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Vrijdag 9 februari 2018 vanaf 20.00 uur

HET GROTE PREMIERE BAL
uitsluitend op uitnodiging

•
Zaterdag 10 februari 2018 vanaf 13.00 uur

(s’middags voor klein en groot)
‘T FEEST KAN WEER BEGINNEN

•
Zondag 11 februari 2018 vanaf 14.00 uur

KINDERCARNAVAL
Met veel attracties: suikerspin | kindersminck  

grabbelton | springkasteel etc.. ALLES GRATIS
•

Zondagavond 11 februari 2018 vanaf 20.00 uur
WE GAAN ER WEER TEGENAAN

•
Maandag 12 februari 2018 vanaf 13.00 uur

HET FEEST GAAT MAAR DOOR....
Van Coothplein 35 Breda

CARNAVAL
CHARELLi

Burgemeester Paul Depla: 

Breda Leutigste Binnenstad
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Hahaha, ge motter mar op komme! 
Daddis nouw pussíes wa da wij tijdes 
iedere Kontkloppervergaodering 
wel un paor kirkes uitroepe. Hirluk 
mottoow. Hirlukke karneval vor dun 
deur in ’t Kielegat! 

In deejze Kontklopper wir alles 
dagge mot wete vor vijf daoge leut! 
En nog veul mir leutige dingeskes 
die ge eigeluk illemaol nie hoef te 
wete mar die wel leutig zen om 
meej te pikke. Dagge’t mar wit zeg 
mar! Stikleutige kollemniste hebbe 
we wir, Elluf Gebôôje tuurlijk en 
ochetocheotchetoch die geinige 
tekeningskes van Ôns Hanske en Dun 
Eric. Meej trots prissentere we di 
jaor ok een nuuw reddactielid: onze 
Monaa! Hirluk mêns. Ge kunter meej 
al oew sores terecht. Wij hier bij 
de Kontklopper gaon lekker verlicht 
de komende daoge meej jullie de 
pollenaise in! Eul veul leut en
ben lief vor elkaore!!

Alaaaaaf! De Kontkloppers

Hoe dadda moest wist spik-Hoe dadda moest wist spik-Hoe dadda moest wist spik-
splinternieuwe BCV voorzitter splinternieuwe BCV voorzitter splinternieuwe BCV voorzitter 
Luciën Verhoef al toen hij zelf  al toen hij zelf Luciën Verhoef al toen hij zelf Luciën Verhoef
als Prins Lucius van 2011 tot als Prins Lucius van 2011 tot 
2013 alle Kielegatters in opper-2013 alle Kielegatters in opper-2013 alle Kielegatters in opper-2013 alle Kielegatters in opper-
ste staat van feestelijkheid wist ste staat van feestelijkheid wist ste staat van feestelijkheid wist ste staat van feestelijkheid wist 
te brengen tijdens carnaval.te brengen tijdens carnaval.te brengen tijdens carnaval.te brengen tijdens carnaval.
En Prins DaanPrins DaanPrins Daan weet het ook. Dit  weet het ook. Dit  weet het ook. Dit  weet het ook. Dit  weet het ook. Dit 
jaar mogen we voor het tweede jaar mogen we voor het tweede jaar mogen we voor het tweede jaar mogen we voor het tweede jaar mogen we voor het tweede 
jaar achter hem aan hossen. En jaar achter hem aan hossen. En jaar achter hem aan hossen. En jaar achter hem aan hossen. En jaar achter hem aan hossen. En jaar achter hem aan hossen. En jaar achter hem aan hossen. En jaar achter hem aan hossen. En 
ze hebben er allebei heeeeul ze hebben er allebei heeeeul ze hebben er allebei heeeeul ze hebben er allebei heeeeul 
veeul zin in!

Daan:Daan: ‘Laat het alsjeblieft  ‘Laat het alsjeblieft  ‘Laat het alsjeblieft 
beginnen!’ beginnen!’ 
Luciën: ‘Ik kijk uit naar de  ‘Ik kijk uit naar de 
lach op de gezichten van lach op de gezichten van 
alle Kielegatters door de alle Kielegatters door de alle Kielegatters door de alle Kielegatters door de 
leut die ze beleven!’leut die ze beleven!’leut die ze beleven!’

Cultuur
Daan: ‘Carnaval ‘Carnaval ‘Carnaval
betekent vooral 
het samen feest-
vieren. Een cultuur vieren. Een cultuur vieren. Een cultuur 
van verbondenheid zonder van verbondenheid zonder van verbondenheid zonder van verbondenheid zonder 
rangen of standen, samen genie-rangen of standen, samen genie-rangen of standen, samen genie-rangen of standen, samen genie-
ten van gezelligheid, muziek en een goed glas.’ten van gezelligheid, muziek en een goed glas.’ten van gezelligheid, muziek en een goed glas.’ten van gezelligheid, muziek en een goed glas.’ten van gezelligheid, muziek en een goed glas.’
Luciën:Luciën:Luciën: ‘De betrokkenheid van onze vrijwilligers en de  ‘De betrokkenheid van onze vrijwilligers en de  ‘De betrokkenheid van onze vrijwilligers en de  ‘De betrokkenheid van onze vrijwilligers en de 
fl exibiliteit waarmee ze reageren op veranderende omstan-fl exibiliteit waarmee ze reageren op veranderende omstan-fl exibiliteit waarmee ze reageren op veranderende omstan-fl exibiliteit waarmee ze reageren op veranderende omstan-fl exibiliteit waarmee ze reageren op veranderende omstan-fl exibiliteit waarmee ze reageren op veranderende omstan-
digheden is geweldig. Ik denk overigens dat we daarin niet digheden is geweldig. Ik denk overigens dat we daarin niet digheden is geweldig. Ik denk overigens dat we daarin niet digheden is geweldig. Ik denk overigens dat we daarin niet digheden is geweldig. Ik denk overigens dat we daarin niet digheden is geweldig. Ik denk overigens dat we daarin niet digheden is geweldig. Ik denk overigens dat we daarin niet digheden is geweldig. Ik denk overigens dat we daarin niet 
uniek zijn. Wat wel typisch Kielegats is, is de openheid en gast-uniek zijn. Wat wel typisch Kielegats is, is de openheid en gast-uniek zijn. Wat wel typisch Kielegats is, is de openheid en gast-uniek zijn. Wat wel typisch Kielegats is, is de openheid en gast-uniek zijn. Wat wel typisch Kielegats is, is de openheid en gast-uniek zijn. Wat wel typisch Kielegats is, is de openheid en gast-
vrijheid van ons carnaval. Kom er bij en sluit maar aan!vrijheid van ons carnaval. Kom er bij en sluit maar aan!vrijheid van ons carnaval. Kom er bij en sluit maar aan!vrijheid van ons carnaval. Kom er bij en sluit maar aan!vrijheid van ons carnaval. Kom er bij en sluit maar aan!

11-11 was superstart 11-11 was superstart 
Luciën: Een prachtig gezicht!! De Kielegatse Hoogheid presenteren op  Een prachtig gezicht!! De Kielegatse Hoogheid presenteren op  Een prachtig gezicht!! De Kielegatse Hoogheid presenteren op  Een prachtig gezicht!! De Kielegatse Hoogheid presenteren op  Een prachtig gezicht!! De Kielegatse Hoogheid presenteren op 
de Grote Markt is een schot in de roos. Nog een paar jaar en dan staat de Grote Markt is een schot in de roos. Nog een paar jaar en dan staat de Grote Markt is een schot in de roos. Nog een paar jaar en dan staat de Grote Markt is een schot in de roos. Nog een paar jaar en dan staat de Grote Markt is een schot in de roos. Nog een paar jaar en dan staat de Grote Markt is een schot in de roos. Nog een paar jaar en dan staat de Grote Markt is een schot in de roos. Nog een paar jaar en dan staat de Grote Markt is een schot in de roos. Nog een paar jaar en dan staat 
de hele Grote Markt op 11-11 vol!!de hele Grote Markt op 11-11 vol!!de hele Grote Markt op 11-11 vol!!de hele Grote Markt op 11-11 vol!!de hele Grote Markt op 11-11 vol!!
Daan: ‘Ongeacht welke (werk)dag het is! 11-11 moet onderdeel worden  ‘Ongeacht welke (werk)dag het is! 11-11 moet onderdeel worden  ‘Ongeacht welke (werk)dag het is! 11-11 moet onderdeel worden  ‘Ongeacht welke (werk)dag het is! 11-11 moet onderdeel worden  ‘Ongeacht welke (werk)dag het is! 11-11 moet onderdeel worden  ‘Ongeacht welke (werk)dag het is! 11-11 moet onderdeel worden 
van een rijke Kielegatse traditie. van een rijke Kielegatse traditie. van een rijke Kielegatse traditie. van een rijke Kielegatse traditie. 

Nieuwe koersNieuwe koersNieuwe koers
Lucien: De jeugd zal in de komende jaren veel meer een speerpunt zijn  De jeugd zal in de komende jaren veel meer een speerpunt zijn  De jeugd zal in de komende jaren veel meer een speerpunt zijn  De jeugd zal in de komende jaren veel meer een speerpunt zijn  De jeugd zal in de komende jaren veel meer een speerpunt zijn  De jeugd zal in de komende jaren veel meer een speerpunt zijn 
zonder de huidige evenementen en tradities uit het oog te verliezen. Op zonder de huidige evenementen en tradities uit het oog te verliezen. Op zonder de huidige evenementen en tradities uit het oog te verliezen. Op zonder de huidige evenementen en tradities uit het oog te verliezen. Op zonder de huidige evenementen en tradities uit het oog te verliezen. Op zonder de huidige evenementen en tradities uit het oog te verliezen. Op zonder de huidige evenementen en tradities uit het oog te verliezen. Op zonder de huidige evenementen en tradities uit het oog te verliezen. Op 
11-11-2018 gaan we het verhaal van Kielegats carnaval presenteren met als 11-11-2018 gaan we het verhaal van Kielegats carnaval presenteren met als 11-11-2018 gaan we het verhaal van Kielegats carnaval presenteren met als 11-11-2018 gaan we het verhaal van Kielegats carnaval presenteren met als 11-11-2018 gaan we het verhaal van Kielegats carnaval presenteren met als 11-11-2018 gaan we het verhaal van Kielegats carnaval presenteren met als 
onderdeel de huidige tradities maar ook veel nieuwe tradities.onderdeel de huidige tradities maar ook veel nieuwe tradities.onderdeel de huidige tradities maar ook veel nieuwe tradities.onderdeel de huidige tradities maar ook veel nieuwe tradities.onderdeel de huidige tradities maar ook veel nieuwe tradities.
Daan: Ik ben een feestelijke dromer. Ik hou van mijn stad en van wat carnaval  Ik ben een feestelijke dromer. Ik hou van mijn stad en van wat carnaval  Ik ben een feestelijke dromer. Ik hou van mijn stad en van wat carnaval  Ik ben een feestelijke dromer. Ik hou van mijn stad en van wat carnaval  Ik ben een feestelijke dromer. Ik hou van mijn stad en van wat carnaval  Ik ben een feestelijke dromer. Ik hou van mijn stad en van wat carnaval 
met de stad doet en hoe iedereen het beleeft. Ik wil daar nog heel lang en op met de stad doet en hoe iedereen het beleeft. Ik wil daar nog heel lang en op met de stad doet en hoe iedereen het beleeft. Ik wil daar nog heel lang en op met de stad doet en hoe iedereen het beleeft. Ik wil daar nog heel lang en op met de stad doet en hoe iedereen het beleeft. Ik wil daar nog heel lang en op met de stad doet en hoe iedereen het beleeft. Ik wil daar nog heel lang en op 
een grootse manier van genieten.een grootse manier van genieten.een grootse manier van genieten.een grootse manier van genieten.

Je eigen beste creatie ooit? Zo van: ge motter mar op komme?Je eigen beste creatie ooit? Zo van: ge motter mar op komme?Je eigen beste creatie ooit? Zo van: ge motter mar op komme?Je eigen beste creatie ooit? Zo van: ge motter mar op komme?Je eigen beste creatie ooit? Zo van: ge motter mar op komme?Je eigen beste creatie ooit? Zo van: ge motter mar op komme?
Daan: ‘Ik ben samen met Kees Stallen en Mark van Ierssel oprichter van de  ‘Ik ben samen met Kees Stallen en Mark van Ierssel oprichter van de  ‘Ik ben samen met Kees Stallen en Mark van Ierssel oprichter van de  ‘Ik ben samen met Kees Stallen en Mark van Ierssel oprichter van de  ‘Ik ben samen met Kees Stallen en Mark van Ierssel oprichter van de  ‘Ik ben samen met Kees Stallen en Mark van Ierssel oprichter van de 
Bontjassendag op carnavalsdinsdag. Bontjassendag op carnavalsdinsdag. Bontjassendag op carnavalsdinsdag. Bontjassendag op carnavalsdinsdag. Bontjassendag op carnavalsdinsdag. 

