien waor da 
aaike naor toe gaot. Oonze Wim ‘eeft ut 
geprebeerd g’ad, maor ‘ij kreeg niks op 
zunne kop. Ge kon beter zegge, ut was 
wel raok, maor toch mis en daormeej 
zette ie ut Aogs martje toch wir op zun-
ne kop. Internationaol kenne we dur ok 
wa van. Laotst waore we in Düsseldorf 
bij unne schuttersclup en ôônze Paul ‘ad 
bij ut schíete gewonne g’ad en was tot 
schutterskoning gekrôônd. Ut vrouwke 
van Adrie was bijna schutterskoningin 
geworre, maor ze liet nog net un stuks-
ke ‘aange.  Muzekaol ‘ebbe we ‘r toen al-
les nog op stelte gezet. Ut was één grôôt 
féést. Dus meej karreneval kunde d’rop 
rekene, da Aogse Bluf de boel wir ’s ste-
vig op zunne kop gaot zette.

Aogse Bluf op zunne kop

Button 

‘I love ‘t Aogje’

€ 1,50
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Het Motto “ Alles op zunne kop” lijkt 
wel op de tegenwoordige tijd geschre-
ven, de wereld staat soms echt op zun-
ne kop. Maar daarover gaan we het nu 
niet hebben, we laten alle misère ach-
ter onze rug en kijken alvast vooruit 
naar Carnaval 2015. De financiën van 
de Hopkes staan nog niet op zunne 
kop, we hebben er feitelijk de leste ja-
ren nog nooit zo florissant bijgestaan, 
maar dat komt mede door de WK- en 
Tour de France Poule van het afgelopen 
jaar. Bij deze Poules vielen 3 Hopkes in 
de prijzen, maar in plaats van de prijs 
op te eisen hebben zij dit allemaal in de 
gezamenlijke kas gestopt!  Omdat de 
Hopkes nog steeds vele andere dingen 
doen buiten het Carnaval en feitelijk 
dus niet veel tijd hebben om een mooi 

idee uit te werken voor de optocht is 
het altijd voor ons weer de vraag: “Wat 
gaan we nu weer eens Bouwen “. Nou 
echt bouwen doen we natuurlijk al-
lang niet meer, maar we proberen elk 
jaar toch weer goed voor dun dag te 

komen. De Hopkes zijn eigenlijk een 
Clubke waarvan je niet veel hoort, we 
hebben geen zin meer in de Dorps-
kwis, omdat deze kwis volgens ons het 
imago van een echte Dorpskwis allang 
is ontstegen. Het lijkt er de leste jaren 
steeds meer op dat diegene die het 
snelst zijn met de computer de meeste 
kans hebben om deze kwis te winnen 
en dat vinden de Hopkes wel jammer. 
De Hopkes zien nog steeds uit naar een 
leuke Dorpskwis, zonder gebruik te ma-
ken van computer en telefoon! En met 
Motto-Mot hebben we steeds de pech 
dat onze enige zanger rond die tijd al-
tijd in het buitenland zit, om weer eens 
een Clip op te nemen. Als we nu echt al-
les op zunne kop zouden moeten gaan 
zetten, zouden we onze zanger moeten 

verplichten om volgend 
najaar eens een keer in 
Nederland te blijven en 
we zouden in Den Haag 
ervoor moeten pleiten 
om onze politieke waar-
nemer wat meer vrije tijd 
te gunnen, zodat hij zich 
meer bij de Hopkes kan 
aansluiten. We betwij-
felen sterk of dat gaat 
lukken, maaaaaaaaaaar 
we gaan het zeker pro-
beren. Wat het idee voor 
2015 betreft, de Hopkes 
zijn de leste jaren nog 

nooit zo voortvarend op weg geweest. 
Een week na het MottoMot is ons idee 
al gepresenteerd aan alle Hopkes en 
ze hadden er gelijk al veel zin in. Dat 
belooft dus niets dan goeds voor 2015. 
Maar we weten inmiddels ook wel dat 

een goed idee nog maar het halve werk 
is. Daarom hebben we afgesproken om 
tussen de komende feestdagen door 
een paar dagen in “Retraite” te gaen. 
Onder het genot van een lekker hapje 
en een drankske zullen we dan gaen 
inleven in onze rol. Na de feestdagen 
gaen we ‘echt bouwen’, zodat we op 
tijd klaar zullen zijn. Op de Aogse Mart 
kan iedereen onze uitwerking dan aan-
schouwen en dat zal voor ons het begin 
zijn van gezellige dagen, waarbij we 
‘Alles op zunne Kop’ zullen zetten.

Aogse Hopkes
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Alles op zunne kop! 
Stel je voor: alles op zijn kop. 
Regendruppels vallen omhoog. 
De mensen lopen op de wolken en hou-
den paraplu's voor hun billen. 
Van de regen word je niet nat, maar 
droog je op. Mensen zijn daarom dolblij 
als het regent en mopperen nooit.

Planten groeien naar het donker. 
Het ziet er uit als een bange struisvogel 
die zijn kop in het zand steekt. 
Of groeien de planten niet in de aarde 
maar in de lucht? En oogsten de boeren niet met een trekker maar met een raket?

De dieren bekijken mensen in de mensentuin.
Stel je voor: je zit daar met heel veel andere mensen in een te krappe kooi. 
Alle dieren lachen je uit en voeren je een banaan. Ze willen allemaal een onsie 
(selfie met zijn allen) en versturen dat met een apie (app voor dieren).
Hoe zou deze wereld er uit zien?
De huizen met hun dak in de grond?

Met carnaval is niemand meer verkleed. Er 
hangen nergens slingers en de confetti en 
serpentines blijven in hun verpakking. Er zijn 
geen optochten en de bandjes blijven stil.

Laten we alles maar houden zoals het is en 
gewoon lekker samen carnaval gaan vieren
In de straten van Princenhage en in de Koe waar U de meskes vast wel tegenkomt.

Met carnavaleske groet Aggunmeskeband. 

Het is niet meer te achterhalen sinds 
wanneer de Hobbyclub Princenhage 
meedoet aan de 'Grote Optocht van 't 
Aogje'. Zeker is dat de Hobbyclub in 
1972 startte in Dreef 8 onder leiding van 
Kees Broos en Paul Benders. Toen Mari-
us van Dongen in 1976 de leiding kwam 
versterken deed men al zeker één jaar 
mee aan de carnavalsoptocht. Laten we 
er vanuit gaan dat Hobbyclub Princen-
hage al sinds 1975 mee doet. Dan doen 
ze dit jaar dus voor de 41ste keer mee. 
De kinderen deden en doen altijd alles 
zelf. Van het idee tot de uitwerking is 
het een product van de kinderen, die 
gestimuleerd worden door de leiding. 
In de afgelopen jaren waren dat totaal 
51 Princenhagenaars zoals: Ineke en Ben 
Buijnsters, Thijs van Hooijdonk, Ingrid 
Lips, Karin van Hooijdonk, Ikouaa, Ra-
mya, Yvonne Waelput. Op dit moment 
bestaat de leiding uit 15 mensen met o.a 
Henny Trommelen, Jeffrey Antonissen, 
Lulu Yé, Daniella van Loo en nog 11 an-

deren.
De gewonnen prijzen -en dat zijn er 
heel wat- staan te glimmen op de zolder 
van de werkruimte, de Kastanjezolder 
in de Dobbelsteen. De kinderen en de 
leiding kijken er graag naar. Dat kan ie-
dere week op dinsdag en vrijdagavond 
als zo'n 70 kinderen hun techniek ko-
men bijschaven en laten zien wat ze 
op creatief gebied in huis hebben. Wil 
je meer weten kijk dan op www.hob-
byclubprincenhage.nl De redactie van 
de Lapteen wenst de Hobbyclub ook dit 
jaar veel succes in de optocht.

Om het motto van 2015 kracht bij te zet-
ten gaat in onze kop alles op zunne kop 
om u mee te nemen in de Schuttersbe-
levenissen.

En wat is nu meer toepasselijk om onze 
40 jaar optochthistorie eens onder de 
loep te nemen qua hoofddeksels: im-

mers, wat hebben we 
in die al jaren al op 
ons kop gehad. De 
ene keer zat het lek-
ker, de andere knelde 
het verschrikkelijk en 
had je de avond na de 
optocht, en ook nog de 
volgende morgen, last 

van je hoofd. Al kan dat ook wel ergens 
anders aan gelegen hebben, of was de 
suikerspiegel (vrij naar Riet) van slag.
Hierbij gaan hier in willekeurige volg-
orde: grijze pruiken, roze pruiken, kip-
penkoppen (twee maal), Engelenprui-
ken, pauzenmutsen, dierenkoppen, 
boerenpetten, Peppi en Kokkie mutsen, 
Wicky de Viking helmen, zoutvaten, 
uitsmijters, bolhoeden, ruiten petten, 
bouwhelmen, fanfaremutsen, schaats-
mutsen, telefoons, badmutsen, kale 
koppen (ook twee keer). Poppenkast-
mutsen, slaapmutsen, theatermutsen, 
berenmutsen, clownspetjes, bloempot-
ten. Misschien leuk voor de Schutters 
of voor ons fanatieke volgers, zo wij 

die hebben, om de jaren er bij te zetten, 
waarin we wat uitbeelden. Want ik heb 
dat in mijn kop niet allemaal meer op 
een rijtje. Ook waren er een aantal ja-
ren zonder gemeenschappelijke muts 
of hadden we gewoon niks op ons kop. 
Of we dit jaar iets op ons kop zetten, 
dat zult u zondag 15 februari met eigen 
ogen kunnen aanschouwen, maar dat 
we de boel op zijn kop zetten, dat zult u 
vanzelf wel merken.

Peter Hector
CV de Schutters

De schutters zetten alles op zunne kop

        Al meer dan 40 jaar



CHECK 
WWW.FERROLI.NL/AOGJE

ALLES OP ZUNNE KOP!

€ 777,- VOOR

BLUESENSE
HR CV KETEL,
CW 4 KLASSE
INCL. KLOKTHERMOSTAAT
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Sentekwiebus
De mogelijkheid om Sentekwiebus te 
worden bestaat al jaren. U bent dan 
als sponsor een ‘financieel bouwer’ en 
steunt hiermee de organisatie van ‘t 
Aogse carnaval. 
U betaalt minimaal E 17,50 en ont-
vangt daarvoor een schild met jaartal. 
Het jaartal wordt ieder jaar, na betaling, 
vernieuwd en aan u toegestuurd. Het 
bedrag mag u natuurlijk ook verhogen, 
die keus is aan u! Tijdens carnaval heeft 
u privileges, zoals een uitnodiging voor 
het Bouwersbal op carnavalsvrijdag. U 
kunt E 17,50 of meer storten op bank-

rekening NL05RABO0142.4110.00 t.n.v. 
Stichting C.C. ‘t Aogje, onder vermel-
ding van Sentekwiebus.

Rommelmarkt
Deze vindt plaats medio september, 
afhankelijk van ‘de Tien van ‘t Aogje’. 
De verhuur van kramen en plaatsen in 
De Koe én de entreegelden zijn ook een 
opbrengst ten goede van carnaval in ’t 
Aogje.

Wat doet stichting C.C. ‘t Aogje met al 
dit geld?
• organiseren van de rommelmarkt

• organiseren van de bekendmaking 
van de Prins rond 11-11, met aanslui-
tend het MottoMot

• organiseren van de Dorpskwis
• uitvoering van de Aogse Avonden, 

met op zondagmiddag extra aandacht 
voor de wat ouderen in Princenhage

• organiseren van alle carnavalsbals, 
met op de zaterdagmiddag extra aan-
dacht voor de hele kleintjes in Prin-
cenhage

• organiseren van de kindermiddag op 
dinsdag, met steeds weer een unieke 
gast

• uitdelen van fruitmandjes aan de zie-
ken, die geen carnaval kunnen vieren

• ‘aankleding’ van de Haagsemarkt en 
De Koe

• het bouwen / verbouwen van de Prin-
senwagen

• bezoek aan de kinderen tijdens het 
scholenbezoek

• bezoek aan de bejaarden in de ver-
schillende tehuizen

• bezoek aan gehandicapten op diverse 
locaties.

Als u één van onze acti-
viteiten bezoekt, vragen 
wij een klein bedrag aan 
entreegeld, en ook dit 
geld wordt besteed aan al-
les wat hiervoor werd ge-
noemd.

De financiële rondgang vindt plaats op:  
ZATERDAG 7 FEBRUARI 2015.

Wij hopen dat u onze mensen niet in de 
kou laat staan, ze staan er immers voor 
u, die graag op de een of andere manier 
carnaval viert of die gewoon iets voor 
carnaval wil geven! Samen kunnen we 
er op deze manier weer een fantastisch 
carnaval van maken. 
Met uw financiële steun zetten we tij-
dens carnaval ………

Alles op zunne kop!

Belangrijke berichten van de Financiële Commissie
Zoals u weet heeft de Financiële Commissie het genoegen elk jaar weer een beroep te mogen doen op de Princenhaagse bevol-
king. Het is immers hun taak om voldoende geld bijeen te krijgen, zodat Stichting C.C. ‘t Aogje een goed verzorgd carnaval kan 
bieden aan met name gehandicapten, bejaarden en de jeugd.

Sponsors Stichting C.C. ‘t Aogje

het bouwen / verbouwen van de Prin-

bezoek aan de kinderen tijdens het 

bezoek aan de bejaarden in de ver-

bezoek aan gehandicapten op diverse 

Alles op zunne 

Aogse carnavalsartikelen

Het embleem  
E  3,00

Aogse troela’s per 3 stuks verpakt  E  3,90

Groen witte vlaggen  E  15,00

Groen witte paraplu’s  E  12,50

Groen witte dassen  E  15,00

Button   
E  1,50

Pin met ‘Zaadneus’ 
E  2,00

Hoofdsponsors Stichting C.C. ‘t Aogje



Een aandeel in elkaar

www.rabobank/nl/breda

Carnaval brengt mensen op de been. Jong en oud, groot en klein.

Rabobank Breda ondersteunt

van harte het carnaval in Princenhage.

Carnaval een feest voor iedereen.

iedereen
een fijne
carnaval.

Rabobank 
Breda wenst




