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Jeugdcarnava

Beste Brakken en Brakskes uit ’t Aogje, 

Hebben jullie het grote carnavalsnieuws al gehoord? Dit jaar zal er voor het eerst in de geschiedenis van 

’t Aogse carnaval een Jeugdprinses voorgaan in de leut: Prinses Jayna de 20ste. Daar mogen we met zijn allen 

alvast heel trots op zijn! Samen met haar Joffers, Nar, Veldwachter, Ministers en BB Jeugdleut ’t Aogje staat ze 

garant voor een hoop plezier aankomend carnaval. Benieuwd geworden naar de Prinses en haar gevolg? In dit 

magazine stelt de gehele ploeg zich aan je voor. 

deze editie van ’t Peuleschilleke zijn allerlei dingen te vinden om je alvast een beetje op weg te helpen richting 

carnaval. Zo geven de Joffers schminktips en kun je prijzen winnen door de gehele Uittredende Ploeg uit te 

knippen en een mooi stripverhaal in te kleuren. 

Al klaargestoomd voor carnaval in ’t Aogje 2020? Lees dan even verder om te ontdekken welke feestjes jij en 

je vrienden zeker niet mogen missen! 

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

CHARLES V. KERKVOORDE

VOORZITTER C.C. ’T AOGJE

Voorwoord

WIN LEUKE 
PRIJZEN OP

PAGINA
 8 & 15 
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Je moet om je telefoon te ontgrendelen ’t Aogse Volkslied zingen 

– of – je moet altijd op je kont, tree voor tree, de trap af?

Ik zou voor het Volkslied kiezen, omdat ik dan de hele dag het Aogse Volkslied kan zingen. 

Je moet 2 uur per dag in de polonaise lopen – of – Elke keer als je ergens binnenkomt stopt de muziek?

Ik zou voor de polonaise kiezen, omdat met muziek de boel gewoon gezellig blijft. De polonaise zouden 

we ook op die muziek kunnen doen. .

Je wordt elke dag gewekt door knallers met confetti – of – Je moet elke dag een gekke pruik op?

Zodra mijn ogen dan open zijn, ben ik weer in voor een feestje.

Je moet altijd een dansje doen met de eerste persoon die je tegenkomt op straat 

– of – Je moet altijd verplicht als Jeugdprinses van ’t Aogje naar school?

Het maakt mij niet uit!! Als Jeugdprinses doe ik elke dag een dansje.

Je hebt altijd confetti in je mond 

– of – Je moet elk kwartier iets uit de dichtstbijzijnde automaat halen (en het ook opeten/drinken)?

Ik zou voor de confetti kiezen, want dan is het een hele dag een feestje als ik praat.

Je moet tot carnaval in het gezelschap van anderen onophoudelijk de Tietaai zingen 

– of – je draagt de hele zomer een groen-witte sjaal?

Ik kies voor de sjaal, een maandje langer maakt ook niet uit. 

Je hebt altijd een enthousiaste muziekkapel achter je aanlopen 

– of – Je moet een #selfie maken met iedereen die “hoi” tegen je zegt?

Ik kies natuurlijk voor de muziekkapel, vooral met Jeugdleut achter me 

aan maak ik elke keer indruk als ik binnen kom.

Er staat altijd een spotlight op je gericht 

– of – Je moet elke week een feestelijke parade organiseren in je straat?

Ik kies voor de parade, maar natuurlijk niet in mijn straat, maar gewoon op de markt.

Je hebt een magische kraan waar alle dranken naar keuze uit komen 

– of – Je wordt altijd vervoerd door een privéchauffeur (op de carnavalswagen)?

De privéchauffeur, de optocht is altijd wel een hoogtepuntje.

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

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

Ik kies ervoor om overal als eerste aan de beurt te zijn, dan sta ik altijd vooraan in de spekpolonaise.

Je kunt een hele carnaval zonder slaap – of – overal waar jij komt mag je de muziek bepalen?

Ik zou dag en nacht willen carnavallen, dus lekker zonder slaap willen.

De Jeugdprinses

JAYNA
PRINSES JAYNA DE 20 e
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De Jeugdraad

MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

NATHAN

LUKAS

MINISTER VAN SCHOOLSE ZAKEN

JASMIJN

MINISTER VAN GELDZAKEN

YFKE

MINISTER VAN PLIESIE ZAKEN

ANDREA

MINISTER VAN MOBIELE ZAKEN

LIEVE

MINISTER VAN BIJSTANDSZAKEN

BRITT

MINISTER VAN AOGSE ZAKEN

SVEN

MINISTER VAN GROENE ZAKEN

JANNE

MINISTER VAN VRIMDE ZAKEN

GEEF JE NU 

VAST OP!
WWW.CCTAOGJE.NL

WIL JIJ 

VOLGEND JAAR 

IN DE JEUGDRAAD 

VAN ’T AOGJE?
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TESS

NAR

JAYNA

PRINSES JAYNA DE 20e

LIEVE

JOFFER

FENNE

VELDWACHTER

FROUKJE

JOFFER
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Maokt d’r #selfiets van...

1  Ga op zoek naar een geschikte (schoenen)doos

2  Scheur beide vellen voorzichtig uit het magazine

3  Plak ze op een vel stevig papier

4  Knip alle onderdelen uit

5  
6  Versier de binnenkant van de doos met gekleurd (inpak)papier

7  Plak alle onderdelen (met de plakstrips) in de doos

8   Maak een mooie foto van het resultaat en mail deze uiterlijk

  20 februari naar redactie@cctaogje.nl o.v.v. naam, adres, leeftijd

 en telefoonnummer. 

9   

Stappenplan

Kn , p a e !

WIN EEN
LEUKE 

VERRASSING! 
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In gesprek met...
Sjoer va d Corpu

Hoe oud ben je?

13 jaar

Waarom ben je bij Jeugdleut gekomen?

Ik vind muziek maken heel erg leuk. Ik vind het dan ook 

erg leuk om met carnaval met een leuke groep mensen 

Wat speel je eigenlijk?

Slagwerk.

Wat dacht je toen je Jeugdleut zag spelen?

Wat is ‘t leukste liedje om te spelen en waarom?

Ik vond melrose heel leuk, omdat iedereen het een heel 

leuk liedje vond ook het publiek. Alleen die is helaas uit 

het repertoire. Nu is het leukste liedje Rocky doordat ik 

daar een vette solo heb. 

Wat vind je ‘t leukste carnavals feest?

In Princenhage het Scoutingbal, daar is het altijd een 

feestje.

Wat vind je het leukste feest met Jeugdleut?

Het Jeugdprinsgeburenbal Is altijd erg leuk.

Hoelang zit je bij Jeugdleut?

Bijna 2 jaar.

Tot hoe laat slaap je uit na een carnavalsfeest?

Ik ben eigenlijk altijd vroeg wakker haha. Das dan wel 

vervelend als ik tot 2 uur in De Koe ben geweest.

Renske, jouw zusje, zit ook bij Jeugdleut,

wat vind je daarvan?

Ik vind het wel leuk dat ze ook muziek is gaan maken en 

ook bij Jeugdleut zit. 

Tenslotte:  heb je een beetje zin in carnaval 2020?

Interview

Met dank aan: Amber de Graaf

SJOERD
BB JEUGDLEUT ’T AOGJE
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BB Jeugdleut ’t Aogje

BRAM

AMBER

LOBKE

QUIN

NOËLLA

NICK

THIJS

SJOERD

Muz ka k d

SIETSE

JESSICA

Niet op de foto
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ANOUK

RENSKE

JOLIJN

LORENZO

JANNA

LUCAS

TEUNIS

ELLIS
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Naam: 

Adres:

Woonplaats:

Leeftijd:

Telefoonnr:

E-mailadres:

Doe mee en win!
Lever je mooie gekleurde plaat in vóór 20 februari 2020 bij Femke Reuvers, Pastoor van Spaandonkstraat 24. Wie weet word jij uitgeroepen tot 

Peer Bromtol ziet het gebeuren en schrikt zich een hoedje!

Hoooooooo!!!

Tinus van de Mart, 

dat kan zomaar niet! 

Fietsend een selfie maken... 

ik zal je een boete geven. 

Geen mobieltje op 

de fiets! 
Maaaarrr.....

dat mag nú toch wel? 

Het is het motto van 

deze carnaval!

 Ik snappur 

selluf niets 

meer van...

Tinus fietst door ’t Aogje en maakt al fietsend een selfie...

Bromtol :“Agge self een selfie meej oew fiets wil flitsen, 

motte snel van oew fiets stappen, fietsie tegen een 

#hekske zetten en dan samen dieje selfie schieten. 

Daarna kunde weer op oew fietsie. Ofwel, geen flitsie 

op oew fietsie!”

Kleurplaat
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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
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Narren-selfies
Me T nu & Tes

IK MAG EEN RONDJE MEE MET DE TWEE LEUKSTE GRAPPENMAKERS VAN 

’T AOGJE: JEUGDNAR TESS EN ‘GROTE MENSEN’-NAR TINUS VAN DE MART. 

TESS EN TINUS HUPPELEN VOOR ME UIT MET DE OPDRACHT DE MEEST GEKKE 

SELFIE TE MAKEN. IDEEËN GENOEG, NU DE UITVOERING NOG.

IDEE 1: 
staan naast de kerk en kijken langs de muren recht omhoog. 

Daar ergens in de wolken staat het haantje. Dat is wel heeeel 

hoog. Gaaf idee, maar net iets te gevaarlijk…

IDEE 2: Op je handen staand op de markt. Klein probleempje: 

het al lukt om zo te blijven staan… Je raadt het al. Dat gaat mis. 

Nee, dat lukt niet.

IDEE 3:
hollen de Liesboslaan in, ik kan ze amper bijhouden. Maar dan 

houden ze hun pas in en kijken elkaar teleurgesteld aan: De 

worden…

IDEE 4: Watertrappelend in de Bieloop. Klinkt leuk, maar het 

is best fris in februari. Geen van beide narren wil een nat pak 

hebben. Brrrrr. Als carnaval nou in juli was…

IDEE 5: Tot en met drieëndertig: Al die ideeën klinken leuk, in 

theorie. Maar na een kleine overdenking verdwijnen ze alle-

maal in de prullenbak. 

Teleurgesteld sloffen we naar De Koe, maar net voor we bin-

nenstappen kijken Tess en Tinus elkaar aan en ineens weten 

de enorm goed. Hoe simpel kan het zijn ;-)

FEMKE REUVERS

Hoe maak je (té) gekke selfies? Spectaculair en grappig tegelijk? 
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THOMAS: HOI…….HOE HEET JIJ EN HOE OUD BEN JE?

ANDREA: IK HEET ANDREA MOLINARI LLOPIS EN BEN NEGEN JAAR.

THOMAS: ZO, WAT EEN MOOIE NAAM, NOU EUH IK BEN 33 JAAR 

EN IK HEET GEWOON THOMAS VISSER. WAAROM WIL JIJ MINISTER 

WORDEN?

ANDREA: HET LIJKT ME HEEL ERG LEUK EN GRAPPIG.

THOMAS: WAT DENK JE DAN WAT JE MOET GAAN DOEN?

ANDREA: MENSEN AAN HET LACHEN MAKEN EN GEWOON LEUKE 

DINGEN GAAN DOEN.

THOMAS: JAZEKER EN JE MOET VOORAL VEEL PLEZIER MAKEN, 

WANT DAN GAAN ANDERE MENSEN OOK PLEZIER MAKEN, WAT 

BELANGRIJK IS DAT JIJ ECHT EEN FEESTJE VIERT EN ALS JIJ DAT 

DOET HEB JE HET ZELF OOK HEEL LEUK EN DAN GAAN DE MENSEN 

VANZELF MEE IN DE POLONAISE. HOE LANG VIER JE AL CARNAVAL?

ANDREA: VANAF DAT IK IN NEDERLAND KWAM WONEN.

THOMAS: WAAR KOM JE VANDAAN DAN….ENNUH HOE LANG BEN 

JE AL IN BREDA?

ANDREA: UIT FRANKRIJK EN IK WOON HIER AL 6 JAAR.

THOMAS: HEB JE ENIG IDEE WAT EEN MINISTER VAN MOBIELE ZAKEN 

MOET DOEN?

ANDREA: EUH IK DENK DAT IK MOET ZORGEN VOOR GOED  INTERNET 

IN ’T AOGJE…

THOMAS: TJA …DAT ZOU EEN SCHONE TAAK ZIJN EN DAN DE HELE 

DAG MET JE MOBIELTJE SPELEN HAHAHAHA. VAN VROEGER UIT 

REGELT DEZE MINISTER ALLE ZAKEN DIE WAT MET VERKEER TE 

MAKEN HEBBEN EN ZO HEEFT ELKE MINISTER ZIJN TAAK. WAT 

HEB JE TOT NU TOE ALLEMAAL GEDAAN?

ANDREA: IK HEB EEN ACT GEDAAN VAN SNOLLEBOLLEKES VOOR DE 

JEUGDRAADVERKIEZING  MET “WE GAAN NAAR LINKS, WE GAAN 

NAAR RECHTS”.

THOMAS: WEET JE WAT JE MOET DOEN ALS HET AOGS VOLKSLIED 

GESPEELD WORDT?

ANDREA: MIJN HOED AFZETTEN EN MEEZINGEN.

THOMAS: HEEL GOED! EN NU BEN JE MINISTER MAAR WIL JE OOK 

MINISTER WORDEN ALS JE LATER GROOT BENT?

ANDREA:  JA! OOK MOBIELE ZAKEN

THOMAS: HOHOHO IK BLIJF NOG WEL EVEN HOOR!

ANDREA:  NOU DAN SCHOOLSE ZAKEN.

THOMAS: WIL JE NOG IETS WETEN?

ANDREA: JA , HOE WORD JE MINISTER?

THOMAS: NOU DE JEUGD MOET EEN ACT DOEN, MAAR WIJ GELUKKIG 

NIET. WIJ VRAGEN AAN DE BAAS VAN DE C.C. OF WE MINISTER 

MOGEN WORDEN EN DAN KRIJG JE EEN GESPREKJE. DUS WEL 

WAT MAKKELIJKER ALS BIJ JULLIE. 

NOU LATEN WE DAN MAAR GENIETEN VAN DE CARNAVAL EN DOE 

JE BEST OM DE HELE ZAAL MET KINDEREN IN EEN POLONAISE TE 

KRIJGEN EEJ. MAAK LEKKER VEEL PLEZIER. GAAT DAT LUKKEN?

ANDREA:  JA ZEKER WETEN……OUDOE!

Een goed gesprek!
Tho a & Andre

ANDREA

MINISTER VAN MOBIELE ZAKEN

THOMAS
MINISTER VAN MOBIELE ZAKEN

Mobiele zaken in gesprek met.... Mobiele zaken!
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Plaats stippen in kleur 
naar keuze op het 

gezicht, daar waar de 
bloemen mogen komen. 

STAP 1 Schilder bloemen, ranken 

en blaadjes. Breng tussen 

de bloemen decoraties aan 

in verschillende kleuren.

STAP 2

Maak de lippen rood en 

versier eventueel nog 

met wat glitters. Een 

bloem in het haar maakt 

het helemaal af.

STAP 3

Schminken
Me  d  joffer

Bloemenmeisje

Hoe ga jij 
verkleed met carnaval? 

Misschien wil je vader, moeder, 

oma of buurvrouw wel helpen 

om je te schminken zoals het 

bloemenmeisje of de piraat 

hieronder. Of maokt d’r 
#selfiets van! ;-)
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Schilder een zwart 
ooglapje op het oog 

naar keuze.

STAP 1 Maak de wenkbrauw 

boven het andere oog 

zwart en schmink een 

stoer litteken op de wang.

STAP 2

Maak een zwarte 

stoppelbaard met behulp 

van een grove spons en 

een snor aan. Verf de 

lippen roodbruin. Met een 

echte piratendoek op je 

hoofd ben je een echte 

piraat.

STAP 3

Stoere piraat

21
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THUIS IN GRAFISCH ONTWERP!

WWW.HUISSTIJLSTUDIO.NL

Het was een koude gure ochtend van carnaval en er 

huppelde een meisje met een rood jurkje en een rood 

kapje door het dorp. En dit was niet zomaar een meisje 

verkleed als Roodkapje, nee. Dit was de échte Roodkapje. 

En ze was niet alleen, een lief kaboutermeisje liep met 

haar mee. Carna was haar naam. Aangekomen op de 

Haagweg hielden ze stil en keken naar de versiering.

Carna zei: “Je zou het haast denken, zullen we het eens 

Dat varken was natuurlijk Nil en hij wist Carna en Roodkapje 

alles te vertellen over wat er aan de hand was. En dat er van-

avond een groot carnavalsfeest zou zijn op de Haagsemarkt.

berichtje in de sprookjes-groepsapp. Niet lang daarna 

kwam er een vrolijke stoet van kabouters, een ezel, een 

fakir, Sneeuwwitje, Assepoester, Klein Duimpje, de reus, 

heks, Vrouw Holle en ik weet niet wie nog meer.

bosbewoners leerden veel die avond: hoe ze de polonaise 

moesten dansen, hoe ze het Aogse volkslied moesten zingen 

enzo. Het werd een avond om nooit te vergeten. Veel 

mensen uit ’t Aogje maakten complimenten dat ze van 

die mooie kostuums aan hadden en dat ze net een echte 

Klein Duimpje of Assepoester leken. Ze hadden blijkbaar 

hadden. 

Maar aan alle feesten komt een eind en onze sprookjes-

vrienden gingen weer naar huis. Maar soms, heel soms, 

kruipt de muziekkabouter achter zijn klavier en speelt 

dan het Aogse volkslied, en ‘Reus, waar is mijn feestneus’ 

en ‘Er staat een ezel in de gang’. De vrolijke muziek klinkt 

dan luid uit de paddenstoelen. Allemaal komen ze tevoor-

schijn en hossen ze door het bos. En als je heel stil bent, 

kun je ze hier in ’t Aogje horen feesten.

Leesplezier
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Kinderprogramma
Waa da f stje?

de Kidz-dj gaan we er weer 3 avonden een geweldig feest van maken. 

Wij zijn ontzettend trots dat wij dit jaar een jeugdprinses hebben. 

Onze jeugdprinses Jayna de 20e zal samen met haar gevolg en 

jeugdkapel BB Jeugdleut ’t Aogje een bezoekje brengen aan het 

Limonadebal om de zaal op zijn kop te zetten. Wij zullen eens 

Op maandagavond zal ook onze eigen Prins Raymundus de XIX

met zijn hele gevolg en hofkapel BB de Bielopers het laatste 

Limonadebal van dit jaar bezoeken om De Koe op z`n kop te zetten.

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

TIJDEN: 

ENTREE: € 1,50

KAARTVERKOOP: Aan de deur

Limonadebal 22, 23 en 24 februari  |  7 t/m 12 jaar

zijn heel erg blij jullie te kunnen laten weten dat de Aláááfff 

eigen, altijd gezellige, Koe.  

De Kidz-dj zal de muziek komen verzorgen en wij spreken uit ervaring dat dit een groot feest zal gaan worden. Op het Limo-nadebal en op de Kindermiddag maakt de Kidz-dj er 1 groot feest van, en ook speciaal voor onze jeugd van `t Aogje zullen de beste en gaafste (carnavals) hits gedraaid worden. 

Uiteraard zal ook onze eigen Prins Raymundus de XIX met zijn Joffers, Ministers en BB de Bielopers een bezoekje brengen 

er dit jaar nog een groter feestje van gaan 
maken.

Wij hopen op een grote opkomst. Zet zaterdag 23 en zondag 

TIJDEN: 21.15 - 23.30 u 
ENTREE: 1 avond voor € 3,50 (incl. 1 consumptiebon),2 avonden voor € 6,- (incl. 2 consumptiebonnen)KAARTVERKOOP: Femke Reuvers, Pastoor v. Spaandonkstr. 24 óf aan de deur

Aláááfff XXL Party!! 23 & 24 februari  |  Groep 8 t/m 15 jaar

voorgaande jaren zal de Kidz-dj de Kindermiddag tot een groot succes 

komen maken. De leukste (carnavals) hits, leuke spelletjes, leuke 

Uiteraard zal onze eigen Prins Raymundus de XIX met zijn hele gevolg 

en BB de Bielopers een bezoekje brengen aan de Kindermiddag. En 

natuurlijk komen ook onze eigen jeugdprinses Jayna met haar gevolg 

en BB Jeugdleut langs om er een geweldige middag van te maken.

Tussendoor kunnen jullie nog eventjes bijkomen met een glaasje 

ranja en een zakje chips om vervolgens weer lekker verder te feesten.

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

mee en kom gezellig feesten.

TIJDEN: 14.00 tot 16.00 u 

ENTREE: € 3,50 

KAARTVERKOOP: Femke Reuvers, Pastoor v. Spaandonkstr. 24 

óf aan de deur

Kindermiddag 25 februari   |  4 t/m 10 jaar
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