Het leukste bonte thema ooit vond ik ‘Bont meej oewen ‘ond’. 120 Kielegat-Het leukste bonte thema ooit vond ik ‘Bont meej oewen ‘ond’. 120 Kielegat-Het leukste bonte thema ooit vond ik ‘Bont meej oewen ‘ond’. 120 Kielegat-Het leukste bonte thema ooit vond ik ‘Bont meej oewen ‘ond’. 120 Kielegat-Het leukste bonte thema ooit vond ik ‘Bont meej oewen ‘ond’. 120 Kielegat-Het leukste bonte thema ooit vond ik ‘Bont meej oewen ‘ond’. 120 Kielegat-
ters in bontjas al dweilend met 120 aangelijnde pluchen honden. Ge had er ters in bontjas al dweilend met 120 aangelijnde pluchen honden. Ge had er ters in bontjas al dweilend met 120 aangelijnde pluchen honden. Ge had er ters in bontjas al dweilend met 120 aangelijnde pluchen honden. Ge had er ters in bontjas al dweilend met 120 aangelijnde pluchen honden. Ge had er ters in bontjas al dweilend met 120 aangelijnde pluchen honden. Ge had er 
bij motten zijn!’
Luciën: ‘Ik heb jaren lang meegelopen samen met mijn grote vriend Dirkje van  ‘Ik heb jaren lang meegelopen samen met mijn grote vriend Dirkje van  ‘Ik heb jaren lang meegelopen samen met mijn grote vriend Dirkje van  ‘Ik heb jaren lang meegelopen samen met mijn grote vriend Dirkje van  ‘Ik heb jaren lang meegelopen samen met mijn grote vriend Dirkje van  ‘Ik heb jaren lang meegelopen samen met mijn grote vriend Dirkje van 
Doesburg in dun Optocht. Vaak op sportief gebied (zoals turners op ongelijke Doesburg in dun Optocht. Vaak op sportief gebied (zoals turners op ongelijke Doesburg in dun Optocht. Vaak op sportief gebied (zoals turners op ongelijke Doesburg in dun Optocht. Vaak op sportief gebied (zoals turners op ongelijke Doesburg in dun Optocht. Vaak op sportief gebied (zoals turners op ongelijke Doesburg in dun Optocht. Vaak op sportief gebied (zoals turners op ongelijke Doesburg in dun Optocht. Vaak op sportief gebied (zoals turners op ongelijke 
(Hoge) brug) maar de beste waren de maanmannetjes. Heel dun Optocht in (Hoge) brug) maar de beste waren de maanmannetjes. Heel dun Optocht in (Hoge) brug) maar de beste waren de maanmannetjes. Heel dun Optocht in (Hoge) brug) maar de beste waren de maanmannetjes. Heel dun Optocht in (Hoge) brug) maar de beste waren de maanmannetjes. Heel dun Optocht in (Hoge) brug) maar de beste waren de maanmannetjes. Heel dun Optocht in (Hoge) brug) maar de beste waren de maanmannetjes. Heel dun Optocht in 
slow motion gelopen om de gewichtsloosheid uit te beelden, fantastisch! Tot slow motion gelopen om de gewichtsloosheid uit te beelden, fantastisch! Tot slow motion gelopen om de gewichtsloosheid uit te beelden, fantastisch! Tot slow motion gelopen om de gewichtsloosheid uit te beelden, fantastisch! Tot slow motion gelopen om de gewichtsloosheid uit te beelden, fantastisch! Tot slow motion gelopen om de gewichtsloosheid uit te beelden, fantastisch! Tot slow motion gelopen om de gewichtsloosheid uit te beelden, fantastisch! Tot 
en met dinsdagavond de act in de kroegen volgehouden.’ en met dinsdagavond de act in de kroegen volgehouden.’ en met dinsdagavond de act in de kroegen volgehouden.’ en met dinsdagavond de act in de kroegen volgehouden.’ en met dinsdagavond de act in de kroegen volgehouden.’ en met dinsdagavond de act in de kroegen volgehouden.’ 

Hebben jullie zelf nog goeie ideeën om carnaval in Ut Hebben jullie zelf nog goeie ideeën om carnaval in Ut Hebben jullie zelf nog goeie ideeën om carnaval in Ut Hebben jullie zelf nog goeie ideeën om carnaval in Ut Hebben jullie zelf nog goeie ideeën om carnaval in Ut Hebben jullie zelf nog goeie ideeën om carnaval in Ut Hebben jullie zelf nog goeie ideeën om carnaval in Ut Hebben jullie zelf nog goeie ideeën om carnaval in Ut 
Kielegat nog leutiger te maken?Kielegat nog leutiger te maken?Kielegat nog leutiger te maken?
Daan: Daan: Het meest geniet ik van groepen vrienden die her-Het meest geniet ik van groepen vrienden die her-Het meest geniet ik van groepen vrienden die her-Het meest geniet ik van groepen vrienden die her-
kenbaar met een ludieke act kenbaar met een ludieke act kenbaar met een ludieke act over de straten over de straten 

dweilen. Ga ruim voor dweilen. Ga ruim voor carnaval met je carnaval met je 
vrienden in overleg. Ver-in overleg. Ver-

zin een thema 
wat je makkelijk 

samen kunt uitvoe-samen kunt uitvoe-
ren. Dos je hetzelf-ren. Dos je hetzelf-

de uit en maak vooral de uit en maak vooral 
samen heel veel plezier. samen heel veel plezier. samen heel veel plezier. 

Luciën: ‘Het lijkt me geweldig om Luciën: ‘Het lijkt me geweldig om Luciën: ‘Het lijkt me geweldig om Luciën: ‘Het lijkt me geweldig om 
veel meer Kielegatvlaggen in ut Kielegat te zien veel meer Kielegatvlaggen in ut Kielegat te zien veel meer Kielegatvlaggen in ut Kielegat te zien veel meer Kielegatvlaggen in ut Kielegat te zien veel meer Kielegatvlaggen in ut Kielegat te zien veel meer Kielegatvlaggen in ut Kielegat te zien 

en dat we vooral als teken van verbondenheid en en dat we vooral als teken van verbondenheid en en dat we vooral als teken van verbondenheid en en dat we vooral als teken van verbondenheid en en dat we vooral als teken van verbondenheid en en dat we vooral als teken van verbondenheid en en dat we vooral als teken van verbondenheid en 
betrokkenheid onze prachtige rood/oranje sjaal betrokkenheid onze prachtige rood/oranje sjaal betrokkenheid onze prachtige rood/oranje sjaal betrokkenheid onze prachtige rood/oranje sjaal betrokkenheid onze prachtige rood/oranje sjaal 
dragen, #sjaalom!!’dragen, #sjaalom!!’dragen, #sjaalom!!’

Waor hopte’op?Waor hopte’op?Waor hopte’op?
Daan:Daan:Daan:’Op een droge en windvrije Kielegatse ’Op een droge en windvrije Kielegatse ’Op een droge en windvrije Kielegatse 
Optocht. Nadat in 2016 de optocht werd uit-Optocht. Nadat in 2016 de optocht werd uit-
gesteld naar halfvasten en de Optocht in 2017 gesteld naar halfvasten en de Optocht in 2017 
werd ingekort, wordt het nu tijd voor een Op-werd ingekort, wordt het nu tijd voor een Op-werd ingekort, wordt het nu tijd voor een Op-
tocht bij een strakblauwe hemel, graadje of 4 tocht bij een strakblauwe hemel, graadje of 4 tocht bij een strakblauwe hemel, graadje of 4 tocht bij een strakblauwe hemel, graadje of 4 
(gevoelstemperatuur 11), windvrij en een wa-(gevoelstemperatuur 11), windvrij en een wa-(gevoelstemperatuur 11), windvrij en een wa-(gevoelstemperatuur 11), windvrij en een wa-
terig zonnetje. Dit verdient de optochtdeelne-terig zonnetje. Dit verdient de optochtdeelne-terig zonnetje. Dit verdient de optochtdeelne-terig zonnetje. Dit verdient de optochtdeelne-

mer en de BCV als organisatie. mer en de BCV als organisatie. mer en de BCV als organisatie. mer en de BCV als organisatie. 
Luciën: ‘Op beleving. Kijk eens goed om je heen en  ‘Op beleving. Kijk eens goed om je heen en  ‘Op beleving. Kijk eens goed om je heen en  ‘Op beleving. Kijk eens goed om je heen en  ‘Op beleving. Kijk eens goed om je heen en  ‘Op beleving. Kijk eens goed om je heen en 

zeg ons wat je goed vindt, maar ook wat je anders zou zeg ons wat je goed vindt, maar ook wat je anders zou zeg ons wat je goed vindt, maar ook wat je anders zou zeg ons wat je goed vindt, maar ook wat je anders zou zeg ons wat je goed vindt, maar ook wat je anders zou 
willen zien. Dat mag best opbouwende kritiek zijn, maar willen zien. Dat mag best opbouwende kritiek zijn, maar willen zien. Dat mag best opbouwende kritiek zijn, maar willen zien. Dat mag best opbouwende kritiek zijn, maar willen zien. Dat mag best opbouwende kritiek zijn, maar willen zien. Dat mag best opbouwende kritiek zijn, maar 

bedenk wel dat zo’n 200 vrijwilligers een heel jaar actief zijn bedenk wel dat zo’n 200 vrijwilligers een heel jaar actief zijn bedenk wel dat zo’n 200 vrijwilligers een heel jaar actief zijn bedenk wel dat zo’n 200 vrijwilligers een heel jaar actief zijn bedenk wel dat zo’n 200 vrijwilligers een heel jaar actief zijn bedenk wel dat zo’n 200 vrijwilligers een heel jaar actief zijn 
om iets moois weg te zetten.’om iets moois weg te zetten.’om iets moois weg te zetten.’om iets moois weg te zetten.’om iets moois weg te zetten.’

Een woordje voor KielegattersEen woordje voor KielegattersEen woordje voor KielegattersEen woordje voor KielegattersEen woordje voor Kielegatters
Daan: ‘Let goed op elkaar tijdens het feesten. En zorg goed voor el- ‘Let goed op elkaar tijdens het feesten. En zorg goed voor el- ‘Let goed op elkaar tijdens het feesten. En zorg goed voor el- ‘Let goed op elkaar tijdens het feesten. En zorg goed voor el- ‘Let goed op elkaar tijdens het feesten. En zorg goed voor el- ‘Let goed op elkaar tijdens het feesten. En zorg goed voor el- ‘Let goed op elkaar tijdens het feesten. En zorg goed voor el- ‘Let goed op elkaar tijdens het feesten. En zorg goed voor el-
kaar. Dat ene glaasje bier mag je best laten staan, als je genoeg op kaar. Dat ene glaasje bier mag je best laten staan, als je genoeg op kaar. Dat ene glaasje bier mag je best laten staan, als je genoeg op kaar. Dat ene glaasje bier mag je best laten staan, als je genoeg op kaar. Dat ene glaasje bier mag je best laten staan, als je genoeg op kaar. Dat ene glaasje bier mag je best laten staan, als je genoeg op 
hebt. Breng je vriend of vriendin veilig thuis. Vier carnaval samen, hebt. Breng je vriend of vriendin veilig thuis. Vier carnaval samen, hebt. Breng je vriend of vriendin veilig thuis. Vier carnaval samen, hebt. Breng je vriend of vriendin veilig thuis. Vier carnaval samen, hebt. Breng je vriend of vriendin veilig thuis. Vier carnaval samen, hebt. Breng je vriend of vriendin veilig thuis. Vier carnaval samen, 
dus vier het leven samen.’dus vier het leven samen.’dus vier het leven samen.’
Luciën: ‘Dat is het mooie van carnaval. Ie- ‘Dat is het mooie van carnaval. Ie- ‘Dat is het mooie van carnaval. Ie- ‘Dat is het mooie van carnaval. Ie-
dereen is gelijk en zo moeten we ook met dereen is gelijk en zo moeten we ook met dereen is gelijk en zo moeten we ook met dereen is gelijk en zo moeten we ook met dereen is gelijk en zo moeten we ook met 
elkaar omgaan. Ut Kielegat staat open voor elkaar omgaan. Ut Kielegat staat open voor elkaar omgaan. Ut Kielegat staat open voor elkaar omgaan. Ut Kielegat staat open voor elkaar omgaan. Ut Kielegat staat open voor 
iedereen die gezellig meedoet.’ iedereen die gezellig meedoet.’ 

Ge motter mar op komme. Wat gaan Ge motter mar op komme. Wat gaan Ge motter mar op komme. Wat gaan 
we weer een leut hebben met zijn we weer een leut hebben met zijn we weer een leut hebben met zijn 
allen en dat mag de hele wereld zien allen en dat mag de hele wereld zien 
en meebeleven.  

Burgemeester Paul Depla gaat voor Burgemeester Paul Depla gaat voor Burgemeester Paul Depla gaat voor Burgemeester Paul Depla gaat voor 
de derde keer al weer de sleutel de derde keer al weer de sleutel de derde keer al weer de sleutel de derde keer al weer de sleutel 
overhandigen aan de Prins van Ut overhandigen aan de Prins van Ut overhandigen aan de Prins van Ut 
Kielegat.

“En dat doe ik dit jaar met extra trots. “En dat doe ik dit jaar met extra trots. “En dat doe ik dit jaar met extra trots. “En dat doe ik dit jaar met extra trots. 
Breda brengt het samen. Daarom heeft Breda brengt het samen. Daarom heeft Breda brengt het samen. Daarom heeft Breda brengt het samen. Daarom heeft 
de landelijke jury onze binnenstad de landelijke jury onze binnenstad de landelijke jury onze binnenstad de landelijke jury onze binnenstad 
gekroond als beste van het land. En als gekroond als beste van het land. En als gekroond als beste van het land. En als gekroond als beste van het land. En als gekroond als beste van het land. En als gekroond als beste van het land. En als gekroond als beste van het land. En als 
er een moment is waarop dit duidelijk er een moment is waarop dit duidelijk er een moment is waarop dit duidelijk er een moment is waarop dit duidelijk er een moment is waarop dit duidelijk 
wordt, is dat het wel carnaval. Want wordt, is dat het wel carnaval. Want wordt, is dat het wel carnaval. Want wordt, is dat het wel carnaval. Want wordt, is dat het wel carnaval. Want 
in Ut Kielegat komen we samen. En in Ut Kielegat komen we samen. En in Ut Kielegat komen we samen. En in Ut Kielegat komen we samen. En 
genieten we samen van een geweldig genieten we samen van een geweldig genieten we samen van een geweldig genieten we samen van een geweldig 
feest.

Ut Kielegat onderscheidt zich doordat Ut Kielegat onderscheidt zich doordat Ut Kielegat onderscheidt zich doordat 
het hier een feest is van de stad en de het hier een feest is van de stad en de het hier een feest is van de stad en de 
dorpen. Een feest waar met prachtige dorpen. Een feest waar met prachtige dorpen. Een feest waar met prachtige 
evenementen naar toe wordt geleefd. evenementen naar toe wordt geleefd. evenementen naar toe wordt geleefd. evenementen naar toe wordt geleefd. evenementen naar toe wordt geleefd. evenementen naar toe wordt geleefd. 
En we hebben hier met de Grote Markt En we hebben hier met de Grote Markt En we hebben hier met de Grote Markt En we hebben hier met de Grote Markt En we hebben hier met de Grote Markt 
natuurlijk de beste feestzaal van alle natuurlijk de beste feestzaal van alle natuurlijk de beste feestzaal van alle natuurlijk de beste feestzaal van alle natuurlijk de beste feestzaal van alle natuurlijk de beste feestzaal van alle natuurlijk de beste feestzaal van alle natuurlijk de beste feestzaal van alle 
carnavalssteden!carnavalssteden!carnavalssteden!carnavalssteden!carnavalssteden!

Het Brabantse carnaval is mij met Het Brabantse carnaval is mij met Het Brabantse carnaval is mij met 
de paplepel ingegoten. Het Bredase  de paplepel ingegoten. Het Bredase  de paplepel ingegoten. Het Bredase  de paplepel ingegoten. Het Bredase  
carnaval zorgt voor herkenning. carnaval zorgt voor herkenning. carnaval zorgt voor herkenning. 

Een gevoel van thuiskomen. En Een gevoel van thuiskomen. En Een gevoel van thuiskomen. En 
doordat ik steeds meer mensen doordat ik steeds meer mensen doordat ik steeds meer mensen 
persoonlijk ken, wordt het ieder jaar persoonlijk ken, wordt het ieder jaar persoonlijk ken, wordt het ieder jaar persoonlijk ken, wordt het ieder jaar 
gezelliger en voel ik me steeds meer gezelliger en voel ik me steeds meer gezelliger en voel ik me steeds meer gezelliger en voel ik me steeds meer 
een echte Kielegatter. Ik hoop dat dit een echte Kielegatter. Ik hoop dat dit een echte Kielegatter. Ik hoop dat dit een echte Kielegatter. Ik hoop dat dit een echte Kielegatter. Ik hoop dat dit een echte Kielegatter. Ik hoop dat dit een echte Kielegatter. Ik hoop dat dit 
jaar de Grote Optocht een keer van jaar de Grote Optocht een keer van jaar de Grote Optocht een keer van jaar de Grote Optocht een keer van jaar de Grote Optocht een keer van jaar de Grote Optocht een keer van 
begin tot einde gewoon kan verlopen. begin tot einde gewoon kan verlopen. begin tot einde gewoon kan verlopen. begin tot einde gewoon kan verlopen. begin tot einde gewoon kan verlopen. begin tot einde gewoon kan verlopen. 
Want dat heb ik nog niet mee mogen Want dat heb ik nog niet mee mogen Want dat heb ik nog niet mee mogen Want dat heb ik nog niet mee mogen 
maken met dat beestenweer van de maken met dat beestenweer van de maken met dat beestenweer van de maken met dat beestenweer van de 
afgelopen jaren!afgelopen jaren!afgelopen jaren!

Dus ik wil volmondig tegen alle Dus ik wil volmondig tegen alle Dus ik wil volmondig tegen alle Dus ik wil volmondig tegen alle Dus ik wil volmondig tegen alle 
Kielegatters zeggen: geniet ervan! Kielegatters zeggen: geniet ervan! Kielegatters zeggen: geniet ervan! Kielegatters zeggen: geniet ervan! 
En laat zien dat Breda niet alleen de En laat zien dat Breda niet alleen de En laat zien dat Breda niet alleen de 
beste binnenstad, maar ook de beste beste binnenstad, maar ook de beste beste binnenstad, maar ook de beste beste binnenstad, maar ook de beste 
en leutigste carnavalsstad is!’’ en leutigste carnavalsstad is!’’ en leutigste carnavalsstad is!’’ 

dorpen. Een feest waar met prachtige 
evenementen naar toe wordt geleefd. 
En we hebben hier met de Grote Markt 
natuurlijk de beste feestzaal van alle 

een echte Kielegatter. Ik hoop dat dit 
jaar de Grote Optocht een keer van 
begin tot einde gewoon kan verlopen. 
Want dat heb ik nog niet mee mogen Want dat heb ik nog niet mee mogen 
maken met dat beestenweer van de maken met dat beestenweer van de 
afgelopen jaren!

Dus ik wil volmondig tegen alle Dus ik wil volmondig tegen alle 
Kielegatters zeggen: geniet ervan! 
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Carnaval wordt ook wel het feest van de Carnaval wordt ook wel het feest van de Carnaval wordt ook wel het feest van de Carnaval wordt ook wel het feest van de 
verbroedering genoemd. Het feest dat je verbroedering genoemd. Het feest dat je verbroedering genoemd. Het feest dat je verbroedering genoemd. Het feest dat je 
samen viert. En als ik daar, als voorzitter samen viert. En als ik daar, als voorzitter samen viert. En als ik daar, als voorzitter 
van de Raad van 11,  over nadenk, dan van de Raad van 11,  over nadenk, dan 
sluit ik mij daar volledig bij aan. Iedereen sluit ik mij daar volledig bij aan. Iedereen 
viert carnaval op zijn eigen manier viert carnaval op zijn eigen manier viert carnaval op zijn eigen manier viert carnaval op zijn eigen manier 
en heeft zo zijn eigen gewoontes. In en heeft zo zijn eigen gewoontes. In en heeft zo zijn eigen gewoontes. In en heeft zo zijn eigen gewoontes. In 
sommige gevallen zijn het zelfs tradities,  sommige gevallen zijn het zelfs tradities,  sommige gevallen zijn het zelfs tradities,  sommige gevallen zijn het zelfs tradities,  sommige gevallen zijn het zelfs tradities,  
omdat bijvoorbeeld carnavalszaterdag omdat bijvoorbeeld carnavalszaterdag omdat bijvoorbeeld carnavalszaterdag omdat bijvoorbeeld carnavalszaterdag omdat bijvoorbeeld carnavalszaterdag 
altijd begint met worstenbrood en snert altijd begint met worstenbrood en snert altijd begint met worstenbrood en snert altijd begint met worstenbrood en snert altijd begint met worstenbrood en snert 
bij iemand thuis. Of omdat de optocht bij iemand thuis. Of omdat de optocht bij iemand thuis. Of omdat de optocht bij iemand thuis. Of omdat de optocht bij iemand thuis. Of omdat de optocht 
al jaren wordt bekeken vanaf een vaste al jaren wordt bekeken vanaf een vaste al jaren wordt bekeken vanaf een vaste al jaren wordt bekeken vanaf een vaste 
plek. Je hoeft dat niet meer met elkaar plek. Je hoeft dat niet meer met elkaar plek. Je hoeft dat niet meer met elkaar plek. Je hoeft dat niet meer met elkaar 
af te spreken, je vertrouwt er op dat af te spreken, je vertrouwt er op dat af te spreken, je vertrouwt er op dat af te spreken, je vertrouwt er op dat 
het ook dit jaar weer zo zal zijn. Het is het ook dit jaar weer zo zal zijn. Het is het ook dit jaar weer zo zal zijn. Het is het ook dit jaar weer zo zal zijn. Het is 
immers al jaren zo.  immers al jaren zo.  

Dat je carnaval samen viert is te zien aan Dat je carnaval samen viert is te zien aan 
het straatcarnaval. Jong en oud maken er het straatcarnaval. Jong en oud maken er 
op de Grote Markt samen een feest van. op de Grote Markt samen een feest van. op de Grote Markt samen een feest van. op de Grote Markt samen een feest van. 
Waar je vandaan komt of hoe oud je bent Waar je vandaan komt of hoe oud je bent Waar je vandaan komt of hoe oud je bent Waar je vandaan komt of hoe oud je bent Waar je vandaan komt of hoe oud je bent 
is totaal niet van belang. En zo kan het is totaal niet van belang. En zo kan het is totaal niet van belang. En zo kan het is totaal niet van belang. En zo kan het is totaal niet van belang. En zo kan het 
dus gebeuren dat een meisje van 8 jaar, dus gebeuren dat een meisje van 8 jaar, dus gebeuren dat een meisje van 8 jaar, dus gebeuren dat een meisje van 8 jaar, dus gebeuren dat een meisje van 8 jaar, 
dat verkleed is als prinses, beschermd dat verkleed is als prinses, beschermd dat verkleed is als prinses, beschermd dat verkleed is als prinses, beschermd dat verkleed is als prinses, beschermd 
wordt door een student van 20 die wordt door een student van 20 die wordt door een student van 20 die wordt door een student van 20 die 
verkleed is als ridder en alle draken bij verkleed is als ridder en alle draken bij verkleed is als ridder en alle draken bij verkleed is als ridder en alle draken bij 
haar weghoudt. Een contact dat buiten haar weghoudt. Een contact dat buiten haar weghoudt. Een contact dat buiten haar weghoudt. Een contact dat buiten 
carnaval nooit zou plaatsvinden maar carnaval nooit zou plaatsvinden maar carnaval nooit zou plaatsvinden maar carnaval nooit zou plaatsvinden maar 
met carnaval wel. Mensen bouwen er met carnaval wel. Mensen bouwen er met carnaval wel. Mensen bouwen er 
samen een groot feest van en dat is samen een groot feest van en dat is samen een groot feest van en dat is 
fantastisch!

Als Gevolg maken wij ook deel uit van Als Gevolg maken wij ook deel uit van Als Gevolg maken wij ook deel uit van Als Gevolg maken wij ook deel uit van 
de carnavalsvierders in het Kielegat en de carnavalsvierders in het Kielegat en de carnavalsvierders in het Kielegat en de carnavalsvierders in het Kielegat en de carnavalsvierders in het Kielegat en 
dragen wij graag ons steentje bij om er dragen wij graag ons steentje bij om er dragen wij graag ons steentje bij om er dragen wij graag ons steentje bij om er dragen wij graag ons steentje bij om er 
samen een groot feest van te maken. samen een groot feest van te maken. samen een groot feest van te maken. samen een groot feest van te maken. samen een groot feest van te maken. 
Tijdens het carnavalsseizoen komen we Tijdens het carnavalsseizoen komen we Tijdens het carnavalsseizoen komen we Tijdens het carnavalsseizoen komen we Tijdens het carnavalsseizoen komen we 
op veel feesten en evenementen waarop op veel feesten en evenementen waarop op veel feesten en evenementen waarop op veel feesten en evenementen waarop op veel feesten en evenementen waarop op veel feesten en evenementen waarop op veel feesten en evenementen waarop op veel feesten en evenementen waarop 
de verbroedering en de samenwerking de verbroedering en de samenwerking de verbroedering en de samenwerking de verbroedering en de samenwerking 
tussen alle verenigingen, stichtingen en tussen alle verenigingen, stichtingen en tussen alle verenigingen, stichtingen en tussen alle verenigingen, stichtingen en 
individuen goed zichtbaar is. Iedereen individuen goed zichtbaar is. Iedereen individuen goed zichtbaar is. Iedereen individuen goed zichtbaar is. Iedereen 
is bereid om elkaar te helpen of te is bereid om elkaar te helpen of te is bereid om elkaar te helpen of te 
ondersteunen daar waar nodig. Het is ondersteunen daar waar nodig. Het is ondersteunen daar waar nodig. Het is 
tenslotte een feest van ons allemaal. tenslotte een feest van ons allemaal. 

Alle facetten ondersteunen elkaar Alle facetten ondersteunen elkaar Alle facetten ondersteunen elkaar Alle facetten ondersteunen elkaar 
waardoor er een totale balans is tussen waardoor er een totale balans is tussen waardoor er een totale balans is tussen waardoor er een totale balans is tussen waardoor er een totale balans is tussen 
alle carnavalsvierders. Zonder dat we alle carnavalsvierders. Zonder dat we alle carnavalsvierders. Zonder dat we alle carnavalsvierders. Zonder dat we alle carnavalsvierders. Zonder dat we 
elkaar kennen, vertrouwen we er op dat elkaar kennen, vertrouwen we er op dat elkaar kennen, vertrouwen we er op dat elkaar kennen, vertrouwen we er op dat elkaar kennen, vertrouwen we er op dat 
we er met zijn allen weer een fantastisch we er met zijn allen weer een fantastisch we er met zijn allen weer een fantastisch we er met zijn allen weer een fantastisch we er met zijn allen weer een fantastisch 
feest van gaan maken. En door met feest van gaan maken. En door met feest van gaan maken. En door met feest van gaan maken. En door met feest van gaan maken. En door met feest van gaan maken. En door met feest van gaan maken. En door met feest van gaan maken. En door met feest van gaan maken. En door met feest van gaan maken. En door met feest van gaan maken. En door met feest van gaan maken. En door met 
elkaar samen te werken gaat dat ook dit elkaar samen te werken gaat dat ook dit elkaar samen te werken gaat dat ook dit elkaar samen te werken gaat dat ook dit elkaar samen te werken gaat dat ook dit elkaar samen te werken gaat dat ook dit elkaar samen te werken gaat dat ook dit elkaar samen te werken gaat dat ook dit 
jaar zeker weer lukken en komen we jaar zeker weer lukken en komen we jaar zeker weer lukken en komen we jaar zeker weer lukken en komen we jaar zeker weer lukken en komen we 
samen tot een nieuw hoogtepunt!samen tot een nieuw hoogtepunt!samen tot een nieuw hoogtepunt!samen tot een nieuw hoogtepunt!samen tot een nieuw hoogtepunt!

Op een goed carnaval! Op een goed carnaval! Op een goed carnaval! 

Jasper Mol
Voorzitter Raad van 11

SCHOUDER OP SCHOUDER
Zo te zien lukt het de Raad van 11 aardig; bouwen op elkaar.
Letterlijk en figuurlijk! Dat geeft hoop voor weer een 
fantastisch carnaval 2018. 

Nooit een knappe vent van 

ondere fotografere!

VRAOG HET DE RAODVRAOG HET DE RAOD
Ge mot er soms veel voor over hebben om er op Ge mot er soms veel voor over hebben om er op Ge mot er soms veel voor over hebben om er op Ge mot er soms veel voor over hebben om er op Ge mot er soms veel voor over hebben om er op 
te komme...  te komme...  te komme...  

wat is jouw hoogtepunt meej wat is jouw hoogtepunt meej wat is jouw hoogtepunt meej wat is jouw hoogtepunt meej wat is jouw hoogtepunt meej 
al die carnavalsfeestjes?al die carnavalsfeestjes?al die carnavalsfeestjes?al die carnavalsfeestjes?al die carnavalsfeestjes?al die carnavalsfeestjes?al die carnavalsfeestjes?

Jasper Mol (voorzitter Raad van 11)(voorzitter Raad van 11)(voorzitter Raad van 11)
Mijn hoogtepunt is de fantastische sfeer onder alle Mijn hoogtepunt is de fantastische sfeer onder alle Mijn hoogtepunt is de fantastische sfeer onder alle Mijn hoogtepunt is de fantastische sfeer onder alle 
carnavalsvierders. Het maakt niet uit op welk feest je carnavalsvierders. Het maakt niet uit op welk feest je carnavalsvierders. Het maakt niet uit op welk feest je carnavalsvierders. Het maakt niet uit op welk feest je 
staat of waar je ook bent tijdens carnaval, het is overal staat of waar je ook bent tijdens carnaval, het is overal staat of waar je ook bent tijdens carnaval, het is overal staat of waar je ook bent tijdens carnaval, het is overal 
gezellig. Carnaval in het Kielegat is gewoon een groot gezellig. Carnaval in het Kielegat is gewoon een groot gezellig. Carnaval in het Kielegat is gewoon een groot 
hoogtepunt.

Ivo Mermans (Raadslid)
Als nieuw raadslid ben ik er achter gekomen dat het een Als nieuw raadslid ben ik er achter gekomen dat het een Als nieuw raadslid ben ik er achter gekomen dat het een 

en al hoogtepunten zijn met carnaval. Van kroeg naar en al hoogtepunten zijn met carnaval. Van kroeg naar en al hoogtepunten zijn met carnaval. Van kroeg naar en al hoogtepunten zijn met carnaval. Van kroeg naar en al hoogtepunten zijn met carnaval. Van kroeg naar 
verzorgingstehuis tot aan de binnenkomst van Prins verzorgingstehuis tot aan de binnenkomst van Prins verzorgingstehuis tot aan de binnenkomst van Prins verzorgingstehuis tot aan de binnenkomst van Prins verzorgingstehuis tot aan de binnenkomst van Prins 

Daan met zijn gevolg. Het is één groot hoogtepunt. Daan met zijn gevolg. Het is één groot hoogtepunt. Daan met zijn gevolg. Het is één groot hoogtepunt. Daan met zijn gevolg. Het is één groot hoogtepunt. Daan met zijn gevolg. Het is één groot hoogtepunt. 

Patrick Mertens (Raadslid)(Raadslid)(Raadslid)
Als ware bourgondiër is carnaval mij op het lijf Als ware bourgondiër is carnaval mij op het lijf Als ware bourgondiër is carnaval mij op het lijf Als ware bourgondiër is carnaval mij op het lijf Als ware bourgondiër is carnaval mij op het lijf 
geschreven. De sfeer en het plezier, maar ook zeker al het geschreven. De sfeer en het plezier, maar ook zeker al het geschreven. De sfeer en het plezier, maar ook zeker al het geschreven. De sfeer en het plezier, maar ook zeker al het geschreven. De sfeer en het plezier, maar ook zeker al het geschreven. De sfeer en het plezier, maar ook zeker al het geschreven. De sfeer en het plezier, maar ook zeker al het 
lekkere eten en drinken maken voor mij van carnaval een lekkere eten en drinken maken voor mij van carnaval een lekkere eten en drinken maken voor mij van carnaval een lekkere eten en drinken maken voor mij van carnaval een 
groot hoogtepunt. groot hoogtepunt. 

Remco Aerts Remco Aerts (Raadslid)
Met alle leuke en gezellige feestjes is het moeilijk om Met alle leuke en gezellige feestjes is het moeilijk om Met alle leuke en gezellige feestjes is het moeilijk om Met alle leuke en gezellige feestjes is het moeilijk om 
hier op te komme. Maar het blijft iedere keer weer een hier op te komme. Maar het blijft iedere keer weer een hier op te komme. Maar het blijft iedere keer weer een hier op te komme. Maar het blijft iedere keer weer een 
hoogtepunt om tijdens het carnaval  voor te mogen gaan in hoogtepunt om tijdens het carnaval  voor te mogen gaan in hoogtepunt om tijdens het carnaval  voor te mogen gaan in hoogtepunt om tijdens het carnaval  voor te mogen gaan in 
de prachtige hossende menigte van het Kielegat.de prachtige hossende menigte van het Kielegat.

Juriaan van Meer Juriaan van Meer Juriaan van Meer (Raadslid)(Raadslid)
Voor mij is het genieten en een feestje bouwen.Voor mij is het genieten en een feestje bouwen.Voor mij is het genieten en een feestje bouwen.Voor mij is het genieten en een feestje bouwen.

Martijn Janssen Martijn Janssen Martijn Janssen (Raadslid)
Heel de carnaval is een hoogtepunt natuurlijk. Maar voor Heel de carnaval is een hoogtepunt natuurlijk. Maar voor Heel de carnaval is een hoogtepunt natuurlijk. Maar voor Heel de carnaval is een hoogtepunt natuurlijk. Maar voor Heel de carnaval is een hoogtepunt natuurlijk. Maar voor 
mij is het allerhoogste hoogste punt; de grote optocht.mij is het allerhoogste hoogste punt; de grote optocht.mij is het allerhoogste hoogste punt; de grote optocht.mij is het allerhoogste hoogste punt; de grote optocht.mij is het allerhoogste hoogste punt; de grote optocht.

Joost van der Meer (Raadslid)(Raadslid)(Raadslid)(Raadslid)(Raadslid)
Mijn hoogtepunt van carnaval is hossen op de Markt. Tussen Mijn hoogtepunt van carnaval is hossen op de Markt. Tussen Mijn hoogtepunt van carnaval is hossen op de Markt. Tussen Mijn hoogtepunt van carnaval is hossen op de Markt. Tussen 
alle feestelijke activiteiten door wil je af en toe gewoon alle feestelijke activiteiten door wil je af en toe gewoon alle feestelijke activiteiten door wil je af en toe gewoon alle feestelijke activiteiten door wil je af en toe gewoon 
serieus de polonaise lopen met Vader Abraham. serieus de polonaise lopen met Vader Abraham. serieus de polonaise lopen met Vader Abraham. serieus de polonaise lopen met Vader Abraham. 

Joost van Neerven Joost van Neerven (Raadslid)(Raadslid)
Carnaval in ut Kielegat is een groot hoogtepunt. Van het Carnaval in ut Kielegat is een groot hoogtepunt. Van het Carnaval in ut Kielegat is een groot hoogtepunt. Van het Carnaval in ut Kielegat is een groot hoogtepunt. Van het 
klunen tot aan de bekendmaking van de Prins. En van de klunen tot aan de bekendmaking van de Prins. En van de klunen tot aan de bekendmaking van de Prins. En van de klunen tot aan de bekendmaking van de Prins. En van de 
scholenbezoeken tot aan het samen hossen op de Markt. scholenbezoeken tot aan het samen hossen op de Markt. 
We hebben er weer zin in! 

Jeroen Bekkema Jeroen Bekkema (Raadslid)
Hoe word je fi t met carnaval? Door veel Hoe word je fi t met carnaval? Door veel Hoe word je fi t met carnaval? Door veel 

te zweten. Tijdens carnaval slaat mijn te zweten. Tijdens carnaval slaat mijn te zweten. Tijdens carnaval slaat mijn te zweten. Tijdens carnaval slaat mijn te zweten. Tijdens carnaval slaat mijn 
stappenteller op hol als ik op pad ben met Prins stappenteller op hol als ik op pad ben met Prins stappenteller op hol als ik op pad ben met Prins stappenteller op hol als ik op pad ben met Prins stappenteller op hol als ik op pad ben met Prins 
Daan. Daarom hoef ik niet naar de sportschool. Dat Daan. Daarom hoef ik niet naar de sportschool. Dat Daan. Daarom hoef ik niet naar de sportschool. Dat Daan. Daarom hoef ik niet naar de sportschool. Dat Daan. Daarom hoef ik niet naar de sportschool. Dat 
is mijn hoogtepunt. is mijn hoogtepunt. is mijn hoogtepunt. 

Gijs Willemse (Raadslid)(Raadslid)(Raadslid)(Raadslid)(Raadslid)(Raadslid)(Raadslid)
De zaterdag, eerst met de intocht de stad inlopen De zaterdag, eerst met de intocht de stad inlopen De zaterdag, eerst met de intocht de stad inlopen De zaterdag, eerst met de intocht de stad inlopen 
om daarna het podium te betreden en te zien hoe om daarna het podium te betreden en te zien hoe om daarna het podium te betreden en te zien hoe om daarna het podium te betreden en te zien hoe 
Prins Daan de sleutel van de stad krijgt. Vanaf dat Prins Daan de sleutel van de stad krijgt. Vanaf dat Prins Daan de sleutel van de stad krijgt. Vanaf dat Prins Daan de sleutel van de stad krijgt. Vanaf dat 
moment is de parel van het Zuiden even van ons. moment is de parel van het Zuiden even van ons. moment is de parel van het Zuiden even van ons. moment is de parel van het Zuiden even van ons. 

Albert Hendriks (Raadslid)(Raadslid)
Dak nie meer wit of ik er van veuren of van Dak nie meer wit of ik er van veuren of van 
achteren op ben gekomme.achteren op ben gekomme.

Anne Delnooz (Page)(Page)
Mijn hoogtepunt? Bovenop de torenhoge wagen Mijn hoogtepunt? Bovenop de torenhoge wagen Mijn hoogtepunt? Bovenop de torenhoge wagen 

tijdens de grote optocht, wanneer je over alle tijdens de grote optocht, wanneer je over alle tijdens de grote optocht, wanneer je over alle tijdens de grote optocht, wanneer je over alle 
feestende mensen heen kijkt.feestende mensen heen kijkt.feestende mensen heen kijkt.

Minke van Dooremalen Minke van Dooremalen (Page)(Page)
Uitkijken over een zee van gelukkige mensen die Uitkijken over een zee van gelukkige mensen die Uitkijken over een zee van gelukkige mensen die Uitkijken over een zee van gelukkige mensen die 
gezamenlijk buiten, zij aan zij, staan te hossen op de gezamenlijk buiten, zij aan zij, staan te hossen op de gezamenlijk buiten, zij aan zij, staan te hossen op de gezamenlijk buiten, zij aan zij, staan te hossen op de gezamenlijk buiten, zij aan zij, staan te hossen op de gezamenlijk buiten, zij aan zij, staan te hossen op de gezamenlijk buiten, zij aan zij, staan te hossen op de gezamenlijk buiten, zij aan zij, staan te hossen op de gezamenlijk buiten, zij aan zij, staan te hossen op de gezamenlijk buiten, zij aan zij, staan te hossen op de 
Grote Markt op zondagavond. Magisch!Grote Markt op zondagavond. Magisch!Grote Markt op zondagavond. Magisch!Grote Markt op zondagavond. Magisch!Grote Markt op zondagavond. Magisch!Grote Markt op zondagavond. Magisch!Grote Markt op zondagavond. Magisch!

Jeroen Jagas (De Sik)(De Sik)(De Sik)
Elke dag is een hoogtepunt... maar samen met jou Elke dag is een hoogtepunt... maar samen met jou Elke dag is een hoogtepunt... maar samen met jou Elke dag is een hoogtepunt... maar samen met jou Elke dag is een hoogtepunt... maar samen met jou 
proosten met de Prins is het mooiste. Iedereen is welkom proosten met de Prins is het mooiste. Iedereen is welkom proosten met de Prins is het mooiste. Iedereen is welkom proosten met de Prins is het mooiste. Iedereen is welkom proosten met de Prins is het mooiste. Iedereen is welkom 
op zondagavond in de prinsenbar! Jij komt toch ook?op zondagavond in de prinsenbar! Jij komt toch ook?op zondagavond in de prinsenbar! Jij komt toch ook?op zondagavond in de prinsenbar! Jij komt toch ook?op zondagavond in de prinsenbar! Jij komt toch ook?

Johan Lens Johan Lens Johan Lens (Pliessie)
Als pliessie... Om alles goed te laten verlopen!Als pliessie... Om alles goed te laten verlopen!

Ronald Oerlemans (Nar)
Het hoogtepunt is als ik in de bak van de prinsenwagen sta. Het hoogtepunt is als ik in de bak van de prinsenwagen sta. Het hoogtepunt is als ik in de bak van de prinsenwagen sta. Het hoogtepunt is als ik in de bak van de prinsenwagen sta. 
Das toch echt wel hoog dat punt, denk ik…Das toch echt wel hoog dat punt, denk ik…Das toch echt wel hoog dat punt, denk ik…



zaterdag 10
februari t/m

maandag
12 februari

Carnaval
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Paardeweide 22 A-B   4824 EH Breda    076 - 542 31 54 ABC Clinic wenst u een te gekke Carnaval!

M O O I  J EZELF  B L I J V E N

Liesbeth straalt 

weer na haar 

behandeling met 

injectables

Liesbeth Willemsen vind ABC Clinic leuk
3 uur.
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zonder muziek geen juichend publiek
Ze passen bij elkaar als twee trommelstokken; Prins Daan en zijn hofkapel. Het is voor elke band een 
mooie klus om de prins en z’n gevolg een onvergetelijke entrée te geven. Want hoe kun je beter een 
feestje beginnen dan met live-muziek van een gezellige groep muzikanten? 

Dit jaar mogen ze zich hofkapel noemen; de Toeteleurs, de Bloaskaoken, ZWO De Makrele, ’t Zooike, Aogse Bluf, Toeternietoe, 
Huysluy, De Chicas, Bentzat, Tworwelwa,  Ongeloofeloos en CV de Boolingschoen. De Prins en z’n gevolg zijn verzekerd van een 
waardevolle binnenkomst! Mocht je denken…Ik wil ook met een kapel de prins binnenhalen? Schroom niet, pak je instrument 
en meld je aan bij je favoriete kapel.

TAPKRACHT 11 
WINNAAR BLÉÉRFÊÊST 

Hedde da ok in de gaote? Dur gaot bijnao 
ginne week vubbij, of durris wel wa te beleve 
in ‘t Kielegat. Durris zellufs zoveul te doen, da 
de binnestadters ut zoowlâângzaomer’âând 
‘arstikke beu aon ut worre zijn. Al die herrie, 
ze kunne dur gewôôn nie mir tege; “Bredao-
lijf”, ut “Djezzfestieval”, “raodiejoow vijfdriej-
acht-koowningsdag” en gao zoow mar deur! 
Veul mênse kunne dur gewôôn nie mir van 
slaope!
Mar jao, ge zult ok wete, dagge in de “beste 
binnestâd van ut lâând” wôônt!

Intiejmie
Ik durruf ut bijnao nie te zegge, mar dur staot 
nóg un grôôt spektaokel op staopel. Ut is allenig 
nog ‘arstikke geheim. Dur zijn mar un paor 
intiejmie, die ut sprikwoordelukke naotje van 
de kous wete! 
‘T is un ideej van ôônze wet’ouwer Pol de 
Beer. Ge wit wel dun dieje die sport in zunne 
portefuije êêt. IJ lôpt dur al êêl lang meej. Pol 
wil naomeluk, naost de singellôôp, nog un grôôt 
sport-evunnement naor Bredao ‘aole. En dan 
nog wel un heus wirruldkampiejoenschap. Wa 
denkte daor van.? Ut mot tog nie gekker worre

Prupperaosies
Zonder da iemâând ut wit, zijn de prupperaosies 
al un êêl jaor aon de gang. Agge goed opgelet 

ad, add’ut allââng in de gaote g’ad kunne ebbe. 
En aongezien Pol tog, meej de karreneval, meej 
zunne pôte in de sneeuw lôpt te bâânjere, 
durruf ik ‘ier wel uit de school te klappe. Mar 
denktur’om: nie verder vertelle, hè!

Zoow weinig mogeluk slaog!
Êêl de binnenstad ebbe ze de leste maonde 
volgestouwd meej van die ‘nietjes’, ge wit wel 
van die ijzere beugelkes. De Bredaonaojers 
denke dagge ‘ier oew fi ets tege’aon mot zette, 
mar da’s nattuurluk illemaol nie de bedoeling. 
Die tweejwielers hore in de stalling en as da nie 
ken, dan kunde ze gewôôn in de singel dumpe.
Neeje, die dinge noeme ze ‘poortjes’ en die 
maoke deel van un êêl pukkoer dwars door ut 
Kielegat. 
De sport die gespeuld gaot worre noeme ze 
‘kroket’ of, zoas ze in bekakt Engels zegge, 
‘croquet’ (en dan zoow uit te spreke assof ge 
un’êêten errepul in oew bakkes ed).
Sporters uit d’ille wirruld gaon prebere meej 
un stokske, meej un rond stukske hout aon 
dun’onderkâânt, tege un balleke te slaon. 
En nouw kommut: da balleke mot dan deur 
al die poortjes hêên. En wie daor  dan zoow 
min mogeluk slaoge vor nodig eet, die ed dan 
gewonne. Van ôôns’eige burregemêêster, die 
trouwes ok Pol eet, kregt die dan un echte 
‘gouwe’ leutpenning. 

Awir un evunnement in ôônze stad???
Laot Kielegat-app 
wir op oew mobiel 

komme!komme!komme!komme!komme!komme!komme!komme!

De Kielegat-app is vernieuwd. Nu met 
nog meer info, alle weetjes en het 
complete programma! Pushberichten 
brengen het laatste feestnieuws. De 
app biedt heerlijke muziek en de nodige 
humor; maak bijvoorbeeld een grappige 
selfi e als prins van ut Kielegat. Vorig 
jaar is de app maar liefst 3500 keer 
gedownload. Een succes! De BCV hoopt 
dat dit jaar elke carnavalsvierder op de 
app kan komme. Mocht je ‘m nog niet 
hebben, download de mobiele app 
‘Kielegat – Carnaval in Breda’ nu op je 
smartphone en ontdek de voordelen 
zoals korting op een carnavalsmaal bij 
een van de horecasponsors!

    Kielegat 

Dun Eric

ik was hier 
net binnen... en? hij rook-

worst!

rookworst 
zonder r is ook 

worst

lekker meezinguh... 
Tapkracht 11
GE MOTTER MAR OP KOMME

Zang:  Angela van Rijthoven
Muziek: Harry Kanters  
Tekst: Harry Kanters, Willem Dignouts 
 
Couplet 1
Ons Ma deej lest op de TeeVee meej, ze 
was daor un spel-kandidaot
Mar toen ze gin jao en gin neej zeej, toen 
werd diejen vent toch kwaod
IJ zeej: ‘Ik tel tot drie, wittut wèl of wittut 
nie?’

Refrein
Ge mottur mar op komme, hoe kendut 
verzinne
Ge mottur mar op komme, ge voelt oe 
bedot
Ge mottur mar op komme, ut schiet oe 
te binne
dâ verzin tog gin zot, ja ge schrikt dan 
oew-eige tog rot

Couplet 2
Ons Pa haddun liedje geschreeve, ut was 
veur de Karreneval
IJ was niet zo errug bedreeve, want kèk, 
wa willut geval
De polonaise gaot, nie goed in vijfkwarts-
maot

Refrein
Ge mottur mar op komme, hoe kendut 
verzinne
Ge mottur mar op komme, ge voelt oe 
bedot
Ge mottur mar op komme, ut schiet oe 
te binne
dâ verzin tog gin zot, ja ge schrikt dan 
oew-eige tog rot

Couplet 3
Mun broer daanste de polonaise, hij liep 
op de maot van de trom
Voor hèm liep een ouwe Francaise, meej 
pukkels, zij draoijde zich om
Ze zeej “je veux l’amour”,  ze zeej tegen 
mun broer...

Refrein
Ge mottur mar op komme, ge mot me 
beminne
Ge mottur mar op komme, ge bent tog 
vitaal
Ge mottur mar op komme, zo onder ut 
linne  
mar dà is tog banaal, meej zo’n ouwe 
Fràànse femme fataal

la la la la la la     la la la la la la

Luister hem via de Kielegat-app of 
download hem op de website. 
Pagina Jukebox
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 HOSSEN OP

CARNAVALSKLASSIEKERS

EN HITS VAN TOEN EN NU!

 We zijn compleet!
Jeugdprins en –prinses voor het eerst met gevolg!
Prins Lyteijn en Prinses Keira worden dit jaar 
gefl ankeerd door een voltallig gevolg in vol ornaat! 
Lees er in Ut Brakske alles over. De man die er mede 
voor zorgde dat het gezelschap er zo puik bijloopt 
en er überhaupt is, heet Marc van den Maagdenberg, 
voorzitter Jeugd: ‘De wens om onze jeugdprins en 
-prinses te laten omringen door een gevolg is er al 
jaren. Afgelopen jaar hebben we de knoop doorgehakt 
en besloten om de kleding te laten maken. Zo was er 
geen weg meer terug!’

*Wat moest je er voor doen om 11 raadsleden, een 
pliessie en een nar te vinden? 
Afgelopen carnaval won de Rudolf Steiner School. Het is 
geen grote, maar wel een heel fanatieke school. 

De kinderen vertelden we dat er dit jaar voor het eerst een 
jeugdraad zou komen. Iedereen die zich wilde opgeven, 
maakte een grote kans om carnaval op een unieke manier te 
beleven. Hiernaast zijn we via sociale media een campagne 
gestart om ook kinderen van buiten de RSS een kans in het 
‘gevolg’  te geven.

*Wat verwacht je van de brakskes? 
Stuk voor stuk zijn het echte Kielegatse brakskes met een 
grote passie voor carnaval. We verwachten van ze dat ze 
genieten. De kans dat je dit mag meemaken is uniek. Het is 
voor niet veel brakskes weggelegd, dus laat ze er dan ook 
100 procent van genieten. Natuurlijk zijn er protocollen die 
we met z’n allen naleven. Deze leggen we aan de brakskes 
en hun ouders uit.

*Waarom is het belangrijk dat er een jeugdraad is? 
De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde kreet. Een 
van de speerpunten van de stuurgroep was al jaren om de 
jeugd aan carnaval te binden. Als commissie jeugdactiviteiten 
zijn we twee jaar geleden aan de slag gegaan en de jeugdraad 
gerealiseerd. Met deze impuls hopen we een breder publiek 
bij carnaval te betrekken en zo jonge aanwas in ut Kielegat 
te realiseren.

*Hoe gaat carnaval eruit zien? 
Feestelijk! We hebben een mooi programma opgesteld 
waarbij de focus ligt op de feesten voor de brakskes in ut 
Kielegat. Maar ook daarbuiten zal de voltallige raad zich 
laten zien. Het zal een behoorlijke kluif voor de commissie 
zijn, maar we hebben er allemaal heel veel zin in!

HET RABOBANK KIELEGATS CARNAVALSCONCERT
Aftrappen met de harmonie

Nog voordat Prins Daan op zaterdag offi  cieel de sleutel in 
handen krijgt, kan iedereen op vrijdagavond al genieten 
van, letterlijk en fi guurlijk, een klassiek carnavalsavondje. 

Onder leiding van dirigent Arjan Tien, speelt het 
philharmonie zuidnederland het Rabobank Kielegats 
carnavalsconcert. Dit jaar zijn zangeres Do en trompettist 
Eric Vloeimans te gast. Vloeimans won in zijn verleden 
verschillende jazzprijzen. Ook komt de jonge bariton 
Raoul Steff ani naar het Kielegat. 

Spannende klassieke muziek, goede marsen en fi jne 
carnavalsmeezingers, het komt allemaal voorbij in het 
Chassé Theater. Denk maar eens aan muziek van Giuseppe 

Verdi, Robert Stolz, Chris Debuut, Gershwin, Meeuwis, 
Bizet, Makrele en John Philip Sousa. 
Ook Prins Daan, zijn gevolg en hofkapel de Makrele missen 
deze avond niet. Zij zullen je na het concert meenemen 
in de polonaise. En dat kan tot in de late uurtjes duren.  

Als je er ook bij wilt zijn; kaarten zijn te koop bij het 
bespreekbureau van het Chassé Theater of op Chassé.nl. 
De zaal gaat om 19.00 uur open. Exact elf minuten later 
zal Tapkracht 11 het winnende carnavalslied 2018 laten 
horen. Om 20.00 uur start het concert. 

Oh ja, de avond wordt natuurlijk gepresenteerd door, d’n 
pastor, Rob van Uden.

Ge motter

vrijdag 9 februari

Rabobank Kielegats Carnavalsconcert 
+ nazit met Bredaose kapellen
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 20:00 uur

Info: www.carnavalbreda.nl
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mar opkomme

LOZE LAVERSLOZE LAVERS
Rood met zwart, dat is kleur van de kleding waar ze zich 
het hele carnavalsseizoen in hijsen. Al 55 jaar maken 
de mannen van de Loze Lavers muziek. En dat heeft 
z’n vruchten afgeworpen. “We hebben zeven keer het 
Bléérfêêst gewonnen, drie keer het Oeleconcours en drie 
keer het Spetterfestival. En niet te vergeten; onze eerste 
plek op het Wereldhavenconcours in Rotterdam”, zegt 
kleine tromspeler Maarten Smits. 

Ondertussen behoort de kapel, zoals ze zelf zeggen, tot de 
ouderen. “We hebben het toch maar volgehouden. Vooral 
in onze gouden jaren waren we innovatief en speelden 
nieuwe nummers, zoals Duitse mars. Andere kapellen 
pakten dat repetoire pas later op.”  Ook hadden ze geen 
kapsones. “We weten dat we niet de beste blazers zijn, 
maar wel de gezelligste kapel. En een ding is belangrijk 
bij ons: het ligt nooit aan het slagwerk!”, grapt Maarten. 

De Loze Lavers telt op dit moment negen mannen en 
enkele fl exibele krachten. “Maar de drijvende krachten 
achter deze mannen zijn natuurlijk ‘onze‘ vrouwen.”  In die 
55 jaar is er nog niet eerder een vrouw bij hen het podium 
opgekropen. Maar mocht er nu een fantastische muzikante 
langskomen dan staan de Loze Lavers daar voor open. 

En zoals meerder kappellen kampt ook de kapel Loze 
Lavers met een gebrek aan jong talent. “Er is geen aanwas 
helaas.” Volgens Maarten wordt het nog een hele opgave 
om de volgende 55 jaar te halen. “We zijn gewoon blij dat 
we tot nu toe elk jaar weer kunnen gaan.”

Jubilarissen



E�en-Leur Ecustraat 5, tel. (076) 503 93 00 
Oosterhout De Boedingen 19, tel. (0162) 43 14 50

Breda* Huifakkerstraat 3, tel. (076) 530 25 00
Roosendaal* Vlierwerf 7, tel. (0165) 52 62 52

* Servicecentra

Auto Indumij 

Ge mo�er mar op komme,  
automatisch inparkeren met Renault

www.renault-indumij.nl

*Vanafprijs betre� de Renault CAPTUR Energy TCe 90 Life uitvoering. De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs inclusief onvermijdbare kosten nodig voor aflevering aan de consument. Getoond model verkrijgbaar tegen meerprijs. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie 
bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl voor de actievoorwaarden.
O�ciële brandstof- en CO2 gegevens: min./max. verbruik: 3,6-5,6 l./100 km. resp. 27,7-17,9 km./l. CO2: 95-127 gr./km.

Vanaf

€ 19.490,-*
Renault CAPTUR
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Verzamelen deelnemers intocht  
Locatie: Mezz
Tijd: 14:00 uur

Vertrek Stoet intocht Prins Daan
Locatie: Mezz
Tijd: 14:20 uur

Aftrap carnaval en overdracht 
stadssleutel 
Locatie: Grote Markt
Tijd: 15:11 uur

Onthulling Kiske & Mieske
Optreden winnaar Carnavalslied 
Takpracht 11
Locatie: Grote Markt
Tijd: 15:20 uur

Optreden DE GEBROEDERS KO 
Locatie: Grote Markt
Tijd: 15:30 uur

Optreden ALARMFASE 3 en 
DE ROTDWEILERS
Locatie: Grote Markt
Tijd: 16:15 uur

Burgemeester Paul Depla kan het vanaf zaterdag 10 Burgemeester Paul Depla kan het vanaf zaterdag 10 Burgemeester Paul Depla kan het vanaf zaterdag 10 Burgemeester Paul Depla kan het vanaf zaterdag 10 Burgemeester Paul Depla kan het vanaf zaterdag 10 Burgemeester Paul Depla kan het vanaf zaterdag 10 
februari weer enkele dagen rustig aan gaan doen. februari weer enkele dagen rustig aan gaan doen. februari weer enkele dagen rustig aan gaan doen. februari weer enkele dagen rustig aan gaan doen. februari weer enkele dagen rustig aan gaan doen. februari weer enkele dagen rustig aan gaan doen. 
Dan ontvangt namelijk Prins Daan de sleutels van ut Dan ontvangt namelijk Prins Daan de sleutels van ut Dan ontvangt namelijk Prins Daan de sleutels van ut Dan ontvangt namelijk Prins Daan de sleutels van ut Dan ontvangt namelijk Prins Daan de sleutels van ut Dan ontvangt namelijk Prins Daan de sleutels van ut Dan ontvangt namelijk Prins Daan de sleutels van ut Dan ontvangt namelijk Prins Daan de sleutels van ut Dan ontvangt namelijk Prins Daan de sleutels van ut 
Kielegat. Dan is de stad van ons Kielegatters!Kielegat. Dan is de stad van ons Kielegatters!Kielegat. Dan is de stad van ons Kielegatters!Kielegat. Dan is de stad van ons Kielegatters!

Om dat te vieren verzamelen we om 14.00 uur bij de ‘grote Om dat te vieren verzamelen we om 14.00 uur bij de ‘grote Om dat te vieren verzamelen we om 14.00 uur bij de ‘grote Om dat te vieren verzamelen we om 14.00 uur bij de ‘grote Om dat te vieren verzamelen we om 14.00 uur bij de ‘grote 
bruine drol’ (Mezz) in de Keizerstraat. Ondertussen gaat bruine drol’ (Mezz) in de Keizerstraat. Ondertussen gaat bruine drol’ (Mezz) in de Keizerstraat. Ondertussen gaat bruine drol’ (Mezz) in de Keizerstraat. Ondertussen gaat 
om 14.15 uur vanaf het podium de muziek op de Grote om 14.15 uur vanaf het podium de muziek op de Grote om 14.15 uur vanaf het podium de muziek op de Grote om 14.15 uur vanaf het podium de muziek op de Grote om 14.15 uur vanaf het podium de muziek op de Grote 
Markt aan. Maestro is Willem Hartmans (Dun Willem), dus Markt aan. Maestro is Willem Hartmans (Dun Willem), dus Markt aan. Maestro is Willem Hartmans (Dun Willem), dus Markt aan. Maestro is Willem Hartmans (Dun Willem), dus Markt aan. Maestro is Willem Hartmans (Dun Willem), dus 
wees op tijd, want hij begint geen minuut later. wees op tijd, want hij begint geen minuut later. wees op tijd, want hij begint geen minuut later. 

De stoet vanaf de Mezz zal om 14.35 uur in beweging De stoet vanaf de Mezz zal om 14.35 uur in beweging De stoet vanaf de Mezz zal om 14.35 uur in beweging De stoet vanaf de Mezz zal om 14.35 uur in beweging 
komen en arriveert zo’n twintig minuten later bij het komen en arriveert zo’n twintig minuten later bij het komen en arriveert zo’n twintig minuten later bij het komen en arriveert zo’n twintig minuten later bij het komen en arriveert zo’n twintig minuten later bij het komen en arriveert zo’n twintig minuten later bij het 
stadhuis. Daar staan alle carnavalsvierders en de oud-stadhuis. Daar staan alle carnavalsvierders en de oud-stadhuis. Daar staan alle carnavalsvierders en de oud-stadhuis. Daar staan alle carnavalsvierders en de oud-stadhuis. Daar staan alle carnavalsvierders en de oud-stadhuis. Daar staan alle carnavalsvierders en de oud-
Prinsen de meute op te wachten. Leuk weetje: de oud-Prinsen de meute op te wachten. Leuk weetje: de oud-Prinsen de meute op te wachten. Leuk weetje: de oud-Prinsen de meute op te wachten. Leuk weetje: de oud-Prinsen de meute op te wachten. Leuk weetje: de oud-Prinsen de meute op te wachten. Leuk weetje: de oud-
Prinsen hebben wel een steek op maar daar zitten geen Prinsen hebben wel een steek op maar daar zitten geen Prinsen hebben wel een steek op maar daar zitten geen Prinsen hebben wel een steek op maar daar zitten geen Prinsen hebben wel een steek op maar daar zitten geen Prinsen hebben wel een steek op maar daar zitten geen Prinsen hebben wel een steek op maar daar zitten geen Prinsen hebben wel een steek op maar daar zitten geen Prinsen hebben wel een steek op maar daar zitten geen 
buitenveren op. Verschil moet er zijn.buitenveren op. Verschil moet er zijn.buitenveren op. Verschil moet er zijn.buitenveren op. Verschil moet er zijn.

Ook Prins Daan, de pages en het gevolg zullen het podium Ook Prins Daan, de pages en het gevolg zullen het podium Ook Prins Daan, de pages en het gevolg zullen het podium Ook Prins Daan, de pages en het gevolg zullen het podium Ook Prins Daan, de pages en het gevolg zullen het podium 
betreden want, om exact 15.11 uur, overhandigt de burge-betreden want, om exact 15.11 uur, overhandigt de burge-betreden want, om exact 15.11 uur, overhandigt de burge-betreden want, om exact 15.11 uur, overhandigt de burge-betreden want, om exact 15.11 uur, overhandigt de burge-
meester de sleutel van de stad.meester de sleutel van de stad.
En het feest gaat door. Kiske en Mieske worden onthuld En het feest gaat door. Kiske en Mieske worden onthuld En het feest gaat door. Kiske en Mieske worden onthuld En het feest gaat door. Kiske en Mieske worden onthuld En het feest gaat door. Kiske en Mieske worden onthuld 
en het winnende carnavalslied galmt door de stad. Dit jaar en het winnende carnavalslied galmt door de stad. Dit jaar en het winnende carnavalslied galmt door de stad. Dit jaar en het winnende carnavalslied galmt door de stad. Dit jaar en het winnende carnavalslied galmt door de stad. Dit jaar en het winnende carnavalslied galmt door de stad. Dit jaar en het winnende carnavalslied galmt door de stad. Dit jaar 
is de eer aan carnavalskapel Tapkracht 11.is de eer aan carnavalskapel Tapkracht 11.

Prins Daan maakt om 15.30 uur plaats voor de hofzangers Prins Daan maakt om 15.30 uur plaats voor de hofzangers Prins Daan maakt om 15.30 uur plaats voor de hofzangers Prins Daan maakt om 15.30 uur plaats voor de hofzangers Prins Daan maakt om 15.30 uur plaats voor de hofzangers Prins Daan maakt om 15.30 uur plaats voor de hofzangers 
van ut Kielegat, de gebroeders Ko. Zij zullen naast ‘toet van ut Kielegat, de gebroeders Ko. Zij zullen naast ‘toet van ut Kielegat, de gebroeders Ko. Zij zullen naast ‘toet van ut Kielegat, de gebroeders Ko. Zij zullen naast ‘toet van ut Kielegat, de gebroeders Ko. Zij zullen naast ‘toet van ut Kielegat, de gebroeders Ko. Zij zullen naast ‘toet 
toet toeter op de waterscooter’ natuurlijk hun nieuwste toet toeter op de waterscooter’ natuurlijk hun nieuwste toet toeter op de waterscooter’ natuurlijk hun nieuwste toet toeter op de waterscooter’ natuurlijk hun nieuwste toet toeter op de waterscooter’ natuurlijk hun nieuwste toet toeter op de waterscooter’ natuurlijk hun nieuwste 

nummer zingen: ‘De dochter van de groenteboer.’ Maar we nummer zingen: ‘De dochter van de groenteboer.’ Maar we nummer zingen: ‘De dochter van de groenteboer.’ Maar we nummer zingen: ‘De dochter van de groenteboer.’ Maar we nummer zingen: ‘De dochter van de groenteboer.’ Maar we 
zijn nog niet uitgehost, want na de twee broers zijn de zijn nog niet uitgehost, want na de twee broers zijn de zijn nog niet uitgehost, want na de twee broers zijn de zijn nog niet uitgehost, want na de twee broers zijn de zijn nog niet uitgehost, want na de twee broers zijn de 
muzikanten van Alarmfase 3 en de Rotdweilers aan de muzikanten van Alarmfase 3 en de Rotdweilers aan de muzikanten van Alarmfase 3 en de Rotdweilers aan de muzikanten van Alarmfase 3 en de Rotdweilers aan de muzikanten van Alarmfase 3 en de Rotdweilers aan de muzikanten van Alarmfase 3 en de Rotdweilers aan de muzikanten van Alarmfase 3 en de Rotdweilers aan de 
beurt. 

Willem HarDmans, alias Dun Willem, sluit de middag af. Willem HarDmans, alias Dun Willem, sluit de middag af. Willem HarDmans, alias Dun Willem, sluit de middag af. Willem HarDmans, alias Dun Willem, sluit de middag af. Willem HarDmans, alias Dun Willem, sluit de middag af. 
Hij draait tot 18.00 uur. En daarna kunnen we ons nog Hij draait tot 18.00 uur. En daarna kunnen we ons nog Hij draait tot 18.00 uur. En daarna kunnen we ons nog Hij draait tot 18.00 uur. En daarna kunnen we ons nog Hij draait tot 18.00 uur. En daarna kunnen we ons nog 
dagen fl ink gaan vermaken in het mooie Kielegat.dagen fl ink gaan vermaken in het mooie Kielegat.dagen fl ink gaan vermaken in het mooie Kielegat.dagen fl ink gaan vermaken in het mooie Kielegat.

Carnaval, dat is samen een wagen bouwen, samen met Carnaval, dat is samen een wagen bouwen, samen met Carnaval, dat is samen een wagen bouwen, samen met Carnaval, dat is samen een wagen bouwen, samen met Carnaval, dat is samen een wagen bouwen, samen met Carnaval, dat is samen een wagen bouwen, samen met 
de blaaskapel repeteren en met elkaar aan een tafel de blaaskapel repeteren en met elkaar aan een tafel de blaaskapel repeteren en met elkaar aan een tafel de blaaskapel repeteren en met elkaar aan een tafel de blaaskapel repeteren en met elkaar aan een tafel de blaaskapel repeteren en met elkaar aan een tafel 
kostuums naaien. De maanden van voorbereiding zijn kostuums naaien. De maanden van voorbereiding zijn kostuums naaien. De maanden van voorbereiding zijn kostuums naaien. De maanden van voorbereiding zijn kostuums naaien. De maanden van voorbereiding zijn kostuums naaien. De maanden van voorbereiding zijn 
op zich al prachtig. De carnavalsdagen zelf, samen een op zich al prachtig. De carnavalsdagen zelf, samen een op zich al prachtig. De carnavalsdagen zelf, samen een op zich al prachtig. De carnavalsdagen zelf, samen een 
feestje bouwen, kunnen je leven tot een feest maken. feestje bouwen, kunnen je leven tot een feest maken. feestje bouwen, kunnen je leven tot een feest maken. feestje bouwen, kunnen je leven tot een feest maken. feestje bouwen, kunnen je leven tot een feest maken. feestje bouwen, kunnen je leven tot een feest maken. 

Carnaval is niet ingewikkeld, de polonaise is simpel en de Carnaval is niet ingewikkeld, de polonaise is simpel en de Carnaval is niet ingewikkeld, de polonaise is simpel en de Carnaval is niet ingewikkeld, de polonaise is simpel en de Carnaval is niet ingewikkeld, de polonaise is simpel en de 
humor is vaak plat; maar ik ben steeds meer diepgang in humor is vaak plat; maar ik ben steeds meer diepgang in humor is vaak plat; maar ik ben steeds meer diepgang in humor is vaak plat; maar ik ben steeds meer diepgang in 
het carnavalsfeest gaan ontdekken. Die diepgang zit niet in het carnavalsfeest gaan ontdekken. Die diepgang zit niet in het carnavalsfeest gaan ontdekken. Die diepgang zit niet in het carnavalsfeest gaan ontdekken. Die diepgang zit niet in het carnavalsfeest gaan ontdekken. Die diepgang zit niet in 
moeilijk-doenerij, maar in dat woordje ‘samen’.moeilijk-doenerij, maar in dat woordje ‘samen’.moeilijk-doenerij, maar in dat woordje ‘samen’.moeilijk-doenerij, maar in dat woordje ‘samen’.

Jongeren die maanden achtereen samen bouwen aan een Jongeren die maanden achtereen samen bouwen aan een Jongeren die maanden achtereen samen bouwen aan een Jongeren die maanden achtereen samen bouwen aan een Jongeren die maanden achtereen samen bouwen aan een 
wagen, mogen delen in vriendschap. Soms een vriendschap wagen, mogen delen in vriendschap. Soms een vriendschap wagen, mogen delen in vriendschap. Soms een vriendschap wagen, mogen delen in vriendschap. Soms een vriendschap wagen, mogen delen in vriendschap. Soms een vriendschap wagen, mogen delen in vriendschap. Soms een vriendschap wagen, mogen delen in vriendschap. Soms een vriendschap wagen, mogen delen in vriendschap. Soms een vriendschap 
voor het leven. In ieder geval krijgen ze een sociale vorming voor het leven. In ieder geval krijgen ze een sociale vorming voor het leven. In ieder geval krijgen ze een sociale vorming voor het leven. In ieder geval krijgen ze een sociale vorming voor het leven. In ieder geval krijgen ze een sociale vorming voor het leven. In ieder geval krijgen ze een sociale vorming 
die van betekenis zal blijven. Ik heb carnavalshuwelijken mo-die van betekenis zal blijven. Ik heb carnavalshuwelijken mo-die van betekenis zal blijven. Ik heb carnavalshuwelijken mo-die van betekenis zal blijven. Ik heb carnavalshuwelijken mo-die van betekenis zal blijven. Ik heb carnavalshuwelijken mo-die van betekenis zal blijven. Ik heb carnavalshuwelijken mo-
gen sluiten, carnavalskinderen mogen dopen. Het Bredase gen sluiten, carnavalskinderen mogen dopen. Het Bredase gen sluiten, carnavalskinderen mogen dopen. Het Bredase gen sluiten, carnavalskinderen mogen dopen. Het Bredase gen sluiten, carnavalskinderen mogen dopen. Het Bredase gen sluiten, carnavalskinderen mogen dopen. Het Bredase 
carnaval is een bindmiddel voor de stad. carnaval is een bindmiddel voor de stad. carnaval is een bindmiddel voor de stad. carnaval is een bindmiddel voor de stad. carnaval is een bindmiddel voor de stad. 

Ik vind het mooi om te zien hoe het rolstoelcarnaval in De Ik vind het mooi om te zien hoe het rolstoelcarnaval in De Ik vind het mooi om te zien hoe het rolstoelcarnaval in De Ik vind het mooi om te zien hoe het rolstoelcarnaval in De Ik vind het mooi om te zien hoe het rolstoelcarnaval in De 
Koe de armen opent voor mensen met een verstandelijke Koe de armen opent voor mensen met een verstandelijke Koe de armen opent voor mensen met een verstandelijke Koe de armen opent voor mensen met een verstandelijke Koe de armen opent voor mensen met een verstandelijke 
of lichamelijke beperking, hoe senioren worden betrokken of lichamelijke beperking, hoe senioren worden betrokken of lichamelijke beperking, hoe senioren worden betrokken of lichamelijke beperking, hoe senioren worden betrokken of lichamelijke beperking, hoe senioren worden betrokken 
bij een Ouderenbal of een feest in het eigen verzorgings-bij een Ouderenbal of een feest in het eigen verzorgings-bij een Ouderenbal of een feest in het eigen verzorgings-bij een Ouderenbal of een feest in het eigen verzorgings-bij een Ouderenbal of een feest in het eigen verzorgings-
huis. Soms brengt een prins ook bezoek aan mensen in het huis. Soms brengt een prins ook bezoek aan mensen in het huis. Soms brengt een prins ook bezoek aan mensen in het huis. Soms brengt een prins ook bezoek aan mensen in het huis. Soms brengt een prins ook bezoek aan mensen in het 
ziekenhuis. Steeds wanneer de beweging deze openheid op-ziekenhuis. Steeds wanneer de beweging deze openheid op-ziekenhuis. Steeds wanneer de beweging deze openheid op-ziekenhuis. Steeds wanneer de beweging deze openheid op-ziekenhuis. Steeds wanneer de beweging deze openheid op-
brengt, vind ik carnaval op zijn mooist. Daar zit de kracht van brengt, vind ik carnaval op zijn mooist. Daar zit de kracht van brengt, vind ik carnaval op zijn mooist. Daar zit de kracht van brengt, vind ik carnaval op zijn mooist. Daar zit de kracht van brengt, vind ik carnaval op zijn mooist. Daar zit de kracht van 
carnaval. Ik denk zelfs dat deze openheid van levensbelang carnaval. Ik denk zelfs dat deze openheid van levensbelang carnaval. Ik denk zelfs dat deze openheid van levensbelang carnaval. Ik denk zelfs dat deze openheid van levensbelang carnaval. Ik denk zelfs dat deze openheid van levensbelang carnaval. Ik denk zelfs dat deze openheid van levensbelang carnaval. Ik denk zelfs dat deze openheid van levensbelang carnaval. Ik denk zelfs dat deze openheid van levensbelang carnaval. Ik denk zelfs dat deze openheid van levensbelang 
is voor de toekomst van het Bredase carnaval.is voor de toekomst van het Bredase carnaval.is voor de toekomst van het Bredase carnaval.is voor de toekomst van het Bredase carnaval.is voor de toekomst van het Bredase carnaval.

Maar er is méér: Als een carnavalsgroep getroffen wordt door Maar er is méér: Als een carnavalsgroep getroffen wordt door Maar er is méér: Als een carnavalsgroep getroffen wordt door Maar er is méér: Als een carnavalsgroep getroffen wordt door Maar er is méér: Als een carnavalsgroep getroffen wordt door Maar er is méér: Als een carnavalsgroep getroffen wordt door 
een ernstig ongeluk, waardoor leden overlijden; als een car-een ernstig ongeluk, waardoor leden overlijden; als een car-een ernstig ongeluk, waardoor leden overlijden; als een car-een ernstig ongeluk, waardoor leden overlijden; als een car-een ernstig ongeluk, waardoor leden overlijden; als een car-een ernstig ongeluk, waardoor leden overlijden; als een car-
navalsvierder getroffen wordt door een infarct, door kanker, navalsvierder getroffen wordt door een infarct, door kanker, navalsvierder getroffen wordt door een infarct, door kanker, navalsvierder getroffen wordt door een infarct, door kanker, navalsvierder getroffen wordt door een infarct, door kanker, navalsvierder getroffen wordt door een infarct, door kanker, 
of onrustige cellen; als iemand in een vereniging zijn relatie of onrustige cellen; als iemand in een vereniging zijn relatie of onrustige cellen; als iemand in een vereniging zijn relatie of onrustige cellen; als iemand in een vereniging zijn relatie of onrustige cellen; als iemand in een vereniging zijn relatie of onrustige cellen; als iemand in een vereniging zijn relatie 
op de klippen ziet lopen; dan laat de carnavalsbeweging zich op de klippen ziet lopen; dan laat de carnavalsbeweging zich op de klippen ziet lopen; dan laat de carnavalsbeweging zich op de klippen ziet lopen; dan laat de carnavalsbeweging zich op de klippen ziet lopen; dan laat de carnavalsbeweging zich op de klippen ziet lopen; dan laat de carnavalsbeweging zich 
vaak kennen als een echte familie. Ook dan is er een prach-vaak kennen als een echte familie. Ook dan is er een prach-vaak kennen als een echte familie. Ook dan is er een prach-vaak kennen als een echte familie. Ook dan is er een prach-vaak kennen als een echte familie. Ook dan is er een prach-vaak kennen als een echte familie. Ook dan is er een prach-vaak kennen als een echte familie. Ook dan is er een prach-vaak kennen als een echte familie. Ook dan is er een prach-
tige verbondenheid. En ik heb met eigen ogen gezien dat het tige verbondenheid. En ik heb met eigen ogen gezien dat het tige verbondenheid. En ik heb met eigen ogen gezien dat het tige verbondenheid. En ik heb met eigen ogen gezien dat het tige verbondenheid. En ik heb met eigen ogen gezien dat het 
mensen inspireert, waardoor ze de zin van het leven kunnen mensen inspireert, waardoor ze de zin van het leven kunnen mensen inspireert, waardoor ze de zin van het leven kunnen mensen inspireert, waardoor ze de zin van het leven kunnen mensen inspireert, waardoor ze de zin van het leven kunnen 
vasthouden. vasthouden. 

Nee, het zal echt niet Nee, het zal echt niet Nee, het zal echt niet 
altijd ideaal zijn. Zoals altijd ideaal zijn. Zoals altijd ideaal zijn. Zoals altijd ideaal zijn. Zoals 
in elke familie gaat het in elke familie gaat het in elke familie gaat het in elke familie gaat het in elke familie gaat het in elke familie gaat het 
wel eens mis. Ook dat wel eens mis. Ook dat wel eens mis. Ook dat 
heb ik gezien. En jawel, heb ik gezien. En jawel, heb ik gezien. En jawel, 
ik weet dat ik zelf ook ik weet dat ik zelf ook ik weet dat ik zelf ook 
mijn fouten en tekorten mijn fouten en tekorten mijn fouten en tekorten 
heb. Maar tel je zege-heb. Maar tel je zege-
ningen. Carnaval is een ningen. Carnaval is een 
vitale bijdrage aan een vitale bijdrage aan een 
stad met karakter.

ZATERDAG = SLEUTELDAG! 

Inspiraosie van d'n Pastor

Rob van 
          Uden

Carnavalsgerechten zijn niet zomaar gerech-Carnavalsgerechten zijn niet zomaar gerech-Carnavalsgerechten zijn niet zomaar gerech-
ten; ze zijn stevig en makkelijk! Deze soep is ten; ze zijn stevig en makkelijk! Deze soep is 
dan ook een soep voor een perfecte bodem. dan ook een soep voor een perfecte bodem. dan ook een soep voor een perfecte bodem. 

IngrediëntenIngrediëntenIngrediënten
• 2 aardappelen• 2 aardappelen• 2 aardappelen
• 2 blikjes cocktailworstjes• 2 blikjes cocktailworstjes• 2 blikjes cocktailworstjes• 2 blikjes cocktailworstjes
• Een rode, gele en groene • Een rode, gele en groene • Een rode, gele en groene • Een rode, gele en groene • Een rode, gele en groene 
   paprika
• 2 bosjes lente-uitjes• 2 bosjes lente-uitjes• 2 bosjes lente-uitjes
• 50 gr boter• 50 gr boter
• 50 gr bloem• 50 gr bloem
• 2 tl kerriepoeder• 2 tl kerriepoeder
• 2 l vleesbouillon• 2 l vleesbouillon
• 1/8 l crème fraîche• 1/8 l crème fraîche

Hak de aardappelen in kleine stukjes. Snipper Hak de aardappelen in kleine stukjes. Snipper Hak de aardappelen in kleine stukjes. Snipper 
de paprika’s en het witte gedeelte van de de paprika’s en het witte gedeelte van de 
lente-uitjes fi jn. Doe de boter in de pan en lente-uitjes fi jn. Doe de boter in de pan en 
fruit dit alles even lekker aan. De bloem en fruit dit alles even lekker aan. De bloem en fruit dit alles even lekker aan. De bloem en fruit dit alles even lekker aan. De bloem en 
kerrie erdoor roeren en even laten pruttelen. kerrie erdoor roeren en even laten pruttelen. kerrie erdoor roeren en even laten pruttelen. kerrie erdoor roeren en even laten pruttelen. kerrie erdoor roeren en even laten pruttelen. 
Dan in scheuten de bouillon erdoorheen. De Dan in scheuten de bouillon erdoorheen. De Dan in scheuten de bouillon erdoorheen. De Dan in scheuten de bouillon erdoorheen. De Dan in scheuten de bouillon erdoorheen. De 
cocktailworstjes erdoor roeren en even goed cocktailworstjes erdoor roeren en even goed cocktailworstjes erdoor roeren en even goed cocktailworstjes erdoor roeren en even goed cocktailworstjes erdoor roeren en even goed 
mee laten warmen. Dan kan de crème fraîche mee laten warmen. Dan kan de crème fraîche mee laten warmen. Dan kan de crème fraîche mee laten warmen. Dan kan de crème fraîche mee laten warmen. Dan kan de crème fraîche 
en het in ringetjes gesneden groen van de en het in ringetjes gesneden groen van de en het in ringetjes gesneden groen van de en het in ringetjes gesneden groen van de 
lente-uitjes in de pan. Nog even lekker laten lente-uitjes in de pan. Nog even lekker laten lente-uitjes in de pan. Nog even lekker laten lente-uitjes in de pan. Nog even lekker laten 
pruttelen en dan, hop, de soepkom in! Wil je pruttelen en dan, hop, de soepkom in! Wil je pruttelen en dan, hop, de soepkom in! Wil je pruttelen en dan, hop, de soepkom in! Wil je 
de soep iets pittiger; gooi er dan extra kerrie de soep iets pittiger; gooi er dan extra kerrie de soep iets pittiger; gooi er dan extra kerrie de soep iets pittiger; gooi er dan extra kerrie 
doorheen. doorheen. 

Eet smakelijk! 

Ge-mot-er-maar-op-soep-kom-soep

wITTE WATTIE 

ZEEMAN?

GNIFFEL...

Inspiraosie van d'n PastorInspiraosie van d'n PastorInspiraosie van d'n Pastor

dan ook een soep voor een perfecte bodem. dan ook een soep voor een perfecte bodem. 

• 2 blikjes cocktailworstjes• 2 blikjes cocktailworstjes
• Een rode, gele en groene • Een rode, gele en groene 

• 2 bosjes lente-uitjes• 2 bosjes lente-uitjes

• 1/8 l crème fraîche

lente-uitjes fi jn. Doe de boter in de pan en lente-uitjes fi jn. Doe de boter in de pan en lente-uitjes fi jn. Doe de boter in de pan en 
fruit dit alles even lekker aan. De bloem en 
kerrie erdoor roeren en even laten pruttelen. 
Dan in scheuten de bouillon erdoorheen. De 
cocktailworstjes erdoor roeren en even goed 
mee laten warmen. Dan kan de crème fraîche 
en het in ringetjes gesneden groen van de 
lente-uitjes in de pan. Nog even lekker laten 
pruttelen en dan, hop, de soepkom in! Wil je 
de soep iets pittiger; gooi er dan extra kerrie 
doorheen. 

Eet smakelijk! 

op safari op safari 
Uitverkocht! Omdat het bij voorbaat Uitverkocht! Omdat het bij voorbaat Uitverkocht! Omdat het bij voorbaat Uitverkocht! Omdat het bij voorbaat 
al leuk is: compleet met verrekijker al leuk is: compleet met verrekijker al leuk is: compleet met verrekijker al leuk is: compleet met verrekijker 
en bingokaart op zoek naar bralapen, en bingokaart op zoek naar bralapen, en bingokaart op zoek naar bralapen, en bingokaart op zoek naar bralapen, 
stoeipoezen en kroegtijgers, de stoeipoezen en kroegtijgers, de stoeipoezen en kroegtijgers, de stoeipoezen en kroegtijgers, de 
Kielegatse Carnavalssafari is een Kielegatse Carnavalssafari is een Kielegatse Carnavalssafari is een Kielegatse Carnavalssafari is een 
nieuwe, bustour op de zaterdagmiddag nieuwe, bustour op de zaterdagmiddag nieuwe, bustour op de zaterdagmiddag nieuwe, bustour op de zaterdagmiddag 
met carnaval. Met twee oude met carnaval. Met twee oude met carnaval. Met twee oude 
schoolbussen voert de route langs de schoolbussen voert de route langs de schoolbussen voert de route langs de 
gezelligste dorpen en wijken rond ut gezelligste dorpen en wijken rond ut gezelligste dorpen en wijken rond ut 
Kielegat. 
De Kielegatse Carnavalssafari is op De Kielegatse Carnavalssafari is op De Kielegatse Carnavalssafari is op 
zaterdag 10 februari en vertrekt om zaterdag 10 februari en vertrekt om zaterdag 10 februari en vertrekt om 
16.00 uur vanaf de Oude Vest. De 16.00 uur vanaf de Oude Vest. De 16.00 uur vanaf de Oude Vest. De 
exacte stops van de bussen worden exacte stops van de bussen worden exacte stops van de bussen worden 
niet vooraf bekend gemaakt. Maar een niet vooraf bekend gemaakt. Maar een niet vooraf bekend gemaakt. Maar een niet vooraf bekend gemaakt. Maar een 
ding is zeker; na afl oop zet de chauffeur ding is zeker; na afl oop zet de chauffeur ding is zeker; na afl oop zet de chauffeur ding is zeker; na afl oop zet de chauffeur 
iedereen weer netjes in ut Kielegat af!iedereen weer netjes in ut Kielegat af!iedereen weer netjes in ut Kielegat af!iedereen weer netjes in ut Kielegat af!iedereen weer netjes in ut Kielegat af!iedereen weer netjes in ut Kielegat af!
De Kielegatse Carnavalssafari wordt De Kielegatse Carnavalssafari wordt De Kielegatse Carnavalssafari wordt De Kielegatse Carnavalssafari wordt 
georganiseerd door Stichting Een georganiseerd door Stichting Een georganiseerd door Stichting Een georganiseerd door Stichting Een 
Kielegats Onderonsje (SEKO), de Kielegats Onderonsje (SEKO), de Kielegats Onderonsje (SEKO), de 



Hossen op de Markt gaat terug naar de basis en presen-Hossen op de Markt gaat terug naar de basis en presen-Hossen op de Markt gaat terug naar de basis en presen-Hossen op de Markt gaat terug naar de basis en presen-Hossen op de Markt gaat terug naar de basis en presen-Hossen op de Markt gaat terug naar de basis en presen-Hossen op de Markt gaat terug naar de basis en presen-
teert zich als het grootste carnavalscafé van Nederland. teert zich als het grootste carnavalscafé van Nederland. teert zich als het grootste carnavalscafé van Nederland. teert zich als het grootste carnavalscafé van Nederland. 
Tegenstrijdig? Absoluut niet, want afgezien van een dak Tegenstrijdig? Absoluut niet, want afgezien van een dak Tegenstrijdig? Absoluut niet, want afgezien van een dak Tegenstrijdig? Absoluut niet, want afgezien van een dak Tegenstrijdig? Absoluut niet, want afgezien van een dak 
heeft Hossen op de Markt álles wat je van een goed café heeft Hossen op de Markt álles wat je van een goed café heeft Hossen op de Markt álles wat je van een goed café heeft Hossen op de Markt álles wat je van een goed café heeft Hossen op de Markt álles wat je van een goed café 
mag verwachten: koud bier aan de bar, verrassingsarties-mag verwachten: koud bier aan de bar, verrassingsarties-mag verwachten: koud bier aan de bar, verrassingsarties-mag verwachten: koud bier aan de bar, verrassingsarties-mag verwachten: koud bier aan de bar, verrassingsarties-
ten die een feestje kunnen bouwen en heel veel vrien-ten die een feestje kunnen bouwen en heel veel vrien-ten die een feestje kunnen bouwen en heel veel vrien-ten die een feestje kunnen bouwen en heel veel vrien-ten die een feestje kunnen bouwen en heel veel vrien-
den en bekenden.

De afgelopen jaren werd door de organisatie geëxperimen-De afgelopen jaren werd door de organisatie geëxperimen-De afgelopen jaren werd door de organisatie geëxperimen-De afgelopen jaren werd door de organisatie geëxperimen-De afgelopen jaren werd door de organisatie geëxperimen-De afgelopen jaren werd door de organisatie geëxperimen-De afgelopen jaren werd door de organisatie geëxperimen-De afgelopen jaren werd door de organisatie geëxperimen-
teerd met de idiootste acts en wildste ideeën: van Clown teerd met de idiootste acts en wildste ideeën: van Clown teerd met de idiootste acts en wildste ideeën: van Clown teerd met de idiootste acts en wildste ideeën: van Clown teerd met de idiootste acts en wildste ideeën: van Clown teerd met de idiootste acts en wildste ideeën: van Clown 
Bassie tot Chinees Nieuwjaar. “Dit jaar kiezen we voor dat Bassie tot Chinees Nieuwjaar. “Dit jaar kiezen we voor dat Bassie tot Chinees Nieuwjaar. “Dit jaar kiezen we voor dat Bassie tot Chinees Nieuwjaar. “Dit jaar kiezen we voor dat Bassie tot Chinees Nieuwjaar. “Dit jaar kiezen we voor dat Bassie tot Chinees Nieuwjaar. “Dit jaar kiezen we voor dat 
waar het uiteindelijk allemaal om draait: échte gezelligheid waar het uiteindelijk allemaal om draait: échte gezelligheid waar het uiteindelijk allemaal om draait: échte gezelligheid waar het uiteindelijk allemaal om draait: échte gezelligheid waar het uiteindelijk allemaal om draait: échte gezelligheid waar het uiteindelijk allemaal om draait: échte gezelligheid 
en samen mooie herinneringen maken. Daarvoor toveren en samen mooie herinneringen maken. Daarvoor toveren en samen mooie herinneringen maken. Daarvoor toveren en samen mooie herinneringen maken. Daarvoor toveren en samen mooie herinneringen maken. Daarvoor toveren en samen mooie herinneringen maken. Daarvoor toveren 
we de Grote Markt om tot het grootste carnavalscafé van we de Grote Markt om tot het grootste carnavalscafé van we de Grote Markt om tot het grootste carnavalscafé van we de Grote Markt om tot het grootste carnavalscafé van we de Grote Markt om tot het grootste carnavalscafé van we de Grote Markt om tot het grootste carnavalscafé van 
Nederland,” vertelt Jaap Meeldijk van de organisatie. “De Nederland,” vertelt Jaap Meeldijk van de organisatie. “De Nederland,” vertelt Jaap Meeldijk van de organisatie. “De Nederland,” vertelt Jaap Meeldijk van de organisatie. “De Nederland,” vertelt Jaap Meeldijk van de organisatie. “De Nederland,” vertelt Jaap Meeldijk van de organisatie. “De Nederland,” vertelt Jaap Meeldijk van de organisatie. “De Nederland,” vertelt Jaap Meeldijk van de organisatie. “De 
nadruk ligt op sámen. Samen springen, zwaaien, dansen, nadruk ligt op sámen. Samen springen, zwaaien, dansen, nadruk ligt op sámen. Samen springen, zwaaien, dansen, nadruk ligt op sámen. Samen springen, zwaaien, dansen, 
zingen, hossen! En natuurlijk worden ook dit jaar de nodige zingen, hossen! En natuurlijk worden ook dit jaar de nodige zingen, hossen! En natuurlijk worden ook dit jaar de nodige zingen, hossen! En natuurlijk worden ook dit jaar de nodige zingen, hossen! En natuurlijk worden ook dit jaar de nodige 
brakke uurtjes gestoken in het opblazen van de bekende brakke uurtjes gestoken in het opblazen van de bekende brakke uurtjes gestoken in het opblazen van de bekende brakke uurtjes gestoken in het opblazen van de bekende brakke uurtjes gestoken in het opblazen van de bekende 
opblaasbