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Beste Aogenezen,
 

Ik zit dit voorwoord te schrijven net na de persconferentie van half januari 

en helaas kunnen we wéér geen carnaval vieren, zoals we dat graag 

zouden willen.

Begin november hadden we nog goede hoop op een 11-11 viering en een 

spetterend carnaval, maar helaas. Wat een geweldig jubileumjaar moest 

worden, wordt nu een deceptie… of toch niet?

We hebben op het moment dat ik dit schrijf nog geen nieuwe Prins, maar 

wat niet is, kan misschien nog wel komen.

“Out of the box” denken, wordt er geroepen! Daar gaan we als bestuur en 

Stichtingsleden mee aan de gang. Nóg een jaar niets doen is geen optie 

meer, dus trekken we alle registers open om in de komende maanden 

diverse leuke activiteiten te gaan ontplooien.

Je merkt aan alles en iedereen dat het samen zijn, het samen vieren en 

het samen organiseren enorm wordt gemist en dat dit heel belangrijk is 

voor het behoud van alles wat we leuk vinden. 

Dus, laten we niet bij de pakken neerzitten en goede hoop houden dat er 

straks toch nog iets moois kan. De Stichting zit immers in haar 66-jarig 

jubileum seizoen, een seizoen waarin we willen knallen dat de vonken er 

vanaf spatten!

Ze zullen het tot in de verre omtrek van ’t Aogje weten, nu of straks:

‘t Aogje leeft zoals nooit tevoren!

Proost!

Dennis Nuitermans 
Voorzitter Stichting C.C. ’t Aogje
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Woordje van...Woordje van...

Helaas gooit het coronavirus weer roet in het eten. 

Weer GEEN carnaval!!!!! Ik, als uw laatste hoogheid 

van ’t Aogje, Prins Raymundus de XIX, wil iedereen 

in ‘t Aogje en ver daarbuiten een goede gezondheid 

wensen.

Tja, erg jammer dat er weer niet een groots feest 

gevierd kan worden. Maar onze Stichting heeft de 

juiste beslissing genomen om dit jaar wederom geen 

carnaval te organiseren. De gezondheid van ons 

allen is op dit moment belangrijker.

We weten dat veel mensen nu eindelijk weer eens 

helemaal los willen gaan, maar het kan gewoonweg 

niet. 

Geloof me, wanneer het weer 

kan en mag gaan we met 

nieuwe energie er weer vol 

tegenaan om weer een mooi feest te organiseren.

Met welke Prins ?????

Dat zal een NIEUWE verrassing worden.

Uw OUD-HOOGHEID

Raymundus de XIX

’t Aogje @um al 66 jaor deur!
Alle reden voor een carnavalesk jubileumfeestje, maar helaas gooit corona roet in het eten. Daarom is de feestelijke viering van het 66-jarig jubileum in het weekend van 11-11 geannuleerd, ging de Dorpskwis niet door, is de Prins niet bekendgemaakt en noem maar op.

Wel is op 7 november de Jeugdraad gekozen met Prinses Annelot als Jeugdprinses en met Joffers Tess en Lynn.

Carnaval is een feest waar we normaal gesproken ieder jaar enorm naar uitkijken.
Voor velen een gevoel. Een gevoel van 
verbroedering, saamhorigheid en gelijkheid. Mocht het toch niet mogelijk blijken te zijn om elkaar te ontmoeten, met elkaar te dansen, te springen, te hossen en de polonaise te lopen dan ligt in ieder 

geval De Lapteen op uw deurmat. 
HET carnavalsmagazine van ’t Aogje. 
Een magazine boordevol wetenswaardigheden, leut, ideeën en inspiratie. De Lapteen brengt het carnavalsgevoel bij u in de woonkamer. 

Dus stof uw carnavalsoutfit maar af, gooi de heupen los en hang de slingers voor de ramen, want de echte carnavalist laat zich niet kisten en bedenkt alternatieven. 

Laten we, ondanks corona, met elkaar kijken naar wat er wel kan. Er met elkaar het beste van maken. Met goede hoop dat we de volgende carnaval weer kunnen aftrappen met de traditionele sleuteloverdracht.
Blijf gezond en let op elkaar!

Paul Depla  |  Burgemeester Breda

BurgemeesterBurgemeester
BesteAogenezen,

(Oud) Prins Carnaval(Oud) Prins Carnaval
Beste carnavalsvierders van  't Aogje,
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1E COUPLET
Ik was laatst op de koffie, bij ons tante Toos

daar rolden de verhalen, weer uit haar ouwe doos

Aha…..aha…..aha

D’n IJzeren en nuske, en ook Pietje de nar

Van Bromtol en van Polleke, en Tinus van de Mart

Aha…..aha…..aha

BRUG
Van joffers en van Prinsen, een heleboel  gehad

Ieder jaar opnieuw, ging heel ’t Aogje plat!

REFREIN
Al 66 jaren, hebben wij  ‘m deur

Feesten, zingen, hossen, en verder geen gezeur

Al 66 jaren, ’t Aogje uit z’n dak

Nog 66……. jaar! halen wij  met gemak

2E COUPLET
Ons tante Toos ging verder, het werd al aardig laat

Ze praatte over feestjes in ‘t ouwe patronaat

Aha…..aha…..aha

Het Roode hert of naar de tent daar ging je toen naar 

toe 

Het Dorpsbal verhuisde van het Motel naar De koe

Aha….aha…..aha 

BRUG
maar waar je ook naar toe gaat, of ooit bent geweest

Op ied-re plek in ’t Aogje, is het altijd feest

 

REFREIN

3E COUPLET
Ons Tante Toos schrok wakker, na een schrobbeler  

of tien

En zei: ‘keb in die jaren  al heel wat moois gezien 

Aha…..aha…..aha

(Maar) zingt heel de markt het volkslied, nu of jaren 

terug

Dan loopt bij iedereen nog steeds een rilling langs de 

rug

Aha…..aha…..aha…

BRUG
Kapel, C.C. of bouwclub, we doen het met elkaar 

Voor nu en in de toekomst, de jeugdprins staat al 

klaar  

 

LAATSTE REFREIN 2 X  

JubileumliedJubileumlied

Aogse Bluf  |  De Bielopers  |  Biermagneten

Tekst: Ronald Huismans en Frido Schrauwen  |  Muziek: Bart Wijnings en Jos Smolders 

1956-19671956-1967
6 7



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!

We zien je graag hossen!
En ‘t Aogje @ um al 66 jaor deur.

076 504 56 05 | serviceteam@kober.nl | kober.nl

Met de allerkleinsten oefenen we de eerste stapjes, zodat 
ze stevig staan tijdens de polonaise. Met de peuters duiken 
we de verkleedkist in. En op de bso knutselen we onze eigen 
carnavalswagens. Nieuwsgierig? Kom eens een kijkje nemen.

Aogse gevelversieringswedstrijdAogse gevelversieringswedstrijd
BESTE CARNAVALSVIERDERS,

Carnaval komt steeds dichterbij en daarom is de 

Commissie BuitenGebeuren alweer bezig met de 

voorbereidingen.

Maar ook nu, net als vorig jaar, lijkt corona roet in 

het eten te gooien als het gaat om bijvoorbeeld de 

carnavalsoptocht.

Maar we laten ons niet ontmoedigen want we hebben 

een alternatief !! 

‘DE GROTE CARNAVALESKE GEVEL- EN TUINVERSIERING’

Vorig jaar was dit een groot succes!! Vele gevels 

en tuinen in ’t Aogje waren versierd. Zelfs een hele 

straat had zich ingeschreven met een doorlopende 

‘polonaise’ versiering. 

Hoe fantastisch zou het zijn als we dit jaar nog meer 

inschrijvingen zouden krijgen. Zodat het hele halve 

Aogje carnavalesk is ‘aangekleed’ tijdens carnaval, 

dit zou toch een geweldig gezicht zijn in ‘t Aogje.  

Jullie doen toch ook mee??

Je kunt je inschrijven in 3 categorieën:

• Gevel versiering;

• Tuin versiering;

• Totaal versiering.

Een vakkundige jury zal jullie creaties komen 

beoordelen, gevolgd door een heuse prijsuitreiking.  

Ga alvast nadenken hoe jij je gevel of tuin 

carnavalesk kan aankleden, misschien ben je zo 

enthousiast dat je voor ‘totaal’versiering gaat. Je 

kan bijvoorbeeld meedoen als individu, gezin, maar 

ook als straat of met een paar bewoners. Natuurlijk 

hopen wij dat de optochtdeelnemers ook zullen 

meedoen, zodat zij hun creativiteit, op een andere 

manier dan ze gewend zijn, toch kunnen tonen. Ben 

je na dit lezen enthousiast geworden en wil je je 

inschrijven? Nadere informatie hierover volgt nog via 

onze website en andere kanalen.

We zien jullie inschrijving met plezier tegemoet via 

een mail naar: buitengebeuren@cctaogje.nl

GROET, COMMISSIE BUITENGEBEUREN

Bedenk jij het motto voor carnaval 2023?
Bedenk jij het motto voor carnaval 2023?

Traditiegetrouw maakt C.C. ’t Aogje op 
carnavalsdinsdag het nieuwe carnavalsmotto bekend. Zo ook dit jaar en wel op dinsdag 1 maart om 20.11 uur. Helaas niet op een bomvolle markt tijdens de Leste Druppel, maar wel live en online!

DOE MEE
Anders dan andere jaren vragen we alle Aogse carnavalsvierders hun ideeën voor een nieuw Aogs motto in te sturen. Alles mag en kan zolang het maar carnavalesk, creatief en echt Aogs is. Een sprankelend motto voor een nieuw maar normaal carnavalsjaar, waar we zolang op moeten wachten. Stuur jouw motto in vóór zaterdag 12 februari a.s. via: motto2023@cctaogje.nl

WIN
Het winnende motto wordt op dinsdag 1 maart bekendgemaakt tijdens een feestelijke live stream. Hou onze website en Facebook in de gaten voor meer informatie. De winnaar krijgt automatisch bericht en wint een bijzonder prijzenpakket bestaande uit:

• het eerste exemplaar van de nieuwe 
huisorde uit handen van de nieuwe Prins• een Passe Partout voor 2 personen 
voor het bezoeken van alle Aogse 
carnavalsbals in het seizoen ’22-‘23

Inspiratie nodig? Kijk eens naar de motto’s van de afgelopen 66 jaar op
www.cctaogje.nl/over-ons/geschiedenis

8 9



D'n Eerste DruppelD'n Eerste Druppel
Alle vinders, toen en nu

2016

1984

1992

2000

2008

1985

1993

2001

2009

1986

1994

2002

2010

1987

1995

2003

2011

1980 1981 1982 1983

1988 1989 1990 1991

1996 1997 1998 1999

2004 2005 2006 2007

2012 2013 2014 2015

2017 2018 2019 2020

Johnny Leyten
Stefan Lammerse

Annemieke Kuijpers

Annemieke Kuijpers
Esther Nuitermans

Floris van Dort

Tommy Lips

Paul Huismans

Dirk van Doesburg

Wibout van Dort
Patrick Staal

Saskia de Vetter

Gijs de Koning
Marleen Koenraads

Cas van Gaalen
Tim de Craen

Teun van Kerkvoorde
Maud de Koning

Eline Mouwen
Floor Kuijpers

Rick Kuijpers
Julius van den Heijkant Madelon Hoosemans

Ralph Koolen
Myrthe de Meulder

Laura en Roos Uylings en 

Jacqueline van Breda

Joost van Vught
Melvin de Meulder

Job Schoenmakers

Marith de Jong
Kevin van Eijk

Bregje van Seeters - 

Dekkers

Noël Pepermans
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Hebbedingen...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 26 februari. Ook kunt u hiervoor terecht bij Femke Reuvers, Pastoor van Spaandonkstraat 24.

KOMBORDJE   |  € 3,-

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

EMBLEEM   |  € 4,-
KINDERBOEKJE   |  € 5,-

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

BUTTONS   |  € 2,50

AOGSE WIMPEL  |  € 15,-

VLAG   |  € 17,50

PARAPLU  |  € 17,50

NIEUW

NIEUW

3 AOGSE TROELA’S  |  € 4,95

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

De mooiste vloeren en raambekleding 
met het beste advies!

Roobol Breda
Kruisvoort 12, 4814 RZ
Tel: 076 522 0838
of kijk op roobol.com

Lampidee Breda
Ettensebaan 17 A3, 4812 XA
of kijk op lampidee.nl

VIND HIER UW SFEERVOLLE VERLICHTING
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Als Minister van Schoolse Zaken werk ik mee met 

het scholenproject en ga ik mee de scholen van 

’t Aogje bezoeken. Daar kan ik de Aogse liedjes 

lekker meezingen. ’Hoe schoon is het Aogje’  ken 

ik als de beste. Als ik de liedjes meezing, dan 

zeker uit volle borst! Straks kunnen alle kinderen 

de liedjes ook weer allemaal meezingen.

Ik ben ook echt een schoolvoorbeeld carnavaller, 

ik vier graag een feestje en als ik daar anderen en 

zeker de schoolkinderen in mee kan nemen, doe ik 

dat graag.

In 1958 verscheen de eerste Raad van Elf ten tonele tijdens het 2e regeringsjaar van Prins Gielstan I. Het 

was een gelegenheids-Raad. Pas in 1962, onder het Prinsschap van Knillis I, kwam er een vaste Raad van Elf 

met een actieve rol in ’t Aogse carnaval. Omdat het niet altijd makkelijk was een volledig elftal op de been 

te brengen en vanuit de gedachte ook dames een mogelijke rol te geven, werd In het jubileumjaar 1989 (33 

jaar) besloten om de Raad van Elf te vervangen door een Ministerraad. Maximaal negen Ministers met elk hun 

eigen ministeriële rol: Algemene Zaken, Aogse Zaken, Bijstandszaken, Geldzaken, Groene Zaken, Mobiele 

Zaken, Pliesie Zaken, Schoolse Zaken en Vrimde Zaken. Met ooit één vrouwelijke Minister in de ploeg, heeft 

onze Ministerraad al 33 jaar door hoe een Aogs feestje gevierd moet worden.

Het allereerste wat wij gaan doen als 
Ministers, is er samen met alle mensen 
van 't Aogje een mooi feest van maken!

JOZUA
MINISTER

Schoolse zaken

Als Minister van Groene Zaken houd ik mij bezig met het vele groen in ’t Aogje, nieuwe bomen die worden geplant, het Zottenhofke, wat officieel geopend werd en al het groen dat van belang is in ‘t Aogje. Als kind had ik al een voorliefde voor het groene voetbalveld bij ons in de buurt. Dat ik nu de Groene zaken mag behartigen is natuurlijk hartstikke mooi!
Vooral met carnaval kan ik mee aanzwengelen dat de boel weer mooi groen(wit) wordt opgetuigd.

MELVIN

MINISTERGroene zaken

Even voorstellen...Even voorstellen...
Twee nieuwe ministers

2012-Heden33 jaor Ministerraad33 jaor Ministerraad

1989-2000

2001-2011

16 17



PrikbordPrikbord
Berichten uit 't Aogje

Geen 66 jaar, dat dan weer niet, maar we zijn al op 

de helft! Ook wij timmeren al 33 jaren aan de weg 

(en da meej zonder hamers!). Helaas kon ons feestje 

afgelopen seizoen niet doorgaan, maar ja…. aar 

hadden wel meer cubkes last van.

Maar na 33 jaar hebbe we eindelijk wel deur dat De 

Biermagneten geen tweederangs kapelleke meer zijn, 

maar een alom gerespecteerd clubke muzikanten. 

Zowel in ’t Aogje als in de randgemeentes van ’t 

Aogje (zoals ’t Kielegat) weten de carnavalisten onze 

gezelligheid te waarderen en kunnen we met vele 

mede-muzikanten deur één deur.

Helaas zien we om ons heen  een aantal 

gerespecteerde Bredaose kapellen die besloten 

hebben nie meer deur te gaan. Een groot gemis voor 

de carnavalswereld, maar op zo’n moment fungeren 

De Biermagneten als een sociaal vangnet, zetten wij 

de deur open en bieden we graag onderdak aan een 

paar ronddolende, kapel-loze muzikanten. We zijn de 

kwaaiste nie!

En ja, dan nu maar hopen dat het dit jaar een bietje 

deur kan gaan, want op het moment dat ik dit stukske 

schrijf, heb ik wel deur dat we meej carnaval misschien 

weer voor een gesloten deur staan.

Op dit moment pakken we wat we pakken kunnen. 

Nog net effe ’t Blèèrfeest er deurgedouwd en zo 

gauw we weer een paar weekjes mogen repeteren, 

halen we de instrumenten gelijk uit het vet, spannen 

de trommelvellen weer wat strakker aan en stoffen 

we onze muziekboekskes af. De pakskes hangen 

gestreken in de kast, klaar voor het grijpen als 

we weer een keer mogen. Inmiddels is zelfs de 

repetitieavond tijdelijk naar de zondagochtend 

verhuisd. ’t Is effe deurbijten, maar ja, ge mot er wat 

voor over hebben! 

Wat het ook mag worden, wij zijn er klaar voor! Al bijna 

2 jaar lang ‘nieuwe’ nummers op de plank, die we nou 

toch graag het feestgedruis in willen blazen. 

AGGE DA MAOR DEUR @!!

De BiermagnetenDe Biermagneten

Witte nog, ut Dorpsbal in ut Motel, da Tattemus 80 daor veur ut irst optrad, net onder dun trap bij dun ingaang, meej ut liedje “Rode rozen”? Wat un lef, wat un sukses. 

Maor witte ok, da laoter uit di zootje Aogse Bluf is 
voortgekomme; bij gullie alle toch wel bekend, deink zo. Da 
clubke, da veule kere ut Mottomot ‘eet gewonne g’ad. 
Da clubke, da veur dun Aogse geminschap altij klaor staot om un stukske meziek te maoke, zowel meej karreneval, as dur buite.

Da clubke, da ok ‘ofkapel vaan’t Ginneke is gewist, en 
tegeswoordig bij dun prins van Bredao meziekskus maokt as ‘ofkapel. Jao, ze staon nie stil. Waor ze maor kenne toetere, zijn ze van de partij.

Veurig jaor (2021) ‘ebbe ze dur 33 jaorig bestaon gevierd 
g’ad meej un grôôt féést veur de meinse van ut Aogje. Wat un prachtaovond.

OP NAOR DUN 44 JAORIG BESTAON!

Aogse BlufAogse Bluf

JubilarissenJubilarissen
Al jaren bij de C.C.

Hartelijk gefeliciteerd met jullie carnavaleske mijlpaal. Als 
oud Baron Koenraad, Professeur du Commerce, Bienfaiteur, 
Garnement Supérieur et l’Animateur le Dernièrre du Moment 
en als oud President van ’t Lestogenblik koester ik de vele 
warme herinneringen aan jullie Stichting. De warmte, 
gezelligheid, de wederzijdse bezoeken, de mooie feesten en de 
nauwe band die we met elkaar hebben. 

De vele geweldige momenten die ik heb beleefd met oud-Prins 
Peer d’n zeventiende en Oud-Prins Sanseverius de XVI waren 
voor mij en zeker ook voor mijn vrouw Judith van onschatbare 
waarde. 
3 jaar geleden besloot ik om samen met mijn kleinkinderen 
mee te doen met jullie optocht. Dit uiteraard na goedkeuring 
van oud-Prins FR’ ECOLE, beter bekend als mijn schoonzoon 
Frido.  Het was óf de Aogse optocht of niet. 

De bezoeken van Prins Raymundus XIX bij mij thuis om te kijken 
wat we aan het bouwen waren voor jullie optocht waren meer 
dan leuk.  Ik hoop echt met jullie heel snel het glas te kunnen 
heffen op jullie 66 jarig jubileum. Lang leve de verbroedering!

KOEN MELIS

Beste carnavalsvrienden Beste carnavalsvrienden 

2222

Dennis Nuitermans

1111

Rick van Buel

Marco de Meulder

3333

Dat er dit seizoen geen carnaval gevierd kan worden zoals we 

dat gewend zijn, dat is al bekend, maar dat wil niet zeggen dat 

we alle gezelligheid moeten laten schieten, want.......

• Hoe mooi zou het zijn als we door het hele Aogje de groen-

witte vlag MET WIMPEL massaal zouden laten wapperen? 

Wat zegt u? Geen wimpel? Geen probleem, die is bij ons te 

koop!

• Hoe lekker als we massaal het groen-witte lekker-om-

oew nek daske zouden dragen, als we buiten zijn, want da 

kriebelt zo fijn;

• Hoe vrolijk zou het eruit zien, wanneer we allemaal die 

vrolijke groen-witte plu in de lucht steken als het regent?

• Hoe lekker zou het zijn om toch te kunnen smullen van die 

heerlijke, enige echte Aogse troela?

Wij bieden u de mogelijkheid om al deze behaaglijke dingen 

bij ons te kopen. Binnenkort komen leden van Stichting C.C. 't 

Aogje weer als vanouds naar u toe. Onze Financiële Actie staat 

gepland op zaterdag 26 februari 2022. Wij komen die dag tussen 

11.00 uur en 15.00 uur bij u langs. Betalen kunt u contant of 

middels een Tikkie via een QR-code. Nee, nee niet die van het 

RIVM maar die van C.C. 't Aogje.

Gun uzelf in deze rare tijd wat warmte en gezelligheid!!!!

FINANCIËLE COMMISSIE

Financiële actie: 26 februari 2022Financiële actie: 26 februari 2022

Bende Benukt bestaat al jaren 33 jaar en met 

het dubbele bouwplezier komen ze daarmee 

aardig in de richting van de C.C. 

Deze groep vrienden van voorheen CV De 

Bruine Pij gaat zelf inmiddels ook al richting de 

60,  maar ze zijn gelukkig nog jong van geest.

In de beginjaren hebben ze met hun kubistische 

bouwstijl menig Aogse toeschouwer weten te 

ontroeren.

Tegenwoordig leggen ze als loopgroep 

op ludieke wijze mis(ver)standen in de 

samenleving bloot. Wie herinnert zich 

bijvoorbeeld Het Weigevoel niet meer, Onze 

tent loopt voor g’n meter, You never wok alone, 

Levend Curling en Feek Nieuws? 

Ondanks het feit dat de prijzenkast uitpuilt 

zijn ze toch het meest trots op de 3e prijs in de 

categorie met 1 deelnemer.

Wij wensen de C.C. nog vele jaren 

organisatieplezier toe en hopen dat we nog lang 

van de partij mogen zijn.

Bende BenuktBende Benukt
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Bep en Toos in gesprek met......Bep en Toos in gesprek met......
Het succes van Bep en Toos is naar hun hoofd 

gestegen. Dit jaar hebben ze een eigen talkshow 

geïntroduceerd en naar hun eigen zeggen is de show 

beter dan De Vooravond, beter dan Margriet en zeker 

beter dan Beau, Jinek en  Op1. Ze hebben Voetbal 

Inside als voorbeeld genomen en zijn in gesprek 

gegaan met mensen die al jaren carnaval in ’t Aogje 

hebben gevierd of er vorm aan hebben gegeven. Dat 

alles in het kader van 66 jaar carnaval in ’t Aogje.

Deze gesprekken zijn vastgelegd in een serie van 

vier uitzendingen. Via www.cctaogje.nl kunt u de 

interviews bekijken. Vanaf 11 februari is de eerste 

uitzending te zien. Op 15 februari volgt interview 

twee en de derde en vierde uitzending komen op 19 

en 23 februari.

De Aogse HopkesDe Aogse Hopkes
De Aogse Hopkes deden in 1998 voor de 1e keer mee met de optocht in ‘t Aogje, we waren toen met 11 leden: 6 volwassenen en 5 kinderen, volgend jaar vieren we gewoon    een feestje voor onze 25 jaren. 

Ooit waren de Hopkes met 34 leden, Sylvia, Henk en Bart zijn nog over van de Hopkes 1e oprichting.

De eerste jaren “bouwden” we  in de Zuilenstraat, vanaf begin september elke vrijdagavond!
Het was toen al altijd een feest, eerst  koffie drinken, daarna effekus bouwen en afsluiten met wat biertjes. 

Elk jaar proberen de Hopkes een uitje te organiseren voor alle leden; de laatste jaren zijn het meestal gezellige fietstochten, afgesloten met een barbecue en wat drankjes, maar de Hopkes denken nog vaak terug aan de jaren dat ze een zeskamp en een Voice organiseerde. We kwamen er toen achter dat er wel zangtalent in onze groep zat, dat bleek ook wel, want we wonnen ooit de publieksprijs bij het MottoMot.

De Hopkes hebben bijna altijd hun eigen motto en verzinnen er vaak tijdens de optochten van alles bij.

Onder het motto "wij vieren ons eigen feestje wel" introduceerde wij de WC polonaise in het toilet van De Koe!

Een optocht is voor ons geen optocht als er geen zilverpapier wordt gebruikt voor de wagen.

Onder het motto "tradities die geen traditie meer zijn" verheugen wij ons nog elk jaar tijdens de optocht in ons Aogje op de soep op de Haagweg 299 bij restaurant de Muze!

Een carnaval is geen carnaval zonder dat we hebben geopperd om dit jaar rookmachines te gaan gebruiken.

Omdat iedereen eerst koffie moet hebben genuttigd voordat hij een alcoholische versnapering mag, komen iedere carnavalsdag vanaf 07.00u al de eerste foto's van koffie langs op de app.

(Bijna) iedereen is welkom om na het Schrobbelèr-bal bij Henk en Sylvia friet te komen eten en afscheid te nemen van een geweldig Aogs carnaval. 

Advies: bouw je een rijdende kroeg, zorg er dan altijd voor dat dronkemannen genoeg obstakels hebben om te vallen! 

De Aogse Hopkes zoeken de eerste druppel pas als leste, op carnavals dinsdag.
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Boekhouding
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.COM 

Niet meer zo blij met je boekhouder? Te duur? Of te groot 
geworden voor jou als ‘kleine’ MKB-klant? Kies voor échte 
aandacht en maatwerk. Met een flexibele en persoonlijke bena-
dering. Ook in loonadministratie en belastingadvies. Kom langs 
voor een gratis second opinion en beslis dan zelf of je 
overstapt. Dat is overigens makkelijker dan je denkt.

Hoeveel maatwerk
biedt je boekhouder

eigenlijk?
herberg het roode hert

Haagsemarkt 34, Breda. Telefoon: 076 - 5219501 
www.herberghetroodehert.nl

de gezelligste huiskamer van ‘t aogje

Op het moment dat ik dit schrijf, zitten we met z’n 

allen in een opleving van het coronavirus.

Dat is op z’n zachtst gezegd behoorlijk balen voor 

iedereen. In de eerste plaats voor de mensen die 

er mee besmet zijn uiteraard, voor de mensen 

werkzaam in de zorg, die hun benen onder hun gat 

uitlopen, de ondernemers, maar ook voor de politiek, 

die het voor ons allemaal zo veilig mogelijk wil 

maken en daartoe erg vervelende maatregelen moet 

treffen. 

Voor ouders die hun kinderen in plaats van het 

sprookje van Roodkapje nu moeten vertellen over 

Mondkapje en de Boze Golf. “Grootmoeder, waarom 

zijn je ogen zo rood?” “Omdat ik midden in een 

niesbui zit!”. “En waarom zijn uw oren zo groot”?. 

“Dat komt door die rot elastiekjes”! En dan is ook 

nog oma’s bril beslagen, waardoor ze tegen alle 

bomen van het bos knotst. ”Maar oma, u bent toch 

gevaccineerd?” En om even in de sprookjeswereld te 

blijven: Sneeuwwitje zal toch heus drie van de zeven 

dwergen de deur moeten wijzen. Hetzelfde geldt 

voor hun huisdieren, de zeven 

geitjes. De boze wolf is inmiddels al 

verhuisd naar Lage Zwaluwe, heb ik begrepen. 

Eh… wie hebben we nog? Oh ja : ‘Het meisje met 

de zwavelstokjes’, die heeft een andere baan 

en werkt bij de GGD ze heet tegenwoordig ‘het 

meisje met de wattenstaafjes’. 

Al met al zitten we mooi in Hotel “de Aap” en ik 

vraag mezelf hardop af of we in 2022 weer live 

kunnen carnavallen, Zeker nu Stichting C.C. ’t 

Aogje haar 66 jarig jubileum viert! 

U zult misschien denken: ”kom op Bart doe 

eens niet zo negatief”, nou, was dat maar 

waar. Waren we  maar negatief allemaal. Iets 

waar ik normaal zeker geen voorstander van 

ben maar nu van harte hoop!

En ze feestten nog lang en gelukkig...

BART VAN D’N BIELOP

Bart van d'n BielopBart van d'n Bielop
Er was ens...

Beeld: Robin Nagtzaam
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Ut staod’in de sterre!Ut staod’in de sterre!
Wat voorspelt jouw carnavalshoroscoop?

Je zelfgemaakte aftelkalender is éindelijk helemaal aangekruist, wat kroop de tijd. Maar 

dat is gek: Komende week vliegt voorbij, voor je het weet is het woensdag en is carnaval 

2022 verleden tijd. 

Ram

Na al dat feesten heb je honger als een leeuw. Ga op jacht naar goeie bak friet met mayo, 

een broodje kroket of een gebakken ei met spek. Maar laat de Nil met rust.

Leeuw

Cupido is ook op het bal. Misschien richt hij zijn pijlen op jou. Wie weet wat voor bijzondere 

ontmoetingen te wachten staan.

Boogschutter

Deze week loop je een oude bekende tegen het lijf. Jaren bijpraten gaat het beste onder het 

genot van een drankje aan de bar. Proost!

Tweelingen

Keuzestress: wordt het een indianenpak of een prinsessenjurk? Of wellicht een blauwe 

kiel? Het doet er ook niet toe, als het maar lekker zit om te hossen.

Weegschaal

Pilsje? Wijntje? Frisje? Van al dat hossen krijg je dorst, dus zorg ervoor dat je voldoende 

drinkt. Desnoods neem je een glaasje water, man!

Waterman

Deze week is het thema ‘Dieren’. Je hangt de beest uit in zowel het Roode Hert als De Koe. 

Je danst met een paard in de gang en de volgende ochtend word je wakker met een kater.

Stier

Normaal gesproken ben je een koele kikker, maar deze week is niet ‘normaal’. Je laat je 

zien van een heel bijzondere kant. Trekt dat bekijks? Haal er je schouders voor op en denk 

‘Boeiuh’. Maagd

Je bent een kei in zingen, deze week laat je dan ook geen liedtekst onbenut. Ik lees in de 

sterren dat je aan het eind van de week je stem kwijt zult zijn.

Steenbok

Je staat al te stuiteren om je in het feestgedruis te storten. Hou je nog even in, je hebt je 

schoenen nog niet aan.

Kreeft

Na een paar avonden goed doorzakken, kan het zijn dat je met zo’n bonkend gevoel in je kop 

wakker wordt. Het venijn zit ’m in de staart. 

Schorpioen

De optocht kijken wordt een partijtje klappertanden, maar wat zul je warm worden van alle 

mooie deelnemers. Of je bént een deelnemer, dan voel je je als een vis in het water. Geniet!

Vissen
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076 564 20 42 info@lussenburgadvies.nl
lussenburgadvies.nl

Lussenburg Advies feliciteert ‘t Aogje!

‘t Aogje @  
 um al 66 
 jaar deur!  

Carnaval 2022, als het door mag gaan, wat 

trekken we dan aan? Vele dames maken er een 

groot verkleedfeestje van bij het Vrouwkesbal op 

donderdag in De Koe. Ik heb hier de prachtigste 

kleding al voorbij zien komen. Zelf heb ik met mijn 

clupke Zus en Zo! al sinds mensenheugenis (nou ja, 

onze heugenis dan) de traditie om met het Dorpsbal 

een jaarlijks nieuwe outfit te dragen, liefst met 

bijbehorende act. 

Daar gaan maanden aan voorbereiding aan vooraf en 

bijna wekelijkse brainstormsessies, die langzaam 

veranderen in naaisessies. Gemaakte plannen 

worden vaak nog op het laatste moment gewijzigd. In 

theorie lijken wij goed voorbereid, maar de praktijk 

wijst uit dat het er meestal op neerkomt dat we op de 

laatste minuut nog wat knopen aan moeten naaien of 

nog gauw een zoompje moeten leggen. Weet je nog 

Christy dat we jouw jurk, een uur voor het Dorpsbal 

begon, afknipten omdat we dachten dat dit de mijne 

was. Oeps daar moest even wat woede of verdriet 

weggeslikt worden, want nu was het jurkje wel heel 

erg kort voor jouw lange benen. Of dat mijn ‘Luv 

jurkje’ echt van zo’n vreselijke kleur geel was dat ik 

echt de deur niet uit durfde in die outfit. Die van jullie 

waren leuk. Gelukkig waren jullie solidair en hadden 

we zo wat anders aan. Tja, o.a. brandweervrouwen, 

zeemeerminnen (waarvan we ook 2 miniversies 

maakten voor onze dochters), piraten, feeën en 

waarzegsters passeerden de revue. 

Tijdens een inspiratieloos jaar hebben we ook nog 

eens de dag van het Dorpsbal zelf een fanclub 

opgericht. De desbetreffende zanger was zo blij met 

ons, dat we na carnaval zijn ‘eigen’ cd -speciaal voor 

ons gemaakt- thuis overhandigd kregen. 

Maar het allerleukste vond ik ons datingburo ‘Zus 

en Zo!’. We waren even aan het rekenen, maar dat 

is pakweg 20 jaar geleden. Nog nooit zo weinig 

biertjes gedronken als toen. Gewoon geen tijd 

voor gehad. Wij hadden mantelpakjes aan en een 

notitieblok bij de hand met vragenlijsten met vragen 

als: “wat verdiende gij?”, “hedde gij een groot 

huis?”, wa zoekte gij in een vrouw?””, “bende gij 

vrijgezel?”, “bende gij getrouwd?” (onze tijd ver 

vooruit natuurlijk, want second love sites bestonden 

toen nog nie eens). Waarop de betreffende persoon 

een nummer kreeg en wij op zoek gingen naar 

de passende match. Ze kregen ook een sticker 

van ons met onze bevindingen, bijvoorbeeld: ‘pas 

op, getrouwd’ of ‘begeerde vrijgezel’, ‘ideale 

schoonzoon’ en zo hadden we er nog veel meer. 

Konden ze onderling ook alvast ‘zoeken’. Ze stonden 

in de rij om in te schrijven, ook wel heel erg gelachen 

en veel matches gemaakt. Als ‘salaris’ vroegen wij 

een uitnodiging voor de eventuele bruiloft. 

We wachten nog steeds, maar onze hoop is nog 

steeds gevestigd op de ‘match van de avond’ van de 

plaatselijke slijter en de schooljuffrouw. Wie weet 

ooit!

Hoop van harte dat we elkaar ook dit jaar met 

carnaval weer zien, zeker bij het Dorpsbal!

't Penneke van Frenneke't Penneke van Frenneke
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Lang geleden, toen de vissen nog te voet gingen, besloot een aantal vrienden om een carnavalswagen te 

bouwen om mee te doen met de optocht in ‘t Aogje. Inmiddels zijn we 33 jaar verder en dat is uiteraard 

reden voor een carnavalesk jubileum! Hoewel veel mensen ons vooral kennen van onze wagens, zijn er 

nog veel dingen die de meeste mensen nog niet van ons weten.

…c.v. Simpel in 1989 is opgericht?
…we hofleveranciers zijn van de Prinsenwagens van zowel ’t Aogje als van ut Kielegat?
…we daarnaast ook hofleverancier zijn van een Aogse Prins: Frécole… 
…én van de huidige voorzitter van C.C. ’t Aogje?
…we niet alleen goed zijn in wagens bouwen, maar ook in spelletjes en andere activiteiten, zoals de Dorpskwis en de Weilandgames?

…we zelfs vier keer hebben meegedaan met het t.v. programma “Ter land, ter zee en in de lucht”?

…we ook meerdere keren hebben “geacteerd” in reclamespots op Baronie TV…?
…de bouw van een grote wagen gemiddeld 333 bakken bier en 66 dozen frikandellen kost?
…we ooit met drie creaties tegelijk in d’n optocht te zien waren: de (toen nieuwe) Prinsenwagen, een loopgroep en een kleine wagen?

…we lange tijd gebouwd hebben in Effen -op verschillende locaties- en nu al weer acht jaar bouwen aan ’t Hekven?
…we op Effen een keer hoog bezoek gehad hebben in de bouwloods van burgemeester Chris Rutten?

…we jaren geleden al ons eigen Zomercarnaval vierden in de bouwloods op Effen?

Wist je bijvoorbeeld dat...

…dit feest eigenlijk was ontstaan uit het feest 

dat we gaven voor ons 11-jarig jubileum..?

…diezelfde burgemeester Rutten ook ons 

Zomercarnaval heeft bezocht (om te vragen 

of de muziek om 05:00 uur zachter mocht, hij 

woonde namelijk achter onze bouwloods)?

…we de W.C. Experience in De Koe hebben laten 

optreden ter gelegenheid van ons 20-jarig 

bestaan, omdat we eigenlijk niet konden wachten 

tot het 22-jarig bestaan?

…de W.C. vervolgens bij het 22-jarig bestaan 

heeft opgetreden op de wagen, tijdens de 

Kielegatse optocht?

…we daarnaast voor het 22-jarig jubileum een 

echt Riddertoernooi hebben gehouden?

…we geen bierblad of dienblad hebben, maar een 

heuse Bierplènk?

…we ieder jaar weer een nieuwe plènk hebben, 

die nòg groter, gaver of mooier is dan de vorige?

…we al jaren plannen hebben voor een eigen 

skybox in De Koe, met een privétap en frietpan 

(maar we krijgen Frido helaas niet omgepraat)?

…we ons 33-jarig jubileum later dit jaar nog 

groots zullen vieren!?

…we hopen er nog minimaal 33 

jaar bij te kunnen plakken!?

33  jaar c.v. Simpel33  jaar c.v. Simpel
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Je kleintje is van harte welkom 
bij Partou Princenhage

Ons mooie pand staat In het hart van de wijk 
Princenhage in Breda. Binnen in de lichte groepen 
nodigt het speelgoed uit om op ontdekkingstocht 
te gaan. Buiten beleeft je kind mooie avonturen in 
onze ontdektuin. Zowel binnen als buiten valt hier 
genoeg te beleven!

Partou Princenhage
Haagweg 466, Breda
06 - 158 278 26
www.partou.nl

Zoek je een knus 
kinderdagverblijf?

Een kijkje achter de schermen
Een kijkje achter de schermen

Carnaval met Prins Raymundus XIX

Elke Prins is uniek en bij elke Prins maken we als 

Joffers bijzondere dingen mee, maar de Prinsen 

van ’t Aogje hebben in ieder geval één ding gemeen: 

Ode aan de vrouw! Al zeggen we het zelf, zonder 

de Joffers loopt alles natuurlijk in de soep… ;) Met 

elkaar maken we gedurende het carnavalsseizoen 

dierbare herinneringen. We beleven de meest gekke, 

maar vaak ook emotionele momenten zij aan zij en 

zijn deze periode elkaars steun en toeverlaat. In 

dit stukje een klein kijkje achter de schermen. Als 

wij, de Joffers van ’t Aogje, aan carnaval met Prins 

Raymundus XIX denken, dan denken we aan…

… GRENZELOOS GENIETEN! 

Al vanaf de allereerste minuut van elke activiteit 

geeft deze Prins vol gas, dat blijft zo tot dat de 

snackjes midden in de nacht uit de frituurpan komen. 

Al in het weekend van zijn allereerste bekendmaking 

verloor hij zijn stem, zo enthousiast begon hij zijn 

rol als voorganger in de leut: Prins van ’t Aogje. 

Dit enthousiasme is, ook na twee jaar, nog steeds 

kenmerkend voor zijn manier waarop hij de rol van 

Prins vervult. Bovenal is dat enthousiasme natuurlijk 

enorm aanstekelijk!! 

… VEEL BROKSTUKKEN. 

Ja echt, elke keer weer presteert deze prins het om 

(per ongeluk) iets aan zijn outfit kapot te maken. 

Is het niet de veer die knakt, dan is het wel een 

manchetknoopje dat springt, de knoop op zijn blouse 

die kwijt is, het grootkruis dat van de ketting af 

valt of de onderscheiding aan de binnenkant van 

zijn pak die niet aan het speldje blijft hangen. Al dit 

soort taferelen zorgen voor de nodige hilarische 

momenten en last minute improvisatie oplossingen. 

… EMOTIE. 
Alles wat Rudie als Prins doet, doet hij met 

heel zijn hart en dat zorgt voor de nodige 

emotionele momenten. Naar de bezoekjes bij de 

verzorgingstehuizen, gaat hij net zo lief als naar het 

grootste feest in de Koe. Wat hij het belangrijkste 

vindt, is het carnavalsgevoel meenemen naar de 

plaats waar hij is, het brengen van leut tot alle 

uithoeken van ’t Aogje en daar voorbij. 

… ENORME LACHBUIEN,

zowel op als naast het podium. Niet per se van 

Rudie, maar voornamelijk van ons als Joffers. Het is 

ongelofelijk hoe hij het presteert, maar overal is tijd 

voor een grapje. 

… NOG VEEL MEER, TE VEEL OM OP TE NOEMEN. 

Blijf onthouden: bij zijn is meemaken! We zien elkaar 

op het volgende feestje.  

DE JOFFERS VAN ’T AOGJE
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LIEVE AOGENEZEN
Wat vinden wij het nog steeds ontzettend jammer dat we vorig jaar 

niet de optocht hebben kunnen lopen en met heel ‘t Aogje carnaval 

hebben kunnen vieren. Ook dit jaar blijft onzeker, maar we willen er 

het beste van maken. Daarom kijken we met jullie graag terug op 

begrippen die met Allus Zakt en carnaval te maken hebben. Jullie 

moeten ze nog wel eerst even zoeken....
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HORIZONTAAL
3 speelgoed 5 door de kniëen 8 circus 9 
naald en draad 11 volgorde optocht 12 
carnavalswagen bouwen 15 bloemen 17 
links rechts 18 inzingen 20 Princenhage 
21 medaille 23 feestzaal 25 begroeting 26 damesfeest 28 in een rij dansen 30 leider

VERTICAAL
1 feestje op maandag 2 spreken ze met 
een zachte g 4 winnen 6 Breda 7 stilleven 10 hoemoes 11 kop in ‘t zand 13 schippers 14 leukste feest van het jaar 16 snacks 

halen tijdens carnaval 19 het vaart en het heeft een naam 22 cv 24 aftrap carnaval 27 nonnen 29 lange stoet

OPLOSSING
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Horizontaal: 3 opwindpop 5 zakken 8 zaktini  9 naaimachine 11 startnummer 12 papiermaché 15 hyacintjes 17 snollebollekes 18 vocaolegeneraole 20 taogje 
21 onderscheiding 23 koe 25 alaaf 26 vrouwkesbal 28 polonaise 30 generaol Verticaal: 1 dorpsbal 2 brabant 4 prijs 6 kielegat 7 standbeelden 10 peterselie 11 
struisvogels 13 matrozen 14 carnaval 16 cholesterolleke 19 botenanna 22 carnavalsclub 24 ellufelluf 27 begijntjes 29 optocht Antwoord: Allus Zakt

1) A    2) A, namelijk: Cees Hoosemans, Piet Dekkers, Daan de Koning, Nico Stokman, Maarten van de Rijt, Charles van 
Kerkvoorde en Dennis Nuitermans    3) C    4) B    5) B    6) B    7) A    8) Kobus IV, Peer de Leste, Jocus VII en Fr'école    9A) 1989 B) 9  
10) 2006    11) Er buiten een feestje van maken!

Allus Zakt

PuzzeltijdPuzzeltijd
KruiswoordpuzzelKruiswoordpuzzel

Aogse CarnavalsquizAogse Carnavalsquiz
Stichting C.C. ’t Aogje bestaat sinds 15 december 1972. Vanaf 1956 werd carnaval in ’t Aogje georganiseerd door 

de C.C. Waar staan deze twee letters voor?

A)  Culturele Commissie B)  Carnavals Commissie C)  Contact Commissie1

Wanneer en waar werd het  Aogse volkslied, geschreven door Cees Hoosemans, voor het eerste gezongen?

A) in 1965 voor het vertrek van de 

optocht

B) in 1970 op het Prinsgeburenbal C) in 1981 op het Dorpsbal in het Motel4

Wie spelen de rol van Bep en Toos?

A) Arjan Mulders en Ceciel van Dort B) Anja Maalcke en Loes de Vetter C) Lilian Watzeels en Leslie de Nijs

6

In welk jaar is Driekske bij zijn vader Nil geplaatst? Streep het foute antwoord door.

A) 2004
B) 2006

C) 200810

Noem drie Prinsen die een regeringsperiode hadden van slechts één jaar:

A) ................................................................
....... B) ................................................................

....... C) ................................................................
.......

8

Hoeveel verschillende voorzitters heeft Stichting C.C. ’t Aogje gehad sinds de Stichtingsakte van 1972?

A) 7
B) 8

C) 92
Wie schreef het jubileumboek ’t Aogje ’n blom van 22?

A) Cees Hoosemans B) Rinie maas C) Piet Rasenberg3

Van wie is de gevleugelde uitspraak “zeuven weken krentenbrood”?

A) Pietje de Nar B) Nuske de Neus C) Polleke Piekhaar5

In welk jaar werd in ’t Aogje de Ministerraad opgericht (A) en uit hoeveel Ministers  bestaat die Raad (B)?

A) ................................................................
....... B) ................................................................

.......9

Stichting C.C. ’t Aogje kent een aantal Commissies. Iedere Commissie heeft een voorzitter. Bij welke optie staat 

een naam van iemand die geen voorzitter is?

A) Francis van den Broek, Frans Langen en 

Henk Fransen 

B) Camiel van Bedaf, Carla van den Boer 

en François van Twist

C) Jacqueline Dekkers, Johan de Craen en 

Niels van Dorst
7

Wat moet Stichting C.C. ’t Aogje doen als carnaval door de corona niet binnen gevierd kan worden?

Antwoord:  ................................................................
..................................................................

..................................................................
.............................

..................................................................
..................................................................

..................................................................
................................................11
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Hed oew dak een scheur?
't Aogje @ um al 66 jaor deur!
Klik                          op oew gemak
veur problemen meej oew dak

vanhaperen.nl 

“Driekske, ouwdoe verrekenssnuit effekes dicht. 

De perskonferèènsie begint op Lapteen-Teejveej. 

Kijk daor is de minister van Aogse Zaoke. En daor, 

de minister van Algemeene Zaoke. Pfff. D’n dieje 

‘ad z’n schoene welles moge poetse veurdattum op 

teejveej verschijnt. Maor ’s kijke wa ze te vertelle 

‘emme. ‘Eeft ‘t Aogse Carnavalsvirus goed kenne 

muteere om diejen omicronvariant uit ons dorp te 

verdrijven? De modelle van het AIVM [Aogs Instituut 

veur Volksfeesten en Maskerades, redactie] wijze in 

ieders geval uit da ’t Aogse carnavalsvirus al 66 jaor 

veul besmettelijker én plezieriger is!”

“Driekse... ouwdoe mond nouw ’s effe! Wa? Wa zeede 

gij Driek? Azzik nie ken verstaon wa ze te zeevere 

‘emme, mot ik maor naar da Jofferke kijke die naast 

de ministers ‘taolt meej gebaore’? Ge’ed gelijk. Ut 

lekt da spelleke ‘hints’ wel! Hmmm... Azzut aon d’n 

Schoolse minister ligt dan ken d’n ‘Oudercreche’ in 

de Koei dees jaor open. Da zouw mooi zijn anders 

zitten wij oudjes nog ’n carnavalsjaor meej die 

brakke opgehokt! “

En wa gebaort diejen Joffer nouw? De nieuwe Prins 

‘ad zoveul veurpret van ’t Aogse carnavalsvirus 

ge’ad, die moest op d’n 11e van d’n 11e toch nog 

effekes in...eh... in - [een staot van zijn... drie letter-

greepe... klinkt als... ‘kar-ran-tèè-ne’] - blijven??? 

Ohh... In de ‘kan-ti-ne’, bedoelt diejen Aogse Troela! 

Ik ‘ebbum deur, al bleft ut de vraog waor onze Prins 

na z’n lancering zal uit’aange.”

“Oh. De minister van Pliesie Zaoke wit nog nie of da 

d’n Aogse optocht meej diejen 1,5 meter maotregel 

veuls te lang zal worre. Maor al wel da Peer Bromtol 

d’n 1,5 meter meej’un mieniemum van 1,1 meter 

zal motte ‘aand’aove. De maotregele rond d’n 

Aogse spekpolonaise worden daarmee dus meej 

ruim 40 centimeter versoepeld! En nog meer goed 

nieuws! D’n minister van Geld Zaoke ‘eb opnieuw ’n 

steunpakket toegezeejt ge’ad. Saome meej d’n dieje 

van Bijstands Zaoke zorgt ie erveur da d’r in ieders 

geval genogt consumptiebonne gepint kenne worre 

zodra ons feest weer zal losbarsten.” 

“Omdat d’n minister van Vrimde Zaoke d’n 

invoering van ‘nun IQ-code deur d’n minister 

van Mobiele Zoake maor vrimd von, ‘eeft ie ’nun 

verbroederingsmoosie ingediend ge’ad. Hij liet 

weten dat ’t Aogje wat hem betreft zo snel mogelijk 

terugkeert naor 11G: eddum na 66 jaor nog steeds 

nie deur en krijgde ze nie alle 11 op een rijtje, dan 

krijgde gin groen-wit vinkje op oew mobiele foon!”

 

“Driekse let op! Het is de beurt aan d’n minister 

van Groene Zaoke. D’n dieje ‘eeft ’t Zottenhofke 

recentelijk groen-wit op laote schildere. Vollegus 

‘nun uitgelekte nootiesie gebeurde dit echter 

zwart. D’n hoffotograaf legde dit Aogse nieuws vast 

waordeur een van de ministers onlaangs uitweek 

naor ‘nun functie elders. Tinus van de Mart zoekt de 

kwestie tot d’n leste druppel uit en tot diejen tijd is 

‘ok de rest van d’n Aogse ministerraod – ondaanks 

d’r 33 jaorige jubileejum – voorlopig nog nie jaorig.”

“Tja. ’t Aogje kreeg ’t allemaol deur en dreigde 

even over diejen kwestie te vallen. Onze jubilerende 

ministerraod viel echter niet en blijft in de corona-

misère missionair. Evenals de voltallige Grote Raad 

van de C.C. En gelukkig maor! Want wa’k vanaf 

munne sokkel besef is da ’t hele Aogje na twee jaor 

staot te trappele om weer ’n feesje te moge vieren.”

‘Opelijk magge we snel saome prooste op 66 

jaor carnaval in ’t Aogje. Want da is ’t teken da ’t 

coronavirus ons weer milder gestemd zal zijn en 

vooral da ‘t Aogse carnavalsvirus kriebelt als nooit 

tevoren!”

NIL

Nil's KollumNil's Kollum
Aogse Perskonferèènsie
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