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Beste Aogse Carnavalsvierders,
 

Na maanden van voorbereidingen en geheime ontmoetingen mochten wij 

eindelijk op 10 november 2018 met gepaste trots Prins Raymundus de 19e 

Prins van ‘t Aogje aan u voorstellen. Een week later op 18 november 2018 

werd na een spannende verkiezing Jeugdprins Maxmilianus gekozen. 

Beiden zullen, samen met hun eigen volledige Uittredende Ploeg, u voorgaan 

tijdens het komende carnaval. Kijkend naar ons motto G’eddut of g’eddut 

nie, durf ik gerust te stellen dat wij met deze twee fantastische Hoogheden 

Ut zeker wel hebben. 

Nog even en dan start  ’t Aogs carnaval. Een feest van en voor iedereen. 

Carnaval vier je tenslotte met z’n allen. Nog even en dan zingen we samen, 

lachend, dansend en springend de woorden van hetzelfde lied. Nog even 

en dan is alles in ’t Aogje één en samen. Kon het altijd maar carnaval zijn.

Ik wens u allen veel plezier de komende dagen!

Charles van Kerkvoorde  |  Voorzitter Stichting C.C. ’t Aogje
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Woordje van...

Ik,  Prins Raymundus de XIX, drager van het grootkruis, 

oppermeester van de rammelende deksels, bewaker 

van ut Zeilmakerpadje, grandeur van de plaotjes draaiers, 

grootmeester van de camions, heb het genoegen jullie 

te mogen voorgaan in het komende carnavalsfeest in  

‘t Aogje. 

G’eddut of g’eddut nie! Dit jaar krijg ik de eer om ut te 

ebbe. Wat ben ik trots dat ik 33 jaar na mijn vader,  Prins 

Fernand  VI, hem mag opvolgen om  jullie in  het carnavals- 

gedruis voor te gaan. Het feest dat heel ‘t Aogje en ver 

daarbuiten verbroedert.

Ik kan jullie vertellen dat de diverse Commissies van 

Stichting C.C. ‘t Aogje ontzettend hun best hebben gedaan 

om er het komende seizoen een onvergetelijk feest van 

te maken. De Joffers hebben nieuwe pakskes aon, Peer 

Bromtol zun fluitje opgepoetst, Tinus het zun hoedje 

gevouwen, de Ministers hun pakskes gestoomd en de 

Bielopers hebben de nummerkes gerepeteerd. 

Gewaardeerde feestgangers, de heerlijke dagen van 

carnaval staan weer voor de deur. Ik hoop dat jullie allen 

ertoe willen bijdragen om deze eerste keer dat ik jullie 

voorga tot de beste carnaval van Nederland te maken.

Prins Raymundus de XIX

Lieve carnavalsvrienden,
Prins Carnaval

‘G’eddut of g’eddut nie! Princenhage weet het zeker:  ’t Aogje ‘eddut. Zin in carnaval 2019. Hoe kan het ook anders met zo’n motto. En u heeft als opwarmer het vertrouwde carnavalsmagazine De Lapteen in handen.

’t Aogje viert carnaval onder leiding van nieuwe groot-vorst Prins Raymundus de XIX, ook wel bekend als Drager van het Grootkruis, Oppermeester van de rammelende deksels, Bewaker van ut Zeilmakerpadje, Grandeur van de plaotjesdraaiers en Grootmeester van de camions. Ik wens de nieuwe Prins veel succes nu hij in de voet-sporen van een rijke traditie treedt. Onder toeziend oog van joffers Yara, Wietske en Eline loodst Raymundus zijn onderdanen van ’t Aogje door vier intensieve carnavals- dagen heen. Als altijd een ijzersterk team. Met de Uittreders die alles regelen. En natuurlijk de hofnar. De Bielopers 

als hofkapel. Samen zijn zij een warm bad voor de Prins en zijn dames die met alle  Aogenezen ’t Aogje op zijn kop zetten.

Natuurlijk treed ik terug om uw leutvorst de ruimte te geven te heersen over ’t Aogje. Prachtig om te zien hoe iedereen tijdens carnaval de teugels laat vieren, rangen en standen verdwijnen en samen feesten onze samenleving echt kleur geeft.

Dat kan alleen maar door de inzet van veel vrijwilligers. Zij maken het allemaal mogelijk. Dankzij al die bevlogen mensen zeg ik uit de grond van mijn hart: ’t Aogje ‘eddut!

Paul Depla  |  Burgemeester Breda

Beste carnavalsvierders,

Burgemeester
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De elfde van elke maand gaat er een gigantisch confettikanon af bij jullie thuis binnen of in de 

rij voor de kassa moet je altijd een polonaise beginnen?

Confettikanon, bij ons thuis is het altijd feest!

Groen of wit?
Groen, de kleur van mijn cape.

Je wordt 2x zo klein of je veroudert 2x sneller dan normaal?

2x sneller verouderen, je bent tenslotte zo oud als je jezelf voelt. 

Je gaat elke dag als Prins naar je werk of wanneer iemand aan je vraagt “hoe gaat het?” 

antwoord je voortaan altijd met “je moet niet dronken dat ik denken ben”. 

Ik ga elke dag als Prins naar mijn werk, want ik ben de grandeur van de camions. 

Lolbroek of feestneus?

Lolbroek, vraag maar aan John Koeken.

Snollebollekes of Bielopers?

Bielopers, dat is en blijft mijn clubke. 

Liever in ’t Aogje zonder poen of in het buitenland met 11 miljoen?

In het buitenland, dan kom ik elke dag op bezoek in ’t Aogje.

Butterfly of Bella Italia?

Butterfly, daar kunnen de Joffers zo leuk op dansen. 

Bij elk zebrapad moet je galopperend oversteken of bij groen licht mag je pas vertrekken als 

er achter je wordt getoeterd/gebeld?

Ik ga voor het groene licht, ik hou van de kleur groen. 

4

De nieuwe Prins
en 22 dilemma's

RAYMUNDUS DE XIX
PRINS VAN ’T AOGJE

Een paard in je gang of een bloemetjesgordijn in je huis?Bloemetjesgordijn, een paard past niet in ons kleine halleke. 
Cola of Bacardi cola?
Bacardi cola, dat is mijn vorm van een bruin biertje. 

Je kunt de hele carnaval lang alleen maar “ja”, “nee”, “hoi” en “doei” zeggen of de hele carnaval zitten je veters aan elkaar vast?
Ik zou het bij “ja”, “nee”, “hoi” en “doei” houden, met veters aan elkaar kan ik zo moeilijk springen. 
Je mag alleen een ruimte betreden wanneer je zingend binnenkomt met het nummer “hallo allemaal” of je zegt tegen iedere vrouw die je tegenkomt “hé Jacqueline!”?Hallo allemaal, gewoon daarom. 

Je hele leven luisteren naar carnavalsmuziek of voor altijd in een hutje op de hei wonen?Carnavalsmuziek, daar kan ik geen genoeg van krijgen. 
Boerenverstand of wetenschappelijke blabla?Boerenverstand, wetenschappelijk is namelijk bewezen dat ik meer boerenverstand heb ;)

Je moet het Aogs Volkslied zingen om je telefoon te ontgrendelen of altijd op je kont de trap af?Aogs Volkslied, er gaat niks boven ons schone Aogje. 

Je hebt altijd een enthousiaste muziekkapel achter je aanlopen of je moet iedereen die je passeert een high five geven?
Muziekkapel, ik ken zoveel mensen dat anders mijn handen zeer gaan doen. 
Serpentine of confetti?
Serpentine. Confetti ligt al in mijn huis. 

Voor de rest van je carnavalscarrière met de bekkens uit de maat van een nummer slaan of voor de rest van je Prinsencarrière zal je altijd in de maat zwaaien met de scepter?Prinsen, dat uit de maat slaan heb ik al 5 jaar gedaan. 

In alles wat je drinkt moet je een theezakje dopen (5 minuten laten trekken) of elke keer als je begint met dansen stopt de muziek?
Stoppen van de muziek, ik zing zelf wel verder. 

Je praat altijd alsof je dronken bent of je hebt altijd een spotlight op je gericht? Spotlight, dronken worden is zo makkelijk. 

Je wordt altijd vervoerd op een carnavalswagen of je moet een product van  € 11,11 altijd kopen als je het ziet?
Carnavalswagen, wie wil er nu geen privéchauffeur?
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www.mannenvanrĳnland.nl
Evenementen + Communicatie

Kun jij alle bedrijven achterhalen? Stuur dan voor 

28 februari een mail met de 11 bedrijfsnamen 

naar redactie@cctaogje.nl, voorzien van naam, 

adres en telefoonnummer.

DE WINNAAR WINT EEN UNIEKE AOGSE TAART!

Prijsvraag
Zoek de bedrijven

Kun jij de puzzel oplossen?

ZOEK DE 
BEDRIJVEN

3
1 2

THUIS IN GRAFISCH ONTWERP!

WWW.HUISSTIJLSTUDIO.NL

9

4

Een fijne carnaval namens

Kindercentrum Belle Fleur!

www.bellefleur.nl
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G'ed ut of g'ed ut nie!

Als Minister van Mobiele Zaken zorg ik voor veul leut voor 

en tijdens carnaval. We zorgen samen met de Prins, Joffers, 

Peer en Tinus van de Mart voor een leuk en gezellig feest. 

Naast het zorgen voor veel leuke en gezellige feestjes houd 

ik uiteraard alle mobiele zaken goed in de gaten. Zo zorg ik 

voor de bus, dat hij mooi blijft en op tijd wordt gewassen. We 

willen natuurlijk niet in een vieze bus op stap. Hij moet mooi 

groen met blauw en wit blijven. Het verkeer regelen is ook 

één van de taken die ik doe en ik zorg dat de bus op een goede 

plek geparkeerd staat, zodat iedereen veilig naar het feest 

kan. Daarbij moet ik soms andere auto’s tegenhouden, zodat 

de bus veilig kan parkeren en iedereen goed kan uitstappen. 

Tijdens carnaval zorg ik er ook voor dat de Prinsenwagen mee 

kan rijden in de optocht, natuurlijk ook weer netjes gewassen, 

zodat hij er mooi bij staat. Tijdens de optocht is het ook van 

belang dat we de wagen goed in de gaten houden zodat er 

geen gevaarlijke dingen gebeuren. Dit doen we natuurlijk 

met meer mensen want dit kan ik niet alleen. Zowel zondag 

in het ‘t Aogje als maandag in de optocht van ‘t Kielegat 

wordt de wagen begeleid.

Na carnaval zorg ik er met een aantal mensen voor dat de 

Prinsenwagen netjes terug komt bij de stalling, zodat hij 

volgend jaar weer mee kan rijden in de optochten en dat de 

gehele Uittredende Ploeg er veilig op kan staan en weer een 

leuk feestje kan bouwen. Zoals je aan mijn auto kan zien, 

ben ik wel van Mobiele Zaken, maar helaas kan ik met mijn 

Trabant niet op tegen de Minister van Geldzaken!

“Het verkeer regelen is één van mijn taken!”
Minister van Mobiele Zaken

THOMAS
MINISTER

G’eddut of g’eddut nie! Toen ik als Minister van Geldzaken dát motto zag, ja toen werden de biljetten gestreken, begon het geld nog harder te rollen en munten nog harder te klinken. Een motto naar mijn hart! 

Ik ging de dag erna gelijk naar de bank om te pinnen, zitten Peer en Tinus op de bank op de Markt in ‘t Aogje. Peer legt een stuiver op de bank, waarop Tinus vraagt: “waarom doe je dat?” Peer antwoordt: “Ik wil wel eens voelen hoe het is om geld op de bank te hebben!” 

Na het pinnen loop ik terug, zitten de Joffers Eline, Wietske en Yara op dat bankje. Hoor ik die ene tegen die andere twee zeggen: “ik ken nog een raadsel: ik heb 2 muntjes die totaal 15 cent waard zijn. De ene is geen stuiver, wat is de ander?” Wat het antwoord was, heb ik niet gehoord, vraag dat maar een keer aan onze Joffers….

Als minister doe ik natuurlijk meer dan alleen maar geld pinnen en uitgeven. In mijn functieomschrijving staat dat ik moet zorgen dat er genoeg cash geld, flappen of dukaten zijn om carnaval in ’t Aogje te kunnen vieren!

En dat doe ik als Minister van Geldzaken natuurlijk niet alleen;  ik overleg ook met mijn collega-ministers en doe veel zaken met Goudpoepersland en Smokkelgat, dé bekende belasting- paradijzen eh… handelspartners. Er is één uitzondering vanuit de Jenaaitut Neesjuns: niemand mag zaken doen met Kruikenstad! Ik mag van onze Prins zelfs overleggen met een enkel dorp van boven de sloot, maar met Kruikenstad, nee dat niet!

En als ik dan tussen 11/11 en carnaval mijn dienstreizen maak, moet dat natuurlijk wel in stijl: g’eddut of g’eddut nie! Ik heb ut wel een, Mercedes AMG.

“Een motto naar mijn hart!”

Minister van Geldzaken
 BOB

MINISTER

1
2

3

4
5 6 7 8

9

1  Freddy  |  Minister van Algemene Zaken
2  Patrick  |  Minister van Pliesie Zaken
3  Erik  |  Minister van Vrimde Zaken
4  Aschwin  |  Minister van Aogse Zaken
5  Joey  |  Minister van Schoolse Zaken
6  Thomas  |  Minister van Mobiele Zaken
7  Marco  |  Minister van Groene Zaken
8   Yikke  |  Minister van Bijstandszaken
9  Bob  |  Minister van Geldzaken

Wie is wie?

Lees meer over 
onze Ministers op 

www.stichtingcctaogje.nl

De Ministers
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THUIS IN GRAFISCH ONTWERP!

WWW.HUISSTIJLSTUDIO.NL

De Joffers

Kleding

in het nieuw!

DE MOOIE NIEUWE OUTFIT...

...is door de meiden zelf uitgekozen in samenwerking 

met de commissie Protocol. Lia van Endschot en Kim 

Nuitermans-Overmars zijn de maaksters van de mooie 

nieuwe outfits. Wij danken Bep en Toos voor de gezellige 

fotoshoot ;-) 
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Leeftijd: 27 jaar

Komt uit: Breda

Beroep: Werkvoorbereider/planner duurzame energie techniek

Instrument: Sousafoon

Favoriete lied: Melrose

Hoe lang ben je al lid van de Bielopers?  

Inmiddels ben ik 1 jaar lid van de Bielopers. Een gezellig 

clubske! Ik heb het dan ook ontiegelijk naar mijn zin. 

Waarom ben je bij de Bielopers gegaan? 

Tijdens carnaval ben ik altijd in De Koe met CV Simpel. Daar-

naast is muziek maken iets wat ik heel erg leuk vind. Muziek 

maken in De Koe is dus de ideale combinatie! 

Wat is volgens jou het allerleukste feest waar je met de Bielopers 

wel eens geweest bent?

Het klinkt heel cliché, maar eigenlijk is heel carnaval mijn 

favoriete feest. Ik hou van een biertje en gezelligheid. Tijdens 

carnaval is het altijd gezellig en is er natuurlijk genoeg bier ;) 

Ben je in het carnavalsleven 

nog ergens anders actief?

Ik ben lid van CV Simpel, ik 

heb ze net natuurlijk al even 

genoemd. Simpel is, als je 

het mij vraagt, de gezelligste 

wagenbouwvereniging van 

Breda en omstreken. 

Door het jaar heen zijn we bezig met het bouwen van een 

prachtige wagen, ook zijn er wat voor-feesten waar we met 

zijn allen naar toe gaan. Niet alleen een carnavalsvereniging 

dus, maar ook een vriendenclub waarmee we gezellige dingen 

doen! 

Als je benieuwd bent hoe het is om een wagen te bouwen, 

dan ben je bij ons altijd welkom in de bouwloods!

Wat doe je naast carnaval? 

Nu je zo gehoord hebt wat ik allemaal doe tijdens carnaval 

zal je wel denken dat ik geen tijd meer over heb, maar dat is 

gelukkig niet waar! Ik heb een vriendin, Wietske, waarmee 

ik erg graag leuke dingen doe. Naast carnaval werk ik verder 

erg veel. Ook maak ik nog muziek met andere bandjes: De 

Contactpuntjes en Slide-O-Base. 

Voor onze nieuwe rubriek “In bad met...” gaat Joffer Yara namens Commissie Pers & Publiciteit in 

gesprek met leden van Stichting C.C. ‘t Aogje. Deze eerste editie ging ze in bad met Bieloper Bas 

van Rijthoven en legde hem een aantal vragen voor.

In bad met...
e n Bieloper!
In gesprek met Bas van Rijthoven

Profiel
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Goed werk wordt belo nd!

Dit jaar wordt de Verdien-ster toegekend aan Rene van Haperen. 

Ongeveer 22 jaar geleden kwam de toenmalige Prins van  

’t Aogje wagentje kijken bij de kinderen, omdat zij dat jaar mee 

liepen in de Aogse optocht. Omdat op dat moment de Stichting 

op zoek was naar een ruimte voor de eigen bouwactiviteiten 

werd er meteen gezegd dat het wel een erg mooie ruimte was. 

Ondanks dat het gezin niet georiënteerd was op het Aogs carna-

val vonden ze het toch goed dat de Stichting tijdens het seizoen 

gebruik zou maken van de ruimte. Sindsdien is de schuur van Van 

Haperen de bouwplaats van de Stichting waar menig kunststukje 

vandaan is gekomen, waaronder de vorige Prinsenwagen. 

Naast de bouwlocatie van de Stichting is Rene van Haperen een vast 

gezicht in de Aogse gemeenschap. Voor veel Aogse verenigingen 

staan Rene en zijn vrouw Angela altijd klaar voor sponsoring 

en assistentie. 

Vanwege deze inzet wil Stichting C.C. ’t Aogje Rene van Haperen 

eren door het toekennen van de Verdien-ster.

Rene van Haperen

Dit jaar benoemt Stichting C.C. ‘t Aogje Eet- en Bierlokaal Aogse Markt tot haar Hofleverancier. 

Al sinds de opening in 2015 staan eigenaren Ben Sprenkels en Will Hense klaar voor de Aogse bevolking. “We dragen ’t Aogje een warm hart toe” wordt er gezegd en dat merk je aan alles wat er voor de bevolking van ’t Aogje wordt georganiseerd. Denk aan het streetgolf toernooi, het salsa dansen en ’t is 

Kwis in ’t Aogje. Er worden niet alleen activiteiten georganiseerd. Verschillende verenigingen, waaronder Stichting C.C. ’t Aogje, vinden de Aogse Markt ieder jaar weer terug in de lijst van sponsoren. 

Als waardering voor deze bijdrage en ondersteuning is Eet- en Bierlokaal Aogse Markt tot Hofleverancier benoemd. 

Eet- en Bierlokaal Aogse Markt

Hofleverancier  

Dat verdient een prijs!

Verdien-ster 
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11 jaar geleden meldde Charles zich aan bij Stichting 

C.C. ’t Aogje. Hij begon als Minister in de ministerraad 

en ging daarnaast  aan de gang binnen de Commissie 

Pers & Publiciteit. Al snel werd hij voorzitter van deze  

Commissie en zo dus ook bestuurslid van  het algemeen 

bestuur van C.C. ’t Aogje. Met veel energie, plezier en inzet 

genoot hij van deze taken, die hij altijd tot in de puntjes 

verzorgde.

Bij het 55-jarig bestaan van de C.C. verzorgde hij onder 

andere de jubileum box en samen met een paar andere 

mensen van de Stichting het spetterende Prinsengeburen-

bal in 2014.

In 2012 waren er veranderingen binnen het bestuur en 

werd hij benoemd in de functie van vicevoorzitter, waarna 

hij in 2014 de voorzittershamer overnam van Maarten 

van de Rijt. Ik kan u vertellen dat het niet altijd makkelijk 

is om een club van dik 100 man te leiden, maar Charles 

doet het altijd met heel zijn hart en ziel en alles in het 

belang van de Stichting.

Een aantal nieuwe dingen zijn onder zijn bewind tot stand 

gekomen, zoals de Jeugdraad en natuurlijk Jeugdkapel BB 

Jeugdleut ’t Aogje. Mocht u niet precies weten wie Charles 

is… zoek dan met carnaval naar meneer Chung ;-)!

Charles , bedankt namens alle leden voor jouw inzet van 

de afgelopen 11 jaar en wij hopen dat het niet bij deze 11 

jaar blijft.

Dennis Nuitermans
Bestuurslid Protocol - Uittredende Ploeg

Jubileum voor de voorzitter

Charles v. Kerkvoorde 

Jubilarissen
Al jaren C.C. lid

22

Jos Pastoor

33

Piet Dekkers

33

Mia Brocks

22

Jacqueline Dekkers

11

Mario Kloet

11

Maikel v/d Enden

11
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Aogse optocht
Zondag 3 maart

De route van de optocht zal dit jaar hetzelfde 

zijn als vorig jaar. 

De Commissie BuitenGebeuren vraagt aan de 

bewoners van de optochtroute om op zondag 

3 maart 2019 hun auto’s niet te parkeren langs 

de route tussen 11.30 en 17.00 uur. Bij voorbaat 

dank!

Route door ’t Aogje...

START 
DEFILÉ 

PRESENTATIE PRINS • 13.11 u

GROTE OPTOCHT AOGJE • 13.30 u

Allus Zakt

Alwir Irste

Bende Benukt

C.C. Stiekum Tôg 

C.C. ’t Aogje Jeugdraad

C.C. ‘t Aogje

C.V. Anoniem

C.V. Aogse Hopkes

C.V. de Duuveltjes

C.V. De Mutsen

C.V. De Schutters

C.V. De Ullupstukskus

C.V. De Zuilenschuivers

C.V. Dun Vollie

C.V. Lopen Maor

C.V. W?rom

De Mini Deksels

Doskonale

HobbyClub Princenhage

K.V. Sowieso ‘Opeloos

Mieperkus & Co

Rene Mathijsen

WC.BC.KC.CC.SC.

Willy de Does

Deelnemerslijst (onder voorbehoud)

In alfabetische volgorde

de Halve Zolen
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Carnavalslied
Winnaar Mot omot

Intro

‘t Aogje gaat weer carnavallen
en ge heddut of ge heddut nie!
Een feestje vieren met z’n allen
‘ben zo blij, daddik oe weer es zie!
De nieuwe Prins die is er ok al bij,
kik-tum eens hossen vooraan in die lange rij
‘t Aogje gaat weer carnavallen
en ge heddut of ge heddut nie!

Bridge

1-2-3- kom laot oew eige horen
4-5-6- kom laot oew eige zien
1-2-3 -kijk de Martinustoren
4-5-6- die lacht naar jou misschien!

Bridge

‘t Aogje gaat weer carnavallen
en ge heddut of ge heddut nie!
Een feestje vieren met z’n allen
‘ben zo blij, daddik oe weer es zie!
De nieuwe Prins die is er ok al bij,
kik-tum eens hossen vooraan in die lange rij
‘t Aogje gaat weer carnavallen
en ge heddut of ge heddut nie!

Bridge

1-2-3- De Joffers gaan naar voren
4-5-6- en Tinus staot erbij
1-2-3 - Ook Peer laot van zich horen
4-5-6- meej zun allen in een rij

‘t Aogje gaat weer carnavallen
en ge heddut of ge heddut nie!
Een feestje vieren met z’n allen
‘ben zo blij, daddik oe weer es zie!
De nieuwe Prins die is er ok al bij,
kik-tum eens hossen vooraan in die lange rij
‘t Aogje gaat weer carnavallen
en ge heddut of ge heddut nie!!!

Beluister het carnavalslied op www.stichtingcctaogje.nl/showbizz/muziek/

G’eddut of g’eddut nie!  | Aogse Bluf Princenhage
Muziek: Jos Smolders  Tekst: Ronald Huismans

Aogse Bluf
G' ed ut of g' ed ut nie!

Zoow, alwir winnaor bij ut Mottomot; ut mot nie 

gekker worre. Kik, as’unne goeie kompeneur 

(ôônze Jos) én nun goeie schrijvert (ôônze Ronald) 

bij oew clubke zitte, dan kunde meej gemak zegge, 

g’eddut.

Witte trouwes ok al, da ôônze Ronald un boekske  

‘eet geschreve g’ad, un busboekske? Neeje, nie 

meej vertrektije, maor meej annekedootus, wattie 

allemaol meejgemaokt ‘eet g’ad, toen ie op dun 

bus zat (ij zat dur eigeluk in, ‘or). M’ebbe unne 

echte schrijvert in ôôns clubke. Jao, g’eddut of 

g’eddutnie. En ij ‘eedut.

Me móóge ôôns ok prijze meej “dun ‘Oos” (Robert 

Hoosemans), ôônze repetitor en graog geziene 

invallert op dun trompet bij optreejens. Ok Frits, 

die trouw alle repetities meej doet, is unne welkome 

invallert op dun bariton. Misschient wortie noggus 

lid bij ôôns.

W’ebbe sins pas ok un nieuw lid binne g’aold g’ad 

op dun schuif. Zunne kommetaor: “Gullie eddut, 

dus kom ik dur graog bij”. Da ‘edde goe gezien 

g’ad, Richard.

Wiste ok al, da we drie oud-prinsen en unne ex-nar 

van ut Aogje in ôôns clubke ebbe? ‘K zal z’is op-

noeme. Prins Joostinus, Prins Guus, Prins San-

severius de XVI en Polleke Piekhaar. Die kende 

toch wel, eej? Tjao, g’eddut of g’eddutnie.

Wa denkte van die rooie schoentjes, neeje nie die 

van d’Efteling, maor die van Aogse Bluf? Om ôônze 

buitekáánt wa mir kleur te geve, ebbe me rooi 

schoeisel aongetrokke g’ad. Nie zomaor schoentjes, 

maor echte “Van Bommels”. Me zender zeer kontent 

meej.

Laotst bij ut Blufféést trad Otto Lagerfett bij ôôns 

op en middenin zun optreeje liet zunne stem um 

in de steek. Die ‘addut toen effe nie mir.

Me zijn ok bij ôônze grôtste fan wiste blaoze. Bij 

“ôôns Pa en ôôns Ma” Hoosemans (oud Prins 

Knillis) in restráánt Liesbosch, omda ze durre 

gouwe bruiloft gevierd hadde g’ad. Ok da doen 

w’effe.

Kik, Aogse Bluf ‘eddut gewôôn.
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G'ed ut of g'ed ut nie!

Een mooi motto hoor: g’eddut of g’eddut nie.., maar…zonder 

negatief te willen zijn is er veel wat we in ‘t Aogje hadden in-

middels foetsie, kwijtgeraakt in de loop der jaren, soms is dat 

jammer en soms niet zo heel erg. Een opsomming van wat we 

niet (meer) hebben én vooral van wat we wel hebben:  

De Dorpskwis hebben we even een jaartje niet, maar gelukkig  

beschikt de gemiddelde Aogenees over een aangeboren boven- 

matige intelligentie. Helaas moeten we het al weer jaren stellen 

zonder de autowrakken in de Liesbosstraat, maar goddank is  

het aanbod van auto’s die nog wel rijden zo groot dat de 

Haagsemarkt compleet herzien moest worden. We hebben 

geen raad van elf maar wel een heuse ministerraad in het groot 

en klein. Het oude Haga is inmiddels verleden tijd maar we  

hebben al een nieuwe. We kunnen, jammer genoeg, niet meer 

naar het Rode Winkeltje, maar uiteraard wel naar het gele huis. 

Het loket van de toenmalige Rabobank met 5 mooie dames er 

achter is allang en breed vervangen door een pinautomaat iets 

verderop en daar lopen regelmatig mooie dames voorbij, op 

weg naar Sierske en Miranne Daas om nog mooier gemaakt 

te worden! Die hebben het dan dus! Ad Speek had het en de 

Friettent heeft het. Dat geldt ook voor de kersverse Hoogheid 

Raymundus, die heeft het zeker, want zijn vader Fernand VI had 

het ook! Al met al hebben we veel bij ons in ‘t Aogje en wat we 

niet hebben komen we ook niet tekort. Ik wens u allen een fijne 

carnaval toe. Aan de C.C. en de andere clubs zal dat zeker niet 

liggen.

Bart van d’n Bielop

Wamme in ’t Aogje hadde, mar nou nie meer ebbe!

Bart van d’n Bielop

Foto: Johan van Gurp

Foto: Johan van Gurp

Hebbedingen...
Hed e de s al ?

Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij activiteiten van Stichting C.C. ‘t Aogje in  

Gemeenschapshuis De Koe en tijdens de financiële actie op zaterdag 23 februari. 

Ook kunt u hiervoor terecht bij Femke Reuvers, Pastoor van Spaandonkstraat 24.

BUTTON   |  € 2,-

DAS  |  €  15,-

PIN  |  € 2,- 
EMBLEEM   |  € 3,-

SLEUTELHANGER  |  € 3,-

Sentekwiebus worden? Zie www.stichtingcctaogje.nl/steun-carnaval/sentekwiebus

BUTTON   |  € 2,-

PARAPLU  |  € 15,-
VLAG  |  € 15,-

3 AOGSE TROELA’S  |  € 4,75

Op zoek naar de 
Leste Druppel

Een spannend Aogs avontuur geschreven door Prins Babbelonius de Leste

Leste DrLeste DrLeste DrLeste DrLeste Druppeluppeluppeluppeluppel

Een spannend Aogs avontuur geschreven door Prins Babbelonius de Leste

Op zoek naar de Leste Druppel

Op zoek naar de 
Leste Druppel

De Leste Druppel is zojuist plechtig opgeborgen bij Nil 

op ‘t Zottenhofke. Op de markt neemt ’t Aogje afscheid 

van de Prins en van carnaval. Net voordat de Prins op 

het bordes in de witte rook verdwijnt, belooft hij dat het 

ook volgend jaar weer gewoon carnaval zal zijn. 

Maar dan ontdekt de elfjarige Giel dat het kluisdeurtje 

in de sokkel van Nil open staat. De Leste Druppel is 

spoorloos verdwenen. 

Samen met zijn vriendinnen Marith en Neeltje, 
veldwachter Peer Bromtol en Tinus van de Mart 
gaat hij op zoek naar de Leste Druppel. 

Want zonder de Leste Druppel is er geen Irste Druppel. 

En zonder Irste Druppel... nooit meer carnaval! 

Op zoek naar de Op zoek naar de Op zoek naar de Op zoek naar de 

De Leste Druppel is zojuist plechtig opgeborgen bij Nil 

Op zoek naar de Op zoek naar de 

C.C. ’t Aogje

Want zonder de Leste Druppel is er geen Irste Druppel. Want zonder de Leste Druppel is er geen Irste Druppel. 

Softcover omslag.indd   1

30-12-17   13:37

KINDERBOEKJE   |  € 7,50
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Na afloop van het zeer geslaagde Nieuwjaarsconcert van Cecilia 

in De Koe, maakte ik een praatje met Twan Janssen. Hij was een 

van de vier deelnemers aan de dirigentenwedstrijd ‘Wie wordt 

de eerste Maestro van ‘t Aogje’?

Een nieuwe sporthal in Princenhage?

Twan vertelde dat hij deze wedstrijd niet gewonnen had, omdat  

hij er met zijn gedachten niet bij was. Alvorens Twan ging zwaaien 

had hij namelijk gezien, dat ook de politiek in de zaal zat! “Vanaf 

toen dacht ik alleen nog maar aan een nieuwe sporthal”, ver-

trouwde hij mij toe. De huidige gebruikers zien dat sporthal ‘De 

Doelen’ te klein is voor het aantal verenigingen dat er gebruik 

van maakt. Niet iedereen kan er op het gewenste tijdstip sporten. 

En grote sportwedstrijden organiseren is ook lastig in een hal 

die dateert van 1979. Bovendien heeft de buurt een enorme 

parkeeroverlast.

G’eddut of g’eddut nie!
Enkele dagen later ontmoette ik in het Roode Hert de heer Arie  

Roobol. Ik maakte hem deelgenoot van wat ik zoal opgevangen  

had van Twan Janssen, de voorzitter van Badmintonclub  

Princenhage. Deze club is in de verkiezing “Vereniging van het 

Jaar” uitgeroepen tot winnaar van de gemeente Breda.

Voor degenen die de heer Roobol niet kennen is het goed om te 

weten, dat het hele halve Aogje al tot zijn imperium behoort. Hij 

vertelde mij onder het genot van een heerlijk wijntje, dat hij van 

plan is om zijn vleugels uit te slaan naar iets groters. Iets dat 

wereldpubliciteit zal krijgen.

Baas boven baas
In het Ritmeesterpark verrijst binnenkort - op de nu nog 

braakliggende grond - een reusachtig gebouw dat ‘t Aogje 

voorgoed op de kaart zal zetten.

En zoals altijd bij de projecten van de heer Roobol, zal ook de 

Aogse bevolking profiteren van dit unieke bouwwerk. Daarvan 

mogen alleen maar Princenhaagse ondernemers, bewoners en 

verenigingen gebruik maken van onder andere:

• het 3 sterren restaurant op de hoogste verdieping

• het 5 sterren hotel, dat alleen maar bestaat uit suites

• het 7 sterren bejaardenhuis op de eerste twintig etages

• de 9 appartementen voor de oud Prinsen, en...

• de 11 sporthallen voor Twan Janssen en zijn badmintonclub..!

Door Nilleke van de grote stad

G’eddut of g’eddut nie!
Mot o 2019
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Daar ga ik ‘onderzoek’ naar doen. Onze eigen familietraditie 

gaat al ver terug. Vroeger toen ik nog een brakske was en op de 

Haagsemarkt woonde, maakte ‘ons mam’ al grote pannen met 

eten voor alle familie en vrienden die naar de optocht kwamen 

kijken en zich daarna in het feestgedruis stortten in het bruisende 

Roode Hert, Patronaat of de Posthoorn. 

Ik herinner me grote pannen erwtensoep, geserveerd met rogge- 

brood en spek, hopen gebakken eieren, nasi en kilo’s saté. 

Later ook voor de ‘vriendjes’ die mij en/of mijn zussen thuis-

brachten. We mochten namelijk niet alleen door het donker 

naar huis fietsen dus ‘moesten’ we ze ergens mee lokken natuur-

lijk. Maar voor de erwtensoep van ons mam reden vrienden en 

vriendinnen graag een blokje om. 

Later heb ik vele jaren in het buitenland gewoond, maar met 

carnaval was ik standaard ‘terug’ in het Aogje. Het volkslied 

zingen op een bomvolle markt bezorgt mij altijd kippenvel, 

want wat er in je leven ook gebeurt of verandert, daar op de 

Haagsemarkt staan zingen met vele bekenden blijft altijd hetzelfde 

en dat voelt goed. 

Maar goed de eettraditie heb ik natuurlijk voorgezet en uitgebreid. 

Zo aten we na een avondje Koe o.a.  pizza’s, mexicaanse wraps, 

tosti’s, gebakken eieren, shoarma, maar ook de traditionele 

nasi en erwtensoep kwamen voorbij en daar moet dan met 

liefst veel volk van gegeten worden. Vraag maar aan Aogse 

Bluf, CV Simpel, crew van BaronieTV of C.C. ’t Aogje, die hebben 

allemaal wel eens een vorkje mee geprikt.  

Zet em op met carnaval en ik hoor graag wat jullie tradities zijn 

wat betreft het carnavalseten of nog tips voor het ideale kater-

ontbijt? Volgend jaar schrijf ik hier dan graag over!

Frenneke

’t  Penneke van Frenneke
Da smaokt naor me r...

Wat eten de Aogenezen nou met carnaval?
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KAARTVERKOOP:       Femke Reuvers, Pastoor v. Spaandonkstr. 24           Verkoop aan de deur    Geen toegangskaart nodig

Prijsuitreiking
16.00 u - Categorie K (Kids)

17.00 u - Overige categorieën  

In de Grote Zaal van De Koe reikt Prins 

Raymundus de XIX de prijzen uit aan de 

optochtdeelnemers.

Limonadebal
20.00 - 21.30 u
Vanavond het 2e Limonadebal in De 

Koe, waar Jeugdprins Maxmilianus 

den Eerste met de Jeugdraad aanwezig 

zal zijn om er een té gek feest van te 

maken. Ook Prins Raymundus zal het 

Limonadebal bezoeken, samen met 

zijn Gevolg.

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar

ENTREE: € 1,- 

KOSTEN CONSUMPTIEBON: € 1,90

Aláááfff XXL Party!! 
20.00 - 23.00 u
Na het grote succes van vorig jaar, 

gaan we ook dit jaar weer feesten met 

de jeugd van groep 8 tot en met 15 jaar. 

Zaterdag- en zondagavond gaan we er 

weer een spetterend feest van maken 

in de Dobbelsteen met Disco Dizn.

LEEFTIJD: vanaf groep 8 t/m 15 jaar

ENTREE: 1 avond € 3,50 (incl. 1 cons.)

2 avonden € 6,- (incl. 2 cons.)

KOSTEN CONSUMPTIEBON: € 1,90

Schuurfeest
20.00 - 01.30 u
In De Koe wordt in de Vlaamse Schuur 

nog steeds muziek gemaakt door diverse 

kapellen en DJ Tonnie.

LEEFTIJD: Onder de 16 alleen onder 

begeleiding van ouder(s)/verzorger(s).  

ENTREE: € 3,- 

Vrouwkesbal
20.30 - 01.00 u
Al jaren hét moment om met alle 

vrouwkes uit ‘t Aogje het carnaval 

goed af te trappen! Traditiegetrouw 

belooft het ook dit jaar weer een groot 

feest te worden in de Vlaamse Schuur 

in De Koe!

LEEFTIJD: Vanaf 16 jaar

Het Orakel van Nil
21.30 - 22.00 u
Kom naar ‘t Zottenhofke voor de cere-

monie bij Nil.

Grôôt Aogs 
Opwèrm Bal
22.11  - 01.30 u
Prins Raymundus de XIX brengt een 

bezoek aan het Roode Hert.   

Eerste Druppel
13.11 u
Zoeken naar de Eerste Druppel met 

Prins Raymundus de XIX op de markt 

van ‘t Aogje. 

Familiebal
14.15 - 18.00 u
Achter Prins Raymundus de XIX, Jeugd 

Prins Maxmilianus, BB De Bielopers, 

BB Jeugdleut ‘t Aogje en de rest van 

het Gevolg gaan de kinderen met hun 

ouders naar het Familiebal in De Koe

ENTREE: € 1,-  (kind)  / € 3,00 (volw.)

Limonadebal
20.00 - 21.30 u
Uiteraard zal ook dit jaar het Limonade-

bal niet ontbreken. In De Koe gaan we 

weer drie avonden feesten. Dit jaar zal 

het iets anders worden als voorgaande 

jaren…. Nieuwsgierig geworden? Kom 

met al je vriendjes en vriendinnetjes 

naar het altijd gezellige Limonadebal.

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar

ENTREE: € 1,- 

KOSTEN CONSUMPTIEBON: € 1,90

Aláááfff XXL Party!! 
20.00 - 23.00 u
Na het grote succes van vorig jaar, 

gaan we ook dit jaar weer feesten met 

de jeugd van groep 8 tot en met 15 jaar. 

Zaterdag- en zondagavond gaan we er 

weer een spetterend feest van maken 

in de Dobbelsteen. 

LEEFTIJD: vanaf groep 8 t/m 15 jaar

ENTREE: 1 avond € 3,50 (incl. 1 cons.)

2 avonden € 6,- (incl. 2 cons.)

KOSTEN CONSUMPTIEBON: € 1,90

Presentatie Prins
13.11 u 
Op de Aogse Markt zal Prins Raymundus 

de XIX zich op ludieke en/of spectacu-

laire wijze presenteren aan de Aogse 

bevolking.

Grote Aogse Optocht
13.30 u
Start op de Aogse Markt. G’eddut of 

g’eddut nie! 

Zaalfeest
14.30 - 19.00 u
Na de Aogse carnavalsoptocht een 

spetterend Zaalfeest in De Koe voor 

het hele gezin en alle optochtdeelne-

mers. Muziek van BB De Bielopers, 

DJ Tonnie in de Vlaamse Schuur en DJ 

Dennis in de Grote Zaal.

ENTREE: € 3,- 

Mottobal 
20.00 - 01.30 u
Onder het motto G’eddut of g’eddut nie! 

Muzikale medewerking van diverse ka-

pellen en DJ Tonnie.

LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: Onder de 16 alleen onder 

begeleiding van ouder(s)/verzorger(s). 

ENTREE: € 3,00

Kindermiddag
14.00 - 16.00 u
Na het daverend succes van vorig jaar, 

komt ook dit jaar de Kidz-dj de Kinder-

middag tot een groot feest maken. Leuke 

muziek, de tofste spelletjes, het gaat 

weer een geweldig feest worden voor 

de brakken en brakskes van 4 tot 10 

jaar.

LEEFTIJD: 4 t/m 10 jaar

ENTREE: € 3,- 

Oudercrèche
14.00 - 19.30 u
Ouders hebben geen toegang tot de 

kindermiddag. Zij kunnen terecht in de 

Vlaamse Schuur en aanbouw om daar 

samen een feestje te vieren. 

Leste Druppel
20.00 u
Op de Aogse Markt wordt de Leste 

Druppel plechtig neergehaald. Rond-

gang met de Leste Druppel, die wordt 

opgeborgen bij Nil. Voordat we af-

scheid nemen van Prins Raymundus 

de XIX zal hij nog het motto voor 2020 

bekend maken.

Optocht Kielegat
12.49 u
Wakker worden en naar de Grote Op-

tocht in ‘t Kielegat.

Limonadebal
19.00 - 20.30 u
Vanavond het 3e en laatste Limonade-

bal in De Koe. Ook nu zal Jeugdprins  

Maxmilianus met behulp van Kidz-dj 

er een geweldig feestje van maken. 

Ook Prins Raymundus en de Uittre-

dende Ploeg zullen deze avond een 

bezoek brengen aan het Limonadebal.

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar

ENTREE: € 1,- 

KOSTEN CONSUMPTIEBON: € 1,90

Dorpsbal
21.00 - 02.00 u
Een geweldige carnavalsavond met 

zeven kapellen in de Vlaamse Schuur, 

Grote Zaal en de aanbouw. DJ’s Tonnie 

en Joost verhogen de feestvreugde 

tussen de optredens door.

LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: Vanaf 16 jaar

ENTREE: € 9,- 

Bekijk ook eens de online agenda op www.stichtingcctaogje.nl/aogse-agenda

VRIJDAG 01/03

Programma 2019
DONDERDAG 28/02 ZATERDAG 02/03

ZONDAG 03/03

MAANDAG 04/03 DINSDAG 05/03
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Wannabe Ginneken
G'ed ut of g'ed ut nie!

Dat Princenhage op ’t Ginneken wil gaan lijken, is even 

waarschijnlijk als dat we de pomp op z’n kop gaan zetten. 

Maar één ding willen we gerust na-apen van dat andere 

dorp in Breda. 

Hoe vol  kun je de markt met terrasjes zetten? Nadat in 

het voorjaar de Haagsemarkt op de schop gaat, zal er 

een ware strijd gaan losbarsten. Welke markt is THE 

BEST? De Ginnekense of de Haagse?

Zodra het nieuwe plaveisel de oude aarde van de Haagse- 

markt bedekt heeft, zullen de medewerkers van de 

horecagelegenheden de stoeltjes en tafeltjes in rap 

tempo naar buiten slepen. Het losse zand moet nog de 

weg naar de voegen zoeken, wanneer de eerste drankjes 

worden besteld. Een enkele kruiwagen ontsiert nog het 

uitzicht, maar dat zal de pret niet drukken. Het is popelen 

geblazen. Half Princenhage verlangt hevig naar een 

paradijselijk plekje midden op de markt, in het zonnetje, 

met een pilsje in de hand. Eindelijk!

Begint het al op ’t Ginneken te lijken? 

Tafels en stoelen om je heen, waar je ook kijkt? Check! 

Vlotte obers en serveersters? Check! Prachtige pomp? 

Check! Uitzicht op een historische kerktoren? Check! 

Toch nog te veel auto’s die langs je tafeltje razen? 

Check!

Ja, angstaanjagend veel gelijkenissen tussen de twee 

voorheen-dorpen. Waarin gaat Princenhage zich dan 

onderscheiden als de terrasjes-place-to-be? Dat is 

duidelijk, de drie G’s: Gezelligheid, Gastvrijheid en 

Groen. Gezellig is het in ’t Aogje sowieso en gastvrijheid 

staat ook hoog in het vaandel. Maar dan het groen. 

Nieuwe aanplant zal het moeten opnemen tegen de vier 

grote bomen op de Ginnekenmarkt, maar onze jonge 

twijgjes gaan fris deze strijd aan. 

Of we erin slagen, zal bewezen moeten worden. Er 

wordt hiervoor een onafhankelijk testpanel aangesteld 

dat op een zomerse dag de stoute schoenen aantrekt 

om dit tot op de bodem uit te zoeken. De grote terrastest 

begint met een bakske koffie op de Haagsemarkt. Nadat 

ook het koekje opgepeuzeld is, springt het testteam op 

de fiets en zet koers naar de Ginnekenmarkt. Dorstig 

geworden van deze etappe van 4,6 km is het terrasje 

op deze te testen markt meer dan welkom. Nadat hier 

de versnapering is genuttigd en de testformulieren zijn 

ingevuld, springt het gezelschap op de pedalen en gaat 

terug naar ’t Aogje. Daar haast uitgeput aangekomen is 

er dringend behoefte aan een pilsje of wijntje. Om een 

goede vergelijk te hebben, gaan ze weer naar ’t Ginneken, 

bier bij de buren proeven. Je voelt misschien al nattigheid 

en krijgt er nu al het heen en weer van. Je begrijpt, het 

kan nog wel even duren voor we de uitslag van de test 

hebben. Dit is dweilen met de tap open.

Princenhage een Ginneken-wannabe? 
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Lieve Jacqueline,

Vroeger zei mijn man: “Ge heddet helemaal”. Tege- 

swoordigs zegt ie da nooit mir. Nou heb ik teveul of ik 

hebbet nie en de buurvrouw van 25 et volgens hem alles. 

Ik wor er af en toe tuureluurs van. Hebbik ut nou of 

hebbik ut nie en as ik ut nie heb, hoe kan ik ut dan wel 

hebbe.

Ik ben teneinde raad. Jacqueline, kun jij mij helpen?

Saskia

Lieve Saskia,

Als je goed naar jullie carnavalsmotto’s kijkt, kun 

je daar het antwoord in vinden. Ik zou je “Pappen en 

nathouwe” niet aanraden. Volgens mij is jouw man 

een Lillijke kwèkerd. Wat hij ook zegt, denk dan: “Ge 

draait er mar ‘ne pin aon” of “Schudt mar in m’n 

pedt”. Immers het leven  is ene grote poppenkast en 

wat hij ook wil of doet: ge gift ‘r mar’nen draai aan.

Laat hem maar eens weten “Witte wel oe laat ‘t is?” 

En zeg hem “maak ‘t nie van eiere”. Immers Ut mot 

nie gekker worre! Ik snap wel dat jij denkt: “waddek 

nouw aon mun fiets hange?”

Een goed advies aan jou is: spring ‘s uit d’n band 

en als dat niet helpt, zeg dan “ge blaost ‘m mar 

op”. En als klap op de vuurpijl laot ‘t mar rammele 

bij de buurvrouw. Na een tijdje vraagt ie dan vanzelf 

aan jou “Hedde’r weer oren naor..?”

JACQUELINE

VRAAG

ANTWOORD

Vraag het Jacqueline...
Vragenrubriek

Lieve Jacqueline,
 

Mijn vrouw had het vroeger allemaal en daar viel ik op. Nou val ik erover, want alles wat ze vroeger had heeft ze nou niet meer of juist veeeeel meer. De alleenstaande buurvrouw van 25  wil mij alles wat ze heeft wel geven, want ze vindt mij maar zielig en zegt dat ik beter verdien. Thuis denk ik vaak: “ik heb het niet meer” en bij de buurvrouw: “Hoe krijg ik da?”.

Lieve Jacqueline, kun jij mij raad geven?

Jeroen

Beste Jeroen,

Ik begrijp je helemaal. Mijn man had hetzelfde. Toen ik met hem trouwde 35 jaar geleden woog hij 74 kg. Ieder jaar is er een kilo bijgekomen. Vroeger had bij charmes. Waar die gebleven zijn weet ik niet. Mijn advies: zorg dat er wat afgaat, breng vaker een bloemeke mee in plaats van ze buiten te zetten. Geef je eigen  gras wat meer mest, dan wordt het weer groener dan bij de buurvrouw en vooral gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt.

JACQUELINE

VRAAG 

ANTWOORD

JACQUELINE

VRAGEN DESKUNDIGE
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espanserv   ce

ERSA Master Professional Stringer
Stringing  |  Tuning  |  Customizing

- Professionele bespanservice 24 /7 
- Persoonlijk advies op maat
- Ook voor al uw accessoires

www.bsprincenhage.nl

Weerbericht
vo r carnaval

Begin maart kan het nog flink koud zijn, buiten én in de 

koelkast. Maar wie carnavalsfeestjes zoekt, zoekt de 

warmte op. De warmte van vrienden om je heen, maar 

ook de warmte die van een hossende menigte af dampt. 

Bij het binnenkomen van een feestgelegenheid kan zo’n 

warmtefront je overvallen, maar de muziek neemt je mee 

naar de bar, waar een verfrissing wacht. En fris zal het 

zijn, maar alcohol mag ook, mits 18+. En dan heb ik het 

niet over de temperatuur, maar over je leeftijd.

Door alle gezelligheid en iedereen die daar op af komt 

ontstaat er in de meeste cafés een niet te onderschatten 

hoge drukgebied. We hossen en zingen en zijn in de wolken. 

Wanneer je na enige feest-uurtjes naar buiten wordt ge-

blazen, zal een gevoelsmatige ijstijd je doen bibberen. 

Vergeet dan vooral je groen-witte das niet om te doen en 

veilig naar huis te keren. En morgen? Morgen dan doen 

we ‘het weer’.

Bucketlistvo r carnaval
 De eerste druppel uit je glas drinken
 De tweede druppel uit je glas drinken
 De derde druppel uit je glas drinken
 De vierde druppel uit je glas drinken
 De vijfde druppel uit je glas drinken
 De zesde druppel uit je glas drinken
 De zevende druppel uit je glas drinken
 De achtste druppel uit je glas drinken
 De negende druppel uit je glas drinken
 De tiende druppel uit je glas drinken
 Zo doorgaan tot en met de leste druppel

grapje!!! ;-)

 Snert eten

 Aansluiten in een polonaise op de Haagsemarkt

 Klappertanden terwijl je naar de optocht kijkt ÒF  

 klappertanden terwijl je meeloopt in de optocht.  

 Maar klappertanden zul je!

 Blaas een handkus naar de Prins/Joffers*

 (*doorhalen wat niet van toepassing is)

 Groen-witte vlag aan de gevel hangen

 Je ramen volplakken met groen-witte decoratie

 Te veel friet met veel te veel mayo eten 

 Broodkruimels strooien van je huis naar De Koe,  

 om de weg terug weer te vinden

 Het Aogse volkslied vanuit je tenen meezingen

 Thuis non-stop BaronieTV aan

 Je emoties de vrije loop laten bij het opbergen   

 van de leste druppel

Bucketlist 1

Bucketlist 2

Hier en daar een hittegolf! 
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Al 25 jaar een mooie zaak runnen in ’t Aogje is 

niet niks. Zo maak je van alles mee en kun je 

vaak je zonden overdenken. Daarom leek het de 

redactie van de Lapteen leuk om Eric Erkelens 

van Slijterij La Barrique eens 11 stellingen te 

geven. Eric heeft zijn best gedaan en deze naar 

waarheid beantwoord.

 

Wij danken Eric voor zijn bijdrage en hopen 

van harte dat hij nog 25 jaar een vast gezicht 

blijft aan de Haagsemarkt. 

11 dilemma’s
vo r Eric Erkelens

1

7
8

10

9

11

5

6

4

2

3

Aogse kruidenbitter of  Schrobbelèr?

Aogse kruidenbitter (slootwater drink ik niet).

Iedere dag Nil en Driekske wassen of de hele carnaval 

de Leste Druppel meedragen in een glazen kistje?

De hele carnaval de Leste Druppel meedragen. 

Dansende Jeugdraad in je etalage of keihard spelende 

BB Jeugdleut ’t Aogje dag en nacht in je portiek?

Dansende Jeugdraad in de etalage.

Alles wat je zegt wordt ook in het Duits nagesynchroniseerd of je 

wordt op straat altijd achtervolgd door spelende BB de Bielopers?

Achtervolging door de Bielopers.

Voor de rest van je leven werken in Carnaval Festival in de Efteling of je 

wordt verkleed als baby rondgereden door Prins Raymundus de XIX?

Rest van mijn leven in Carnaval Festival in de Efteling (jullie krijgen een uitnodiging).

Nooit meer carnaval vieren of nooit meer alcoholische versnaperingen drinken?

Nooit meer carnaval vieren (sorry ik ben slijter).

Alles wat je eet en drinkt smaakt naar Aogse Troela of je zingt voor iedere klant het Aogs Volkslied?

Alles wat ik eet en drink smaakt naar Aogse Troela.

Alles wordt voor je bij je klanten bezorgd door de ministers of je knipt 

in je vingers en je hele winkel is schoon en opgeruimd door de Joffers?

Alles wordt bezorgd door de ministers.

Overal waar je binnen komt moet je eerste een hand confetti gooien of 

je probeert elk gesprek naar het onderwerp serpentine blazen te leiden

Overal waar ik binnen kom gooi ik een handvol confetti.

De elfde van elke maand gaat er een gigantisch confettikanon af in je 

winkel of in de rij voor de kassa moet je altijd een polonaise beginnen?

In de rij staan bij de kassa en een polonaise beginnen. (Bij La Barrique 

en vervolgens over de Haagsemarkt)

Altijd als je wakker wordt heb je Tinus van de Mart naast je bed of voor elke 

dag voordat je gaat slapen moet je Peer Bromtol voorlezen en instoppen?

Voorlezing door Peer Bromtol voor het slapen gaan.
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De Prins en zijn volledige gevolg hebben ’t af en toe… 
haastige spoed. Met name de ministers, Peer Bromtol 
en Tinus van de Mart hebben het altijd… stevige trek! 
Onderweg van een feestje via een optreden bij Baronie 
TV naar de Markt voor d’n Irste Druppel, is het daarom 
fijn als ze even op adem kunnen komen.

Bijvoorbeeld in het Roode Hert waar Piet en Anneke 
zorgen voor een soepje, een broodje en een rust- 
momentje, zodat ze kunnen zeggen “W‘ebbe weer 
energie getankt!” om met plezier snel de bus weer in te 
stappen op naar het volgende carnavalsbal!

G’eddut of g’eddut nie… 

Energie tanken

Prikbord
Berichten uit 'tAogje

Agge nog nie wit oe of da moet 

leest dan dit gedichje effe goed

Trek op zaoterdag oew horlozzie uit

En oewe zotte pakske aon

’n Feestneus en nun hoedje op, 

Dan bende klaor, dan kunde gaon

Meng oe in de menigte 

in ’t Hert, d’n Koei, of kwit nie waor

Naor ’t bal, d’n optocht en d’n druppel

D’r is muziek dus gij bent daor

En zing ’t volkslied uit volle borst

Laot oe gaon in ut fistgedruis 

Los van elluk tijdsbesef

komde nie eerder dan iel laot thuis

En heddut dan op dinsdag 

wel of nie onder de knie?

Dan kunde oew konkluuzie trekke:

G’eddut of g’eddut nie!

Femke Reuvers

Carnavallen in ’t Aogje

Gedicht

De Naald, die inmiddels al decennia lang in het park van de Heuvelstraat staat, wordt binnenkort weer verplaatst. Deze Naald, die op 6 september 1898 werd onthuld ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina, was jarenlang het middel-punt van de Haagsemarkt. Maar in 1930 onderging de Heuvelstraat een grote opknapbeurt en kwam er een mooie plek vrij. Zodoende werd de Naald op een kar geladen en naar het parkje gebracht.

Inmiddels staat hij daar al bijna 90 jaar. Dus waarom niet nu weer een nieuwe plek? Hij staat daar nu al zo lang. De nieuwe plaats is in het midden van het Esserplein. Daar is plek zat. Om het nog een mooi-ere en praktische look te geven, verdwijnt het par-keerterrein en wordt het pleintje ingericht met een rotonde. Op het midden daarvan zoals gezegd de Naald. De rotonde maakt het mogelijk de Naald aan alle vier de kanten goed te bekijken. Maar let onder-tussen wel goed op, want rechts heeft voorrang. 

Intussen kreeg iemand het idee om rondom de Naald de Drie Linden te plaatsen. Hét symbool van Princen-hage is namelijk nergens meer in levende lijve te be-wonderen. Maar al gauw stond er een tegenstander op die daar liever wat dennen en sparren ziet, want dat zijn tenslotte naaldbomen.

Nieuws uit ’t Aogje

Verplaatsing Naald

Iets wat je je als Princenhagenaar niet voor kunt stellen, 

een optocht zonder CV Simpel. En toch gaat het gebeuren, 

geen wagen van Simpel in de optocht van ut Aogje. U 

vraagt zich gelijk af: wat is er gebeurd? Zijn ze gestopt? 

Hebben ze ruzie of gewoon geen inspiratie? Niks van dit 

alles gelukkig.

CV Simpel heeft dit jaar de nieuwe Prinsenwagen van 

Stichting Kielegat gebouwd. Al jaren hebben we het 

daar over binnen de club: wat zou het toch mooi zijn als 

we daar eens voor benaderd zouden worden. En het ge-

schiedde, in 2017 kwam eindelijk DE vraag. Na een aantal 

keer overleggen binnen de club en natuurlijk met de 

mensen van het Kielegat waren we er uit: we gaan hem 

bouwen!

Maar dan komt het volgende: WAT gaan we bouwen? 

Wat willen ze zien? Hoeveel mensen moeten er op enz. 

enz. Na samen de eerste ideeën op papier gezet te hebben, 

volgt er een ruwe schets en vervolgens een tekening. 

Helaas paste de eerste tekening niet in het plaatje van 

Stichting Kielegat.

We gaan nogmaals met elkaar om de tafel, maar onder-

tussen heeft Stichting Kielegat een boekje uitgebracht 

over het ontstaan van carnaval in Breda. Daar staan een 

aantal dingen in die ze graag willen zien, waaronder 

“het Turfschip”, dát moet de basis worden… Nu hoor ik 

u denken: dat hebben ze vorig jaar bij Simpel toch ook 

gemaakt? Klopt, maar ja: Breda is het Turfschip en het 

Turfschip is Breda.

Zo gezegd zo gedaan, we maken weer een boot, alleen 

dan voor de Prins van Breda! Afgelopen zomer zijn we 

gestart met de bouw van de nieuwe Prinsenwagen en de 

bouw loopt voorspoedig. Op het moment dat ik dit stukje 

schrijf (30-12-2018) staat de trekkerombouw klaar om 

ingekleurd te worden en is de boot zo goed als klaar.

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan allerlei andere 

delen van de wagen, zoals bijvoorbeeld Kiske en Miske, 

want deze mogen zeker niet ontbreken. Maar goed, het 

resultaat kunt u komen bekijken op maandag met de 

grote optocht in het Kielegat. Daar zullen wij de nieuwe 

Prinsenwagen trekken en begeleiden tot op de Grote 

Markt, om hem vervolgens officieel over te dragen aan 

Stichting Kielegat.

Ik kan u met zekerheid vertellen dat wij met de optocht 

van 2020 in Princenhage en Breda weer zullen schitteren 

met een eigen creatie. De ideeën zijn er zelfs al en we 

kunnen niet wachten om daar aan te beginnen. Dit jaar 

staan wij dus aan de kant in het Aogje, maar wees gerust: 

u zult ons wel horen en zien met carnaval!

Met carnavaleske groet,

Dennis Nuitermans  |  Voorzitter CV Simpel

G’eddut of g’eddut nie!

CV Simpel eddut nie!
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Beste Brakken en Brakskes 
uit ’t Aogje.

Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer 

zover: carnaval in ’t Aogje. Je kunt dan weer he-

lemaal uit je bol gaan tijdens de Limonadebals, 

de Aláááfff XXL Party’s!! en de Kindermiddag. 

Prins Maxmilianus, zijn Uittredende Ploeg en 

natuurlijk BB Jeugdleut ’t Aogje gaan er samen 

met jullie voor zorgen dat het een knalfeest 

wordt om niet te vergeten. Een feest dat altijd in 

’t Aogje moet blijven bestaan. Daar kunnen jul-

lie voor zorgen. Dus nodig al je vrienden, vrien-

dinnen, klasgenoten, neven en nichten uit om 

samen lachend, dansend en zingend te genieten 

van het mooie carnavalsfeest in ons dorp. 

Ik wens jullie veel leut toe de komende dagen.

Charles van Kerkvoorde

Voorzitter Stichting C.C. ’t Aogje. 

3 Voorwoord

4 Jeugdraad - wie is wie?

7 Prins Maxmilianus den Eerste 

9 BB Jeugdleut ‘t Aogje

11 Jeugdpraat - De jeugd aan het woord

13 Kleurplaat - Kik ons kleure!

15 Kinderprogramma

16 Ganzenbord

19 Jeugd Prinsgeburenbal

Inhoudsopgave

Voorwoord
Jeugdcarnaval

Beste carnavalsvierders,
We zijn er weer klaar voor... 
Na een gezellige verkiezingsmiddag op 18 november 
in gemeenschapshuis De Koe hebben we wederom 
onze Jeugdraad gekozen voor dit seizoen. Het aantal 
deelnemers groeit elk jaar. Daarom hebben wij het 
idee dat carnaval in ’t Aogje weer leeft bij onze jeugd! 
Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee...

Ook bij onze eigen Jeugdhofkapel BB Jeugdleut  
’t Aogje zien we dat er genoeg jeugd is die graag 
voor, tijdens en na carnaval met elkaar muziek wil 
maken, maar vooral ook plezier. Wij zijn als commis-
sie Jeugdprotocol nog steeds trots op deze muzika-
le kanjers, die steeds weer een geweldig optreden 
verzorgen.

Inmiddels heeft onze Jeugdraad al kennis gemaakt 
met de Jeugdhofkapel. Tijdens deze middag heb-
ben we gezien, dat we een ontzettend leuke club 
bij elkaar hebben. Omdat de (meeste) leden van de 
Jeugdkapel al vanaf het begin in onze vereniging 
zitten, weten zij wat er gaat komen en zijn zij altijd 
bereid om de leden van de Jeugdraad te helpen, daar 
waar ze kunnen. 

Dit seizoen is het motto van carnaval “G’ eddut of  
g’ eddut nie!” Nou wij weten inmiddels dat onze 
jeugd het WEL heeft!! En daar kunnen we met zijn 
allen van gaan genieten de komende periode. Voor 
de enthousiaste kinderen onder ons...inschrijven 
voor volgend jaar kan al meteen na carnaval... Dus 
schroom niet en meld je aan!!!! Dit kan via het mail-
adres jeugdraad@cctaogje.nl 

Veul leut allemaal…….

Sylvia de Graaf
Voorzitter Commissie Jeugdprotocol
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JAYNA
MINISTER VAN MOBIELE ZAKEN

SAM

JOFFER

ISABELLE

NAR

ANOUK

JOFFER

De Jeugdraad

JANNE
MINISTER VAN BIJSTANDSZAKEN

TESS
MINISTER VAN AOGSE ZAKEN

SVEN

MINISTER VAN GELDZAKEN

MAX
PRINS MAXMILIANUS DEN EERSTE

FROUKJE
MINISTER VAN PLIESIE ZAKEN

RENSKE
MINISTER VAN GROENE ZAKEN

SOFIE
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

FENNE

VELDWACHTER

SUS
MINISTER VAN SCHOOLSE ZAKEN

LIEKE
MINISTER VAN RESERVE ZAKEN

G'eddut of g'eddut nie !

MINISTER VAN VRIMDE ZAKEN

MILAN
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We make it personal
• Kleding bedrukken

• Persoonlijke cadeaus

• Kaarten

• Schrijfworkshops
Pastoor van Spaandonkstraat 24 - 076 886 44 29
www.spelenmetwoorden.nl - www.signyourown.nl

en 11  Dilemma's
1

7
8

10
9

11

5
6

4

2

3

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

 iedereen die je passeert een high five geven. 

Je hebt altijd een enthousiaste muziekkapel achter je aan lopen

Groen of wit?
Groen.

Nooit meer pizza of nooit meer frietjes?

Nooit meer frietjes.

Je kunt de hele carnaval lang alleen maar “ja”, “nee”, “hoi” en “doei” zeggen of de  

hele carnaval zitten je veters aan elkaar vast.

De hele carnaval alleen maar “ja”, “nee”, “hoi” en “doei”.

Cola of water?
Cola.

Je moet het Aogs Volkslied zingen om je telefoon te ontgrendelen of je moet altijd op  

je kont de trap af. 
Aogs Volkslied zingen om je telefoon te ontgrendelen.

Serpentine of confetti?
Serpentine.

De elfde van elke maand gaat er een gigantisch confettikanon af in je kamer of in de  

rij in een pretpark moet je altijd een polonaise beginnen. 

In een rij van een pretpark altijd de polonaise beginnen.

Lolbroek of feestneus?
Feestneus.

Je krijgt 11 miljoen maar moet verhuizen naar het buitenland of je moet elke dag van 8 tot 6 naar 

school, maar je woont wel in Princenhage. 

11 miljoen en verhuizen naar het buitenland. 

Boerenverstand of wetenschappelijke blabla?

Boerenverstand.

De nieuwe Jeugdprins
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G'eddut of g'eddut nie!
Mooi hoar? G’eddut of g’eddut nie!

BB Jeugdleut ’t Aogje
Muzikale kids 

1  Jurre Schaerlaeckens

2  Nick Wijnings

3  Lucas van Dort

4  Bram van Hooijdonk

5  Janna Mulders

6  Thomas van Lieshout

7  Sietse ‘t Hooft

8   Sjoerd van de Corput

9  Kalijn Damen

10   Lorenzo Dudok

11  Rowan Damen

12  Daan Lokhoff

13  Jolijn Huijbrechts

14  Thijs van Hooijdonk

15  Noëlla Dudok

16  Amber de Graaf

17  Ellis Bastiaanssen

18  Zoë Kuipers

19  Teunis Mulders

Wie is wie?

1
2

3

4
5

6
7

8

9

12 13 14 15
16

17 18

11

19

10

Niet op de foto:

Bart Wijnings | slagwerk

April Vos | alt saxofoon

Jessica van der Linde | alt saxofoon
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Samen feesten

Gezellige kinderopvang in Westerpark, Princenhage of Heuvel
Kom gerust eens langs voor een rondleiding op een van onze kinderdagverblijven, peuter- of 
buitenschoolse opvanglocaties. Kijk op www.kober.nl voor een locatie bij jou in de buurt.

Bij Kober maken we van iedere dag een feest! 

e serviceteam@kober.nl  i www.kober.nl

Jeugdpraat
De jeugd aan het wo rd

Yes! We zijn compleet! 

´t Aogje heeft een nieuwe Jeugdprins: Prins Maxmilianus den Eerste met 2 Joffers, Veldwachter, Nar en een 

Ministerraad. Op zondagmiddag 18 november koos een deskundige jury, bestaande uit Joey v.d. Kooij namens SKIP, Peter Dudok 

als repetitor van Jeugdleut en Eline Smits als Joffer, een complete Uittredende Ploeg. Het viel niet mee, want er waren veel deelne-

mers voor de verschillende functies. Spanning, plezier, lol, lachen, dansen, zenuwen: het waren allemaal ingrediënten, die van deze 

middag een TOPmiddag maakten. Met een geweldig eindresultaat. In het carnavalsseizoen 2018-2019 bestaat de Jeugd Uittredende 

Ploeg uit: Max van den Berg als Prins Maxmilianus den Eerste, Anouk en Sam als Joffers. De Nar is Isabelle en de Veldwachter Fenne. 

In de Ministerraad zitten: Sofie, Renske, Sven, Froukje, Milan, Sus, Janna, Tess, Jayna en Lieke. We hebben snel daarna al een gezel-

lige kennismakingsmiddag in De Koe gehad. Daar begonnen we met speeddaten. Lachen!!!!! Daarna mochten we in tweetallen een 

kwis invullen, n.a.v. de antwoorden, die we tijdens het speeddaten gehoord hadden. We bekeken een film over de Uittredende Ploeg 

en zo leerden we in welke volgorde we een zaal in- en uit moesten gaan. Daarna kleren passen onder de bezielende leiding van Lia 

van Endschot. En dan als klap op de vuurpijl: de presentatie aan ouders, broertjes, zusjes opa’s , oma’s en andere belangstellenden 

in de Vlaamse schuur van De Koe. Feest !!!

Enne…. G’eddut of g’eddut nie !

Nou….wij hebben het zeker !!!!!!

Jeugdraad

Zonder kapel geen carnaval. We zijn daarom ook erg trots op onze Jeugdkapel: Jeugdleut. Zij bestaat al een paar jaar en repeteert 

het hele jaar door in de achterzaal van café Onze Toekomst. Elke zaterdag tussen 15.30 uur en 17.00 uur. De repetitor is Peter Du-

dok. In goed overleg met de kinderen wordt het repertoire uitgekozen. De wensen van de kinderen zijn hier zeer belangrijk. Nadat 

de nieuwe Prins en Jeugdraad gekozen waren, deed Jeugdleut natuurlijk ook mee aan de kennismakingsmiddag. Zij verhoogde 

de sfeer zeker.

Jeugdleut heeft nog wel koperen instrumenten nodig. Dus heb je een instrument, kun je al redelijk spelen, houd je van een berege-

zellige groep kinderen, heb je tijd om muziek te maken, houd je van carnaval, meld je dan aan bij C.C. ’t Aogje. Dan kun je volgend 

jaar met deze geweldig gezellige kapel meespelen. Jeugdleut kijkt naar je uit! Je kunt dan laten zien “da ge ut het” !!!

Jeugdleut!
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Kleurplaat
Aogs kleurtalent

Naam: 

Adres:

Woonplaats:

Leeftijd:

Telefoonnr:

E-mailadres:

Doe mee en win!

Lever je mooie gekleurde plaat in vóór 28 februari 2019 bij Femke Reuvers, Pastoor van Spaandonkstraat 24. 
Wie weet word jij uitgeroepen tot groot Aogs kleurtalent 2019 en win je een leuke verrassing!12 13



Kinderprogramma
Waar is dat fe stje?

G`eddut of g`eddut nie! Dit jaar heeft het Limonadebal ut zeker!

Het Limonadebal zal dit jaar in een ander muzikaal jasje ge-

stoken worden, want na de geslaagde Kindermiddag van vorig 

jaar met de Kidz-dj, komt de Kidz-dj ook alle drie de avonden de 

boel op zijn kop zetten tijdens het Limonadebal. 

Natuurlijk zal onze allernieuwste Prins Raymundus de XIX met 

zijn hele gevolg het Limonadebal bezoeken. We moeten onze 

nieuwe Prins maar eens laten zien hoe er feest gevierd wordt 

op het Limonadebal.

Uiteraard zal onze nieuwe Jeugdprins Maxmilianus en zijn ge-

volg ook een bezoekje brengen.

Ben je tussen de 7 en 12 jaar, ben je gek op hossen, springen 

en dansen? Kom dan gezellig met je vrienden en vriendinnen 

feesten in De Koe!

Entree: € 1,00
Kaartverkoop aan de deur

Consumptiebonnen zijn te koop in de zaal voor € 1,90 per stuk.

Limonadebal 2, 3 en 4 maart | 7 t/m 12 jaar

Beste jeugd uit `t Aogje, 
Wat hebben we een mooie 1ste editie van de Aláááfff XXL Par-ty!! gehad. Een nieuwe naam, met een super gaaf bijbehorend logo, een DJ-contest en natuurlijk het allerbelangrijkste: jullie aanwezigheid en gezelligheid. 

Wij waren laaiend enthousiast en gaan de 2de editie van de Aláááfff XXL Party!! nog leuker maken en hebben daarbij input van jullie nodig. Ben je nieuwsgierig geworden, hou dan onze Facebookpagina in de gaten.

Wij hopen natuurlijk weer op jullie komst, 
zodat ook de 2de editie een geweldig 
succes kan gaan worden. Tot ziens op de 
Aláááfff XXL Party!! in De Dobbelsteen.

Entree € 3,50 per avond of € 6,00 voor een combikaart, inclusief 1 consumptiebon per avond.
Kaartverkoop aan de deur bij De Dobbelsteen of bij Femke Reuvers.Consumptiebonnen zijn te koop in de zaal voor € 1,90 per stuk.

Aláááfff XXL Party!! 2 & 3 maart | Groep 8 t/m 15 jaar

De Kindermiddag wordt georganiseerd in De Koe voor alle brak-

ken en brakskes van 4 t/m 10 jaar. Vorig jaar hadden we iets heel 

anders georganiseerd voor de Kindermiddag, namelijk de Kidz-dj. 

Wat was het een super gave middag, heel De Koe stond op zijn kop. 

Wij hebben zoveel enthousiaste reacties hierover ontvangen.

De Kidz-dj zorgde voor de leukste carnavalsliedjes, maar ook 

de hits van nu waarop leuke dansjes werden gedaan vielen in de 

smaak.

Wij zijn daarom heel erg blij dat ook dit jaar de Kidz-dj weer naar 

`t Aogje komt om er een geweldige Kindermiddag van te maken.

Uiteraard zal onze nieuwe Prins Raymundus de XIX met zijn hele 

gevolg en onze nieuwe Jeugdprins Maxmilianus de Kindermiddag 

bezoeken. 

Wij hopen jullie allemaal te zien, neem al je vriendjes en vriendin-

netjes mee en kom gezellig naar de Kindermiddag op dinsdag 5 

maart vanaf 14.00 tot 16.00 uur.

Entree € 3,00
Kaartjes zijn te koop aan de deur bij De Koe en bij Femke Reuvers 

Kindermiddag 5 maart | 4 t/m 10 jaar
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Ganzenbord 6  brug  Ga verder naar 12

19  herberg  Een beurt overslaan

31  put  Wacht tot er een andere 

speler komt. 

42  doolhof of doornstruik  Terug naar 39

52  gevangenis  drie beurten overslaan)

58  dood  Terug naar begin,  

opnieuw beginnen

63  einde  Wie hier als eerste komt 

heeft gewonnen

De hokjes met een gans afgebeeld. 

Wie hierop terechtkomt, mag hetzelf-

de aantal ogen verder tellen. 

Spelregels
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Liesbospark 19, 4813 HV Breda
www.in-motionbreda.nl076 521 8913

Paramedisch Centrum
Op vrijdag 18 januari was het zo ver: het Jeugdprinsengeburenbal 2019. Zowel voor de volwassenen als voor de jeugd is 

er dit geweldige opwarmfeest voor carnaval. Voor de jeugd was het dit jaar in het Stijlorenrijk oftwewel Etten-Leur. Het 

werd gevierd in de Nieuwe Nobelaer. Onze Jeugdprins Maxmilianus den Eerste en zijn complete gevolg: Joffers, Nar, 

Veldwachter, Ministers en BB Jeugdleut, stapten op de Haagsemarkt in de C.C. bus en vertrokken richting Etten-Leur. 

Dat was al een feest op zich. Het Prinselijke gezelschap bestond ook uit enthousiaste ouders en C.C.-ers. Gezellige 

muziek in de bus en de toon was gezet. 

In Etten-Leur aangekomen werden we ontvangen door een Stijloor, die ons uitleg gaf over de avond en ons naar de in-

strumentenruimte bracht. Het feest kon beginnen. Toen alle Jeugdprinsen en -prinsessen met hun gevolgen aanwezig 

waren, kon het feest geopend worden door Prinses Britteny I en burgemeester Miranda de Vries. Jeugdprins Maxmilia-

nus en alle andere Jeugdprinsen en -prinsessen werden het podium op geroepen en binnen de kortste keren stond het 

podium vol met fazantenveren. Er waren twee verenigingen met een Jeugdkapel, nl. de BCV met de Kielegatse Kanjers 

en wij met onze kapel BB Jeugdleut. De rest had allemaal volwassen kapellen bij zich. Wij supertrots natuurlijk!!!! 

Na de openingsceremonie kon het feest beginnen. Muziek, polonaises. Elk half uur kwam er een andere vereniging en 

een andere kapel op het podium. Een geweldige sfeer en ruimte genoeg om te hossen. Het enthousiasme van de jeugd 

spatte er af. Alle Raden van Elf feestten door elkaar heen. Een echt verbroederingsfeest. 

Als laatste vereniging waren wij aan de beurt, omdat wij de voorzittershamer zouden krijgen. BB Jeugdleut kreeg de 

hele zaal plat. Hierna volgde de officiële hameroverdracht. Jeugdprins Maxmilianus ontving uit handen van prinses 

Britteny I de hamer met de wens om ook volgend jaar zo’n gaaf feest te organiseren. Onze Prins nam de hamer aan en 

zei: ”ons motto is ‘G eddut of ‘g eddut nie, nou jullie hebben het zeker! En 

wij hopen het volgend jaar minstens zo leuk te maken!”

Na de hameroverdracht mocht Jeugdleut nog een aantal nummers spelen 

en dat was niet tegen dovemans oren gezegd. De ene toegift na de ande-

re! Het dak eraf!!

Het Jeugdprinsengeburenbal 2019 was een daverend succes!

Bedankt Stijloren!

Jeugdprinsengeburenbal
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