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Beste carnavalsvierders uit ’t Aogje,

 

Nog even en dan is het weer zover: ’t Aogse carnaval barst los. Prins 

Raymundus de XIX en zijn gehele gevolg staan al te trappelen om u voor 

te gaan in de leut. En een Prins zijn, dat is een hele grote eer, dat doe je 

echt niet zomaar… In deze Lapteen geeft de Prins van ’t Aogje daarom een 

uniek kijkje in zijn leven en leert u de mensen achter de Prins kennen. 

Het motto van dit jaar nemen we verder ook erg serieus. U moet dus zeker 

vierders kan carnaval natuurlijk nooit succesvol zijn. 

In deze editie van De Lapteen zijn wat dingen te vinden om u alvast een beetje 

op weg te helpen richting carnaval. Zo kunt u de vernieuwde optochtroute 

en het programma alvast bekijken. Kortom alle ingrediënten voor een goede 

voorbereiding voor carnaval. 

Al klaargestoomd voor carnaval in ’t Aogje 2020? Lees dan verder om te 

ontdekken welke feestjes u zeker niet mag missen!

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

Wat heb ik genoten van mijn eerste jaar als Prins van 

’t Aogje. G’eddut of g’eddut nie! Ik ben dan ook erg trots 

dat ik het heb om Prins te mogen zijn. 

Nu het tweede jaar. Ik heb er weer heel veel zin in. Ik heb 

dan ook de eer om samen met u er weer een mooi feest van 

te maken. Bij ons in ’t Aogje zit het wel goed met carnaval.

De gehele Stichting is weer een jaar druk bezig geweest 

om alles weer in kannen en kruiken te krijgen. Ik kan u 

vertellen, dat is weer prima gelukt!!! Alle pakskes zijn 

weer uit de kast gehaald. Schoentjes zijn weer gepoetst.

Alle plooien weer glad gestreken. Kortom wij als Stichting 

zijn er klaar voor!!!

Ik hoop u allen met carnaval weer te zien in ’t Aogje.

Ik zou dan ook het volgende mee willen geven:

“MAOKT ER #SELFIETS VAN” 

#dunaogseoptocht #duneerstedruppel

#dorpsbal  #familiebal

#prinsesjayna  #bbdebielopers

#cctaogje  #raymundusdeXIX

Met carnavaleske groet,

Prins Raymundus de XIX

Prins Carnaval

Een origineel motto van het wonderschone Aogje, de rest van het jaar beter bekend als Princenhage. ’t Aogje 

in De Koe is of op een van de andere feestlocaties waar het dak eraf gaat. Carnaval is het mooiste feest van het jaar en laat het ophangen van de slingers maar aan de Aogenezen over. 

En wie het glazen plafond in stand houdt, moet ook maar eens in ’t Aogje gaan kijken. Want daar zwaait voor het eerst jeugdprinses Jayna de 20e de scepter. 

Deze Koninklijke Hoogheid is dus een echt rolmodel. Wie weet smaakt het Jayna naar meer. Wil ze later bur-gemeester worden of minister-president. In ’t Aogje kan 

ze vast oefenen met regeren. Voor mij is het in elk ge-val een geruststelling dat Raymundus deskundige hulp krijgt van de girlpower van Prinses Jayna.
Samen met Prins Raymundus de XIX, zijn drie Joffers en de Ministerraad is ze er klaar voor heel ’t Aogje op zijn kop te zetten. En datzelfde geldt voor de Biermagneten, winnaars van het beste carnavalslied van Princenhage. Het gaat weer helemaal goedkomen daar  in ’t Aogje. Dankzij al die hardwerkende vrijwilligers die weer voor een fantastisch feest gaan zorgen. Complimenten voor jullie inzet. 

Paul Depla  |  Burgemeester Breda

Burgemeester
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Of ik wat inside-information kon geven over Prins Raymundus de XIX oftewel in het 

dagelijkse leven Rudie de Meulder, getrouwd met Karin en vader van Britt en Tessie. 

Hij werkt als vrachtwagenchauffeur bij een transportbedrijf. Dat doet hij met heel 

veel enthousiasme. En ik als gepensioneerd onderwijzer met veel tijd, kan het weten. 

Een keer per week, soms 2 keer, ga ik mee als bijrijder. Onderweg hebben we veel 

lol. Humor is hem absoluut niet vreemd. Rijden we bijvoorbeeld ‘s morgens om 4 

uur in het hartstikke donker, dan toetert hij ineens en steekt zijn hand op naar ???? 

Hij rijdt verantwoord en superrustig. Hoe hij achteruit over een superdrukke parkeer-

plaats bij een Jumbozaak met zo’n hele lange trailer bij een losplaats komt: petje af!!! 

En als we daar zijn, meteen kijken of er een loempiatent of viskraam staat. We zorgen 

goed voor onszelf. Mmmm!!!!                                                                        
                      

Ondertussen zingt Rudie alle teksten van de radio mee, want zingen is ook zijn lust 

en zijn leven. Dat hij muzikaal is, weten we allemaal. Voor zijn Prins-schap zat hij 

al lang bij het slagwerk van BB de Bielopers. Niet zo gek, dat hij het stuur van zijn 

vrachtwagen vaak als drumstel gebruikt. Hij maakt graag, net als zijn vader, Prins 

Fernand VI, sfeer bij de jeugd en ook bij de volwassenen. Rudie kan een hele zaal 

plat krijgen. Wat wil je ook als je als populaire dj jarenlang op vele bruiloften en 

partijen de sfeer bepaald hebt. Het Prins zijn gaat hem daarom ook heel makkelijk af. 

Dat Rudie het met de jeugd ook goed kan vinden, blijkt wel uit het feit dat hij trainer 

is bij een meidenelftal, MO15 bij Groen-Wit. Met humor en veel enthousiasme geeft 

hij de dames voetbaltraining. Sportiviteit staat heel hoog in het vaandel. Hij is goed 

in het uitdelen van groene kaarten. (Die geef je aan een tegenstander die sportief 

was. Soms wist de tegenstander niet dat die bestonden).  Hij verwacht een grote 

inzet van de speelsters, omdat hij zelf zo fanatiek is. Dat blijkt ook wel eens uit zijn 

felle reacties. 

Een komische noot: Een paar weken geleden kreeg Rudie een rode kaart van de 

scheidsrechter ná de wedstrijd. Hij wist niet waarom hij die kaart kreeg en zelfs 

niet of het een gele of rode kaart was. Rudie ging daarom maar even verhaal halen. 

Om zoiets kan hij dan ook wel ontzettend lachen. Hij is een bevlogen trainer voor 

Groen-Wit. 

Alles bij elkaar kan ’t Aogje blij zijn met zo’n vlotte, sportieve, sociale en muzikale 

Prins Carnaval.

Jan de Craen

Wie is de persoon achter de Prins van ’t Aogje?

Pr R ym d d XIXPersoon achter...
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Verzekerd van 
goed advies, ook 
tijdens carnaval
Uw partner in pensioenen, verzekeringen en hypotheken.

Burg. Kerstenslaan 16 

4837 BM Breda 

Postbus 4781 

4803 ET Breda

T  076 564 20 42
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Bielopers & Ministers

M s me et

van John op de kleine trom en de Bielopers komen de 

Vlaamse Schuur binnen, met Prins Raymundus, zijn Joffers 

en Tinus... zonder die mannen in hun zwarte smoking en 

met witte pluimen op hun steek. Het zal best gezellig zijn 

en ook goed klinken en het slagwerk zal genoeg plek hebben, 

maar hoe hard (en ze kunnen heeeel hard) de Bielopers 

ook toeteren en hoe goed de Joffers hun dansjes hebben 

geoefend, Frido kan gerust zijn: het dak blijft gewoon liggen 

op de Vlaamse Schuur. 

komt binnen met z’n Joffers, Tinus en 9 zingende en klappende 

Ministers. Ook nu zal het best goed toeven zijn in de Vlaamse 

Schuur, maar hoe hard en zuiver (mwah...) de Ministers 

ook zingen en hossen, dat dak blijft weer echt liggen.

niet van toepassing op de Bielopers en Ministers. 

Los van elkaar zijn het best leuke clubkes die een klein 

feestje kunnen bouwen, maar zijn ze samen, dan gebeurt 

er iets bijzonders.

Waar ze ook komen: scholen, bejaardenhuizen, gemeen-

schapshuizen, cafés, binnen ‘t Aogje of daarbuiten: het 

maakt allemaal niks uit: de klanken van de Bielopers ge-

combineerd met het enthousiasme en de energie van de 

Ministers zorgen overal voor één groot carnavalsfeest! 

Ook dit jaar gaan de Bielopers en Ministers (natuurlijk met 

Prins Raymundus de XIX, zijn Joffers, Peer Bromtol en Tinus) 

met veel plezier op pad. Kom kijken, doe lekker mee en 

laten we er samen voor zorgen dat dat dak er weer af gaat! 

Marieke van Endschot
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Dat verdient een prijs!

Goe  we  wo d  bel  nd!

Verdien-ster 
Tegenover ’t Zottenhofke, daar waar Nil op zijn sokkel staat te schitteren, woont Rosé Lokhoff. Al vele jaren stelt Rosé zijn logeerkamer 

beschikbaar voor Stichting C.C. ’t Aogje tijdens de festiviteiten rondom Nil. Er staat altijd een koud kratje bier klaar, zodat de stem 

van Nil goed gesmeerd blijft. Rosé vindt het zelf een zeer kleine bijdrage, toch zijn wij blij met zijn gastvrijheid. 

Daarnaast is met regelmaat een column van Rosé te lezen in Wijkblad Princenhage. Hij werpt dan zijn licht 

over Princenhage of de voorbije gebeurtenissen. Als voormalig journalist en redacteur van BN De Stem zet 

hij zo zijn journalistieke talenten in voor Princenhage. Als blijk van waardering voor zijn bijdrage en inzet 

heeft Stichting C.C. ’t Aogje Rosé Lokhoff geëerd door het toekennen van de Verdien-ster. 

Rosé Lokhoff

Hofleverancier

C.C. ’t Aogje benoemd. Sinds een aantal jaar maakt en verkoopt Femke in haar winkel in Princenhage allerlei 

soorten drukwerkcreaties. Van puzzels en mokken tot bedrukte kleding. Bij haar kun je terecht voor een bijzonder en 

persoonlijk cadeautje. Ook onze eigen Prins Raymundus de XIX verrast daarmee graag zijn collega-Prinsen. Daarnaast verkoopt 

Femke ook de entreekaarten voor de carnavalsfeesten en Aogse Avonden en artikelen van Stichting C.C. ’t Aogje, zoals o.a. emblemen, 

haar korte en actuele gedichtjes. Rond Koningsdag, carnaval of Sinterklaas zien we daarnaast vele ramen in Princenhage versierd 

worden met raamstickers. Zo zorgt Femke voor een beetje extra creativiteit en vrolijkheid in het hele Aogje!

       Persprijs      
Helma, een zeer bescheiden vrouw, die verwonderd en trots was dat zij genomineerd werd voor de Persprijs. Ze draagt Princenhage 
een zeer warm hart toe en heeft inmiddels van alles al geschreven en beschreven over ‘t Aogje. Iedereen kent haar natuurlijk als 
redactielid van het Wijkblad, waarin ze zich o.a. uitleeft met het uitzoeken van de betekenis van de straatnamen en gebouwen in 
Princenhage, maar zij heeft nog veel meer gedaan. Helma is al ruim 20 jaar redactielid van “Engelbrecht van Nassau” het kwartaalblad 
van erfgoedvereniging E.V.N. Hiernaast is zij ook redactielid van het parochieblad “Lieve Hemel”. Buiten al deze werkzaamheden 
heeft zij ook nog tijd gevonden voor het schrijven van diverse boekjes over de geschiedenis van Princenhage, zoals; “Sacramentsraam”, 
“750 jaar Sint Martinus geloofsgemeenschap”, “Bevrijdingsraam”, “200 jaar Johanneskerk” en “Vredeskapel”. Omwille van dit 
alles heeft het Stichting C.C. ‘t Aogje behaagd om Helma Raaijmakers de Persprijs 2020 toe te kennen. Hiermee wil Stichting C.C. ’t 
Aogje haar bedanken voor haar bijdrage en wenst ze haar verder veel succes met alle aankomende ideeën om over 
te schrijven.

Femke Reuvers

Helma Raaijmakers
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Aogse optocht
Z d 23 ebr r

De Commissie BuitenGebeuren is onder andere jaar-

lijks verantwoordelijk voor het organiseren van de op-

tocht. Ook dit jaar zijn we weer druk in de weer geweest 

om één en ander voor te bereiden. De benodigde ver-

gunningen, de afzettingen, de verkeersregelaars met 

de benodigde papieren, enz. Daarnaast hebben we met 

de evaluatie van vorig jaar en de signalen die we van 

een aantal optochtdeelnemers hebben gekregen, de 

optochtroute nogmaals onder de loep genomen. Dit 

heeft geresulteerd in een hernieuwde route.

De start van de route zal dit keer niet vanaf de Haagse-

markt zijn maar vanaf het Esserplein. Dan zal de op-

tocht zich via de Voorstraat naar de Haagsemarkt 

zullen de deelnemers enthousiast worden onthaald. 

Daarna trekt de optocht de Dreef in om vervolgens de 

Doelen in te rijden. Daarna zal via de Leerlooierstraat, 

Ambachtenlaan, Liesbosstraat de optocht eindigen op 

de Haagsemarkt.

Jullie als lezers van de Lapteen zijn uiteraard van harte 

welkom om op zondag 23 februari de optocht te komen 

bewonderen. De deelnemers hebben weer hun uiterste 

best gedaan om u iets moois, kleurrijks, bijzonders, 

ludieks te laten zien. Uw aanwezigheid is voor de optocht-

deelnemers een inspiratiebron voor de optocht van 

2021. En wie weet inspireert het u om in 2021 zelf deel 

te nemen aan de Aogse optocht.

Route door ’t Aogje...

Allus Zakt 
Alwir Irste 
Bende Benukt
C.C. ‘t Aogje
C.C. ‘t Aogje Jeugdraad
C.V. Anoniem

C.V. Aogse Hopkes
C.V. de Bengels
C.V. de Duuveltjes
C.V. de Mastappeltjes
C.V. De Mutsen
C.V. De Schutters

C.V. De Ullupstukskus
C.V. Dun Vollie
C.V. Lopen Maor
C.V. Simpel 
De Mini Deksels
K.V. Sowieso ‘Opeloos

Mieperkus & Co
Oud gordijn
WC.BC.KC.CC.SC. de halve zolen
Willy de Does
Zooitje ongeregeld

Deelnemerslijst (onder voorbehoud & in alfabetische volgorde)

START 
OPTOCHT 

EINDE 
OPTOCHT

GROTE AOGSE OPTOCHT 13.30 u

NIEUWE
ROUTE
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Carnavalslied
W M m

COUPLET
Ut was wir 11-11 in ’t Aogje
En daar kwam plotseling Peerke Bromtol aanIk zeej meneer ik heb aan u een vraagje
Kom eens effe naast me staan
Ik zou meej jouw een foto willen maken
Dan pak ik munne telefoon er bij
Zo eentje om echt nooit meer kwijt te raken

REFREIN
Het wordt een feestje om echt nooit meer te vergetenZoals dat alleen maar in ’t Aogje kan
Maar hoe g’ut doet dat motte echt toch zelluf wetenDus ik zeg maak er self-iets van
’t is een moment om echt voor altijd vast te leggenZodat ik het nooit-niet meer vergeten kan

En maak er self-iets van

TUSSENSTUK (KAN OOK INSTUMENTAAL)
La la la la la la la la 
La la la la la la la la 
Dus feest zo lang….het kan…..en maak er self-iets van

COUPLET
Ik zeej m’n vrouwke laatst onder het eten
Het was een goeie week voor carnaval
We zijn toch iets belangrijks vergeten
Een pakske voor ‘t dorrupsbal
Ach vrouwke lief, da maak-te toch wel even
Maar zij zeej toen, zeg witte wa ge kan…
Ze hed me toen wa lappen stof gegeven
Ge maakt er zelf maar iets van

REFREIN 2X:
Het wordt een feestje om echt nooit meer te vergetenZoals dat alleen maar in ’t Aogje kan
Maar hoe g’ut doet dat motte echt toch zelluf wetenDus ik zeg maak er self-iets van
’t is een moment om echt voor altijd vast te leggenZodat ik het nooit-niet meer vergeten kan

En maak er self-iets van

Maokt d’r #selfiets van!  | BiermagnetenMuziek: Jos Huijbregts  Tekst: Frido Schrauwen  & Toin Hanegraaf

Beluister het carnavalslied op www.cctaogje.nl/showbizz/muziek
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DO 20 FEB WERRUM BLAOZEN
M.m.v. Aogse Bluf, De Toeteleurs en ‘t Zooike. Tijdens de avondM.m.

bezoek van Prins Arie dun Irste, Baron Guillaume Martin en en
Prins Raymundus XIX. Aanvang: 20.00u.

VR 21 FEB GROOT AOGS OPWARMBAL 
GAOB m.m.v. stichting CC. 't Aogje, bezoek Prins Raymundusus XIX. 

Muziek: DiscoFire. Aanvang: 20.00u.

ZA 22 FEB LANCERING PRINS ‘T AOGJE  
M.m.v. DiscoFire. Aanvang 13.11u. Aansluitend: Princenhaagse isco
arnavalsavond m.m.v. DiscoFire, Dubbel Feest en Tommy Lips. Lips. Carnav

± 21.00u bezoek Prins Raymundus XIX.

MA 24 FEB KAPELLENFESTIVAL TOETELEURS  
Optredens van een groot aantal kapellen en bezoek van diversever

hoogheden. Organisatie De Toeteleurs. Aanvang: 20.00u. en. Oogh

DI 25 FEB UITBLAOZEN IN DUN HERBERG    
Kapellen die zin hebben om nog de laatste noten te blazenn te bl

zijn van harte welkom. Aanvang: na de Leste Druppel.ruppe

ZO 23 FEB OPTOCHT KIJKEN  
n. AaM en optM m v

± 18.00u een optreden van een nieuw Princenhaags zangduo!optred

Meer info op: www.herberghetroodehert.nl

       CARNAVAL VIER JE

    IN HET ROODE HERT



Hebbedingen...

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

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

KOMBORDJE   |  € 3,-

DAS  |  €  17,50   KINDERDAS  |  € 11,-

PIN  |  € 2,- 
EMBLEEM   |  € 3,50

SLEUTELHANGER  |  € 3,-

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

BUTTONS   |  € 2,50

VLAG  |  € 17,50

3 AOGSE TROELA’S  |  € 4,75

Op zoek naar de 
Leste Druppel

Een spannend Aogs avontuur geschreven door Prins Babbelonius de Leste

O
p zoek

naar
de

Leste
Druppel

KINDERBOEKJE   |  € 7,50

PARAPLU  |  € 17,50

NIEUW

NIEUW
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M : M se etBart van d’n Bielop

ik ben m’n eige toch wel een hoedje geschrokken! Vorig jaar 

stond ik op de Haagsemarkt toen het nieuwe motto bekend werd 

welke geleerde heeft dat nou verzonnen?!

Ik denk dat de optochtdeelnemers en liedjesschrijvers voor 

een behoorlijke uitdaging staan. Met dit motto is het niet echt 

eenvoudig om d’r iets van te maken, laat staan aggut zelluf mot 

doen. Aan de andere kant wordt er wel een beroep gedaan op 

onze Aogse creativiteit!

Eerst dacht ik nog: dju, da’s een hip motto! Maar dat is het eigenlijk 

ook wir nie, want als ik vroeger een lekke band had zeej ons 

Ik vind het motto ook een egoïstisch trekje hebben;  de Engelsen 

met z’n allen wa van gaan maken. 

In één van de Aogse hymnes (Ga met me mee naar ‘t Aogje) 

heeft Cees Hoosemans ooit een zinnetje geschreven: “Kom met 

z’n tweeën, da’s nie alleen!” En zo is het ook! Er zijn, wat mij 

betreft,  in het leven een paar dingen die we zelf doen, helemaal 

alleen dus. Carnaval vieren hoort daar, vind ik, zeker niet bij!

Ik hoop jullie allemaal tegen te komen dit jaar en ik zeg: een 

Bart van d’n Bielop

Beste Aogenezen,

19



20



Het zal je vast niet zijn ontgaan dat Huize Haga is verdwenen. In 

de tijd van de sloop zag je het langzaam afbrokkelen, maar als 

je er een tijdje niet langs was gekomen, leek het ineens te zijn 

een sinkhole is opgeslokt. Wat er nu nog rest is een gapend gat, 

een grote leegte…

Het afbreken van dit imposante gebouw was een doelbewuste 

actie. Er liggen namelijk goedgekeurde plannen om op dit terrein 

een installatie te bouwen voor de lancering van de Prins. De eerste 

lancering zal plaatvinden op de zaterdag van carnaval 2021. 

Met deze nieuwe installatie zal de lancering van de Prins weer 

buitengewoon spectaculair worden. Het is te vergelijken met 

de lancering van spaceshuttles. Door de installatie onder de 

juiste hoek te plaatsen, zou het mogelijk moeten worden om 

vanuit het Haga-terrein de Prins in een sierlijke boog naar de 

Haagsemarkt te schieten. Een vangnet tussen het Raadhuis en 

het Roode Hert zorgt voor een veilige landing. In gedachten zie 

ik de Prins al als een soort superman door de lucht gaan, zijn 

cape wapperend achter zich aan. Maar we zullen dus nog wel 

een jaartje geduld moeten hebben voor we getuigen kunnen 

zijn van deze bijzondere opening van carnaval. 

Femke Reuvers

Er komt plotseling wijwater uit de pomp op de markt. Dit werd ontdekt door een verveelde voorbijganger. Deze stond wat doelloos te hangen rond de pomp en gaf een slinger aan de zwengel. Geheel onverwacht begon er water uit de pomp te stromen. Je kan je de verbazing van de voorbijganger wel indenken. Hij hield zijn handen in de waterstraal, waste zijn gezicht ermee, dronk wat slokken uit zijn handen. Hij knapte er zichtbaar van op. Zijn eerst zo verveelde blik maakte plaats voor een brede tevreden lach. Anderen die langsliepen wenkte hij om ook te komen drinken en wassen. Dit werkte aansteke-lijk en nog meer mensen werden erbij gehaald. Een bijzondere vertoning.

Wat is dit toch voor water? Er móét wel wat bijzonders mee aan de hand zijn. Een analist werd erbij gehaald en deze geleerde in een witte jas en indrukwekkende bril nam wat monsters. Hij nam het mee naar zijn laboratorium en kwam terug met een verbluffend resultaat: het is wij-water! Een ieder die ermee in aanraking komt ondervindt een sterk wij-gevoel. Van ‘kom erbij’ en ‘laten we samen feesten/lachen/zingen’.

Geweldig leuk, zo’n pomp, maar sommige nieuwsgieringen 

het herleiden van de bron van dit water, hebben er wekenlang hekken rondom de pomp gestaan. Wat bleek: er is een onder-gronds stroompje aangetroffen dat van de Bieloop naar de pomp stroomt. Door de mineralen in de grond en in het water 

van de Bieloop ontstaat een bijzonder water met verbindende krachten, het wij-water dus. De doorsnee feestganger vindt de herkomst niet zo boeiend, als het maar werkt. En dat doet het.

Iedereen komt nu naar hartenlust een emmertje wij-water halen. Het is een heus bedevaartsoord geworden. Dit soort pompen zouden er meer mogen zijn. Het zorgt voor een hoop gezelligheid. Er wordt de laatste tijd toch al te veel ik-water gedronken. 

Femke Reuvers

Bijzonder water uit de pomp

he mPersberichten

Nieuwe lanceerinstallatie
LANCERING

OP ZATERDAG!
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M e e 33 se et

EEN INTERVIEW MET JUBILERENDE CARNAVALS-

CLUB D’ULLUPSTUKSKUS. MAAR LIEFST 33 (!) 

JAAR GELEDEN IS DEZE CLUB OPGERICHT DOOR DE 

FAMILIE VOESENEK EN DE FAMILIE VAN DORST, DIE 

AL 50 JAAR TERUGGAAN ALS VRIENDEN VANUIT 

HET SCOUTING LEVEN. WELK MOTTO DAN OOK, ZE 

MAKEN ER ELK JAAR GEWOON #SELFIETS VAN!

INTERVIEW 33

D’ullupstukskus
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Er was 33 jaar geleden, althans dat vonden wij, in ’t Aogje erg weinig te doen voor de doelgroep 16+. De tent van Jos van 

Dam was verdwenen, de Posthoorn was al bezet en het toenmalige Heuvelzicht zag geen brood in deze leeftijdsgroep. 

Daar moest verandering in komen! Het idee voor de zaterdagavond en dinsdagmiddag werd, met Hans van der Krabben, 

geboren. Delen van het Aogse carnaval die nu niet meer weg te denken zijn. Wij waren hiermee een ullupstuksku voor

’t Aogse carnaval en daaruit is eigenlijk ons clubke verder ontstaan. Niet meteen met het idee om aan een optocht deel te 

nemen dus, eigenlijk wel grappig als je er zo over nadenkt! 

Het zelf bouwen van een act voor de grootste optocht van Brabant zat er toch al wel vroeg in. Eigenlijk hebben we na dat 

eerste jaar altijd deelgenomen binnen de categorie “kleine groepen”, waarin we zeker een aantal eerste prijzen behaald 

hebben. Met uitbreiding van families werd ook ons clubke steeds een beetje uitgebreid. Iedereen werd gewoon meege-

nomen in het feestgedruis!

WAAROM ZIJN JULLIE 33 JAAR GELEDEN EEN CARNAVALSCLUBKE BEGONNEN?

’t Aogse carnaval is er met de paplepel ingegoten en waar we kunnen willen we graag helpen, dus dat doen we! Niet 

alleen nemen we deel aan de optocht, maar ook voor bijvoorbeeld ondersteuning met geluid of materiaal kon/kan er bij 

ons aangeklopt worden. Daarnaast hebben we regelmatig geassisteerd met het opbouwen van de Aogse grote wagens 

en het opbouwen van De Koe. 

KUNNEN JULLIE EENS VERTELLEN WAT JULLIE MET CARNAVAL ZOAL DOEN?

Je kunt het eigenlijk zien als een soort gezellige familie/vrienden traditie die geboren is uit ons hart voor ’t Aogse carnaval. 

kant. Als we eenmaal een creatief idee hebben gaan we gewoon los en maken we er iets eigenzinnigs van. Het gaat voor 

ons gewoon om het mee doen, het vermaken van mensen aan de kant met een leuk grapje en het hebben van een hoop 

plezier met elkaar en andere optochtdeelnemers. Zo hebben onze meiden bijvoorbeeld ook een keer zelf meegedaan als 

CC ’t Feestje. Geen prijzen gewonnen, maar wel enorm veel plezier! 

DEELNEMEN AAN DE AOGSE OPTOCHT, WAT BETEKENT DAT VOOR JULLIE?

Tja.. een beslissing die na veel wikken en wegen, met heel veel moeite, toch is genomen. Na 33 jaar carnaval met vele 

hoogtepunten en een paar dieptepunten, gaan we op ons hoogtepunt stoppen. Wij willen na 33 jaar plaats gaan maken 

voor nieuwe clubkes, nieuwe creativiteit. Het is voor ons tenslotte ook heel leuk om de optocht nu eens vanaf een andere 

we nog voor een onvergetelijke klapper! 

En daarnaast is er één ding zeker: verdwijnen uit ’t Aogse carnaval gaan we niet. Want zeg nu zelf… waar kun je beter 

zijn om te proosten op ’t Aogje dan in ’t Aogje zelf? Juist, helemaal nergens. Inmiddels zijn er overigens bij Stichting C.C. 

’t Aogje ook al 2 verwanten van D’ullupstukskus actief; een Bieloper (Niels, saxofoon) en een ex-Joffer (Neeltje). Dus dat 

bijdragen aan carnaval in ’t Aogje komt helemaal goed! 

EN NU? NA DEZE 33 JAAR VOLOP PLEZIER?
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Dertig nieuwe woningen. In het onvolprezen “Wijkblad 

Princenhage”, dat ik elke maandag tijdens mijn biljartavondje in 

het ‘Roode Hert” verslind, las ik dat in de historische dorps-

kern van Princenhage in Breda plannen zijn gemaakt voor een 

binnenstedelijke herontwikkeling. Het betreft de bouw van 30 

woningen op het vroegere terrein van Vishandel Bond, dat in-

geklemd lag achter de Dreef, de Haagweg en de Esserstraat. 

 

Naamgeving van het project - 1

In ’t Aogje wil men dicht bij zichzelf blijven. Denk maar eens 

aan namen als “Hagehof”,  en “Hofhage”. Vandaar dat de project-

ontwikkelaar Jan van Loon, die getrouwd is met Marleen Bachman, 

dochter van Miel Bachman van de Haagweg, probeert de naam-

geving “Bachmanhof” er door te krijgen. Ik hoop vurig dat hij 

dat voor elkaar krijgt! 

 

Toezegging. Waarom hoop ik dat? Toen ik hem vertelde, dat de 

vroegere veldwachter “IJzeren Wullum“ en de huidige “Peer 

Bromtol” beiden afkomstig waren uit de Esserstraat en samen 

Stichting C.C. ’t Aogje  maar liefst 60 jaar hebben gediend, lan-

ceerde Jan van Loon het idee om voor die twee een kunstwerk 

in het Hofje op te richten. 

 

Reeds enkele dagen daarna toonde Jan een afbeelding van het 

ontwerp (zie foto) . Het kunstwerk zal worden ontworpen en uit-

gevoerd door Frido Schrauwen. Het beeld wordt ongeveer 7 meter 

hoog en wordt uitgevoerd in Cortenstaal plaat. De beeltenis van 

Peer komt aan de andere kant. 

Naamgeving van het project - 2 

Naast “Bachmanhof” zullen ongetwijfeld nog meer suggesties in 

ons onvolprezen “Wijkblad Princenhage” verschijnen, zoals: 

 Het Bondpark

 Het Vermeulenplein 

 De Achterdreef 

 De Nieuwe Voorstraat 

 De Oude Esserweg 

 

En als de gemeente één van die suggesties overneemt, dan 

wordt “Hofhage”, dat op de akkers van de familie van Oosterhout 

ligt, onmiddellijk omgedoopt tot het “Van Oosterhouthofje“.

Door Nilleke van de grote stad

Eerbetoon aan...  
IJ ere W & P Br mt
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Hypotheken
is eenV       apart!

ESSERSTRAAT 79 | 4813 EJ BREDA | +31(0)76 514 74 44
RAADHUISPLEIN 1 | 4861 RV CHAAM | +31(0)161 49 25 08

WWW.ACKOIJEN.NL 

HYPOTHEKEN
Persoonlijk en onafhankelijk hypotheekadvies
VERZEKERINGEN
Particulieren en zelfstandige ondernemers
PENSIOENEN
Pensioenadvies
BANKZAKEN
Wij zijn uw Regiobank

Een hypotheek
op maat past
als gegoten!



Nou denkte natuurlijk aan de kat van de buren, 
die dagelijks precies in jouw bloemperkje zijn 
behoefte komt doen. Maar voor de alerte lezer 
bedoel ik, in navolging van de nachtelijke eet- 
en drinkpartijen die ik vorig jaar beschreef in 
deze rubriek, de soms onvermijdelijke kater 
met carnaval. Want een heel enkele keer kan 
het je zomaar overkomen, bij de een wat vaker 
dan bij de ander ;-) Mijn man heeft nog nooit 
een kater gehad, in de tijd dat hij bij Aogse 
Bluf speelde draaide hij zich ’s morgens in 
bed vrolijk om, blies een paar keer goed uit en 
was weer fris en fruitig, klaar om het volgende 
partijke te gaan blazen. In ieder geval had 
hij geen hoofdpijn, misselijkheid of andere 
katersymptomen en dat ondanks de behoorlijke 
hoeveelheden alcohol die hij de hele avond 
daarvoor nuttigde. Ik daarentegen heb zelfs 
bij matig alcoholgebruik een rampzalige start 
in de ochtend en dat terwijl ik normaal diegene 
ben die al stuiterend wakker word met een 
hoofd vol ideeën en  ‘projectjes’, die liefst 
dezelfde dag nog uitgevoerd moeten worden. 

Maar we hadden het over de kater…. 
een venijnig beestje.

E w me d te ...

Tips vor agge meej unne kater

wakker wordt:

1   Nim een paracetamolleke.

2   Doe een wandelingeske,  gao bij-

voorbeeld oew jas ophalen in de kroeg 

waar ge em het laten ligge en dan nie 

meteen weer blijven hangen heej. 

3   Blijf dun hele dag veul drinken, en 

daarmee bedoel ik eigenlijk gin alcohol 

want dagge mot deurgaan waor dagge 

mee gestopt bent, is wetenschappelijk 

bewezen nie waor!

4   Nim unne douche, vaak worde 

nog misselijker van de zweet-, en 

dranklucht die ge nog ruukt in oew haor. 

van alle feestgangers gehad, die in de 

gemiddelde kroeg overheersen, sinds 

dat er binnen nie meer gerookt mag 

worden,  echt nie te doen soms.

’t  Penneke van Frenneke

Maar het beste is wel een 

katerontbijt. Wat voor 

mij het beste werkt is het 

volgende recept:

Verhit olie in een koeken-

pan. Snijd 1 ui en 1 teen 

met peper en zout aan. 

Voeg nu 100 gram gekleurde 

snoeptomaten, handjevol 

gehakte bieslook en 1 pot 

of pak tomatensaus toe 

en meng alles goed door 

elkaar.

Breng het geheel aan de 

kook. Als de saus wat 

indikt, maak je drie kleine 

kuiltjes in de saus. Breek 

in ieder kuiltje een ei. Zet 

het vuur nu lager en laat 

de eieren rustig in de saus 

garen. 

Als het eiwit mooi gestold 

is, kun je het gerecht 

serveren. Lekker met 

wat geroosterde sneetjes 

brood.

Smakelijk, je zou bijna 

wensen dat je een kater 

had!

Frenneke

Recept
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11 dilemma’s
Bere de P

1

7

8

9

11

5

4

2

3

Je ogen zijn altijd groter dan je maag – of – Je ziet altijd beren op de weg?  

Ogen groter dan de maag, dan heb ik in ieder geval geprobeerd er van te genieten

  
Je mag alleen nog maar paella, gazpacho en churros eten 

– of – Je praat altijd met een zwaar Spaans accent?

Dan het Spaanse eten, als het nu het accent van ‘t Aogje was dan wist ik het wel

 
Groen – of – wit? 

Groen
 
Een paard in de gang – of – Een bloemetjesgordijn in het restaurant? 

Een paard in de gang

 
Nooit meer warm eten – of – Alles wat je leest, lees je hardop? 

Nooit meer warm eten

 
Elke keer voordat je een apparaat gebruikt, moet je de gebruiksaanwijzing lezen 

– of – Je mag alleen nog maar rennend eten?  

De gebruiksaanwijzing lezen; 9 van de 10 keer is het toch in het Chinees

 
Sangria – of – bier? 

In Nederland bier, Sangria smaakt eigenlijk het beste in de Spaanse zon

 
Je mag alleen maar de oneven pagina’s van een receptenboek lezen 

– of – Over al het eten moet je speculaaskruiden doen? 

Alleen de oneven pagina’s van een receptenboek. 

Vaak staan de recepten op de oneven pagina’s en de foto’s op de even pagina’s.

 
Elke dag ontbijten met Aogse Troela’s – of – Een eigen Aogse Tapa op de kaart zetten? 

Aogse tapa op de kaart zetten

 
In één vingerknip zie je eruit als om door een ringetje te halen 

– of – Je bent altijd overal als eerste aan de beurt?

Altijd overal als eerste aan de beurt. Laten we bescheiden blijven

 
Je kunt de kassa alleen maar openen door ’t Aogse volkslied te zingen – of – 

Je verwelkomt elke klant door een slinger serpentine om zijn/haar nek te hangen ter decoratie?

Het volkslied zingen. We mogen er trots op zijn 

6

10
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KAARTVERKOOP:       Femke Reuvers, Pastoor v. Spaandonkstr. 24           Verkoop aan de deur  

Het Orakel van Nil

21.30 - 22.00 u

Kom naar ’t Zottenhofke, waar Nil zal 

orakelen en waar het eerste fust gerste-

nat wordt aangeslagen en er wordt 

geproost op het carnaval.

Grôôt Aogs 

Opwèrm Bal

22.11  - 01.30 u

Prins Raymundus de XIX brengt een 

bezoek aan Herberg het Roode Hert.  

 

Limonadebal

19.30 - 21.00 u

In De Koe gaan we drie avonden 

feesten, samen met de Kidz-dj. Kom 

met al je vriendjes en vriendinnetjes 

naar het altijd gezellige Limonadebal. 

Deze avond is voor de brakken en 

brakskes van 7 tot en met 12 jaar.  

ENTREE: € 1,50

Aláááfff XXL Party!! 

21.15 - 23.30 u

Ook dit jaar gaan we feesten met de 

jeugd van groep 8 tot en met 15 jaar 

op de Aláááfff XXL Party!! Dit jaar in 

De Koe!!! We gaan er een spetterend 

feest van maken met de Kidz-dj die de 

leukste en gaafste (carnavals) hits komt 

draaien!

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

2 avonden € 6,- (incl. 2 cons.)

Mottobal 
19.30 - 01.30 u

van! Muzikale medewerking van diverse 

kapellen en een DJ.

LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: Onder de 16 alleen onder 

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

ENTREE: € 3,50

Grote Aogse Optocht

13.30 u
Dit jaar start de optocht vanaf het 

Esserplein, vervolgt zijn weg via de 

Haagweg naar de Haagsemarkt, waar 

afgenomen, waarna de optocht verder 

trekt door de Dreef.

Zaalfeest
14.30 - 18.30 u

Na de Aogse carnavalsoptocht een 

spetterend Zaalfeest in De Koe voor het 

hele gezin en alle optochtdeelnemers. 

Muziek van BB De Bielopers, DJ Tonnie 

in de Vlaamse Schuur en DJ Dennis in 

de Grote Zaal.

ENTREE: € 3,50

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.

Programma 2020

VRIJDAG 21/02
ZONDAG 23/02

ZATERDAG 22/02

Lancering Prins

& Eerste Druppel

13.11 u
De lancering van de Prins, gevolgd door  

het zoeken naar de Eerste Druppel op 

de Aogse Markt.

Familiebal
14.15 - 18.00 u

Achter Prins Raymundus de XIX, Jeugd-

prinses Jayna de 20e , 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: € 1,50  (kind)  / € 3,50 (volw.)
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   Geen toegangskaart nodig

Limonadebal

19.30 - 21.00 u

Vanavond het tweede Limonadebal in 

De Koe. De Kidz-DJ zal er samen met 

de kinderen ook vanavond een echt 

carnavalsfeestje van maken.

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar

ENTREE: € 1,50

Aláááfff XXL Party!! 

21.15 - 23.30 u

In De Koe vanavond helaas alweer de 

laatste Aláááfff XXL Party!! van deze 

carnaval. Zorg er met z’n allen voor 

dat het een onvergetelijke carnavals-

avond wordt!

LEEFTIJD: vanaf groep 8 t/m 15 jaar

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

2 avonden € 6,- (incl. 2 cons.)

Schuurfeest

19.30 - 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: € 3,50

Kindermiddag

14.00 - 16.00 u

Net als voorgaande jaren komt ook dit 

jaar de Kidz-dj de Kindermiddag tot 

een groot feest maken. Leuke muziek, 

de tofste spelletjes, het gaat weer een 

geweldig feest worden in De Koe voor 

de brakken en brakskes. 

LEEFTIJD: 4 t/m 10 jaar

ENTREE: € 3,50

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 2021 

bekend maken.

Optocht Kielegat

12.00 u
Wakker worden en naar de Grote Op-

tocht in ‘t Kielegat.

Limonadebal

19.00 - 20.30 u

Vanavond het laatste Limonadebal van 

dit jaar. Samen met de Kidz-DJ zal het 

weer een spetterend feest worden in 

De Koe.

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar

ENTREE: € 1,50

Dorpsbal
21.00 - 02.00 u

Een geweldige carnavalsavond, waar 

kapellen als Aogse Bluf, Bend Bekend, 

Black WoooW, De Klepzijkers, Toeter-

nietoe en ’t Zooike samen met DJ’s 

Tonnie en Joost de feestvreugde zullen 

verhogen in de Vlaamse Schuur, Grote 

Zaal en de aanbouw. In de Grote Zaal 

treedt Veul Gère op, zij zijn bekend van 

o.a. “Solo” en “Stripke Veur”.

LOCATIE: De Koe

LEEFTIJD: Vanaf 16 jaar

ENTREE: € 10,- 

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

MAANDAG 24/02 DINSDAG 25/02
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Ja daar zit je dan als vriendengroep in ‘t Aogje.... 

ZONDER CARNAVALSCLUB!!! Dat kan natuurlijk niet, dachten 

we. Dus na een avondje te hebben gebrainstormd met de nodige 

woordgrappen (geloof me, da was nie voor d’n poes), kwamen 

we met een nieuwe club: CV de Katers! Uiteraard totaal niet ge-

baseerd op bepaalde verschijningen waar enkele leden af en toe 

last van hebben na een avondje in de Koe.  #katjelam

Dit jaar kijken we de kat nog even uit de boom en doen we vooral 

mauwen in plaats van bouwen. Jullie gaan ons zeker tegenkomen 

in allerlei fases, welke onze naam zal kennen. Soms zijn we kattig 

of poeslief en soms is het een katastrofe. Wij hebben er in ieder 

geval onwijs veel zin in! En die eerste optocht van ‘t jaar? Kat in 

‘t bakkie ;-)

Tot carnaval 2020! Mi, Auw

Kim van Beek

Vorig jaar was C.V. Simpel helaas afwezig in de grote optocht van ’t Aogje; door de bouw van de prinsenwagen voor de Prins van ut Kielegat hadden wij onze handen al vol. Dit blijkt slechts een stilte voor de storm te zijn geweest, want dit jaar zijn we weer van de partij en maoke we d’r #self wir iets van! Als een wervel-wind razen wij deur dun’optocht in ’t Aogje! De afgelopen jaren is het vanwege de weersomstandigheden namelijk telkens weer de vraag of d’n optocht wel door kan gaan. Maar één ding is zeker: Weer of gin weer, ut carnavalsfeest gaot altijd deur!  

Dennis Nuitermans

CV de Katers

C.V. Simpel
Weer terug in de Aogse optocht!

Nieuwe caravalsclub!
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Prikbord
Ber chte t

Aon de schônheid van ’t Aogje
Ge staort rechtuit en nie opzij
Daorom vraog ik nu dit vraogje:

Witte gij wa dagge mist?
Trapt es efkes op de rem!
Kijkt ‘ns rond as un toerist
Ergens hoorde dan zo’n stem:

Ag oe self op elk kiekske blij ziet staon
wanneer ge later door oew foto’s swijpt 
Wit dan, ge heddet goe gedaan
dan denk ik da ge ’t wel begrijpt

Femke Reuvers

Maokt d’r #selfiets van

Gedicht

Met de Schrobbelèr-smaak nog in de mond en de leste 

druppel nog op de wangen is ook afgelopen jaar As-

woensdag begonnen zoals de Aogse Hopkes hem al 

jaren kennen. Ieder jaar blijken er nog tal van vermiste 

schoenen en kleding bij Henk & Syl te liggen aan de 

Pottenbakkerstraat. De eerste haring was nog niet gehapt 

of de Aswoensdag van 2019 bleek al snel een onaange-

name verrassing in petto te hebben. Waar alle kleding 

en schoenen weer aan de rechtmatige Hopkes waren 

toebedeeld, bleken het allerbelangrijkste Hopke Apie 

en de grootste prijzenbeker ooit gewonnen door de 

Hopkes vermist te zijn. 

Heel lang hoefden de Hopkes niet te zoeken in ‘t Aogje, al 

snel liet Apie van zich horen via een verlossend en heel 

positief e-mailtje. Apie was aan het bijkomen van alle 

doldwaze avonturen met de Hopkes tijdens carnaval en 

was er een tijdje tussenuit gegaan, hij ging op wereldreis 

met zijn vriendinnen en hij had de prijzenbeker meege-

nomen. Apie was al naar een wellness resort geweest, 

naar het strand, naar Rusland en heeft op verschillende 

plekken op de wereld heerlijk genoten van een welverdiend 

biertje! En om de zoveel tijd stuurde hij een berichtje 

naar de Hopkes om te laten weten hoe het met hem ging.

De dagen verstreken en Apie merkte dat het carnavals-

seizoen voor 2020 al was begonnen. Hierdoor moest hij 

weer denken aan zijn mede-Hopkes en het feit dat hij 

ze zo miste. Ook wist Apie dat de Aogse Hopkes nooit 

een grote prijs bij de Dorpskwis zouden gaan winnen, 

wanneer hij en de grote beker hier niet bij aanwezig 

waren. Hierop besloot Apie alle Hopkes blij te maken 

en liet weten dat hij tijdens de Aogse Dorpskwis weer 

terug zou komen en hij zou zijn vriendinnen meenemen. 

De terugkomst van Apie is daarom ook groots gevierd en 

als klap op de vuurpijl wonnen de Aogse Hopkes ook de 

allergrootste prijs op de Dorpskwis ooit!!! De 11de plaats! 

Apie is weer terug waar hij het liefste is en hoopt alle 

andere Aogse vriendjes en vriendinnetjes snel weer tegen 

te komen in De Koe. 

Aogse Hopkes verwelkomen Apie...

...na onverwachte wereldreis
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Donderdag 16 februari 2012, een historische dag voor 

het Aogs carnaval. Na een handtekeningenactie en een 

lange voorbereiding was het eindelijk zover: de eerste 

editie van “Het Groot Aogs Vrouwkesbal”. Maar wat doen 

de mannekes als de vrouwkes massaal op stap gaan?

Carnaval 2014 kwam er duidelijkheid. Vanaf dat jaar waren 

zowel de vrouwkes als de mannekes onder de pannen. 

“Het Groot Aogs Bankhangen” was geboren. Als de 

vrouwkes feesten in de Koei, hangen de mannekes nu 

georganiseerd op hun eigen bank. Meej een pilske en 

slappe praat op Facebook is het plaatje compleet. Dus 

vrouwke op stap en manneke ook plezier. En dat allemaal 

zonder de inzet van (extra) oppas. Prima geregeld en ie-

dereen tevreden.

Of deze balans ook komende carnaval blijft bestaan 

is nog maar de vraag, want op de donderdagavond zal 

“Herberg Het Roode Hert” haar deuren openen. Deze 

nieuwe dimensie zorgt voor keuzestress bij de mannekes... 

Gaan ze bankhangen of (laten ze) oppas regelen? Gaan 

ze voor slappe praat op Facebook of voor feesten in de 

huiskamer van ‘t Aogje? Misschien is feesten met de baby-

foon een optie?

Te veel opties voor de mannekes...Maar wat je ook kiest, 

Menno Biezeveld

Keuzestress voor Aogse Mannekes

Het Groot Aogs Bankhangen

Al jaren bij de C.C.

Jubilarissen

11

Marco Stougie

Maarten van de Rijt
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Bereik tot ‘t eind van de straat... Dus op Facebook 

aanmelden voor “Groot Aogs Bankhangen 2020”

Wil jij weten met welke truck Prins Raymundus de XIX zichzelf dit jaar tevoorschijn goochelt? Kom dan op zaterdag 22 februari a.s. om 13:11 uur kijken naar de ludieke lancering van de Prins op de Haagsemarkt. 

We verklappen nog niets, maar een ding is zeker. De leutvorst 

bevolking heeft getoond zal hij, samen met de Aogse brakken en brakskes, op zoek gaan naar de Eerste Druppel en carnaval 

Dit jaar op zaterdag!

Lancering Prins NIEUW

35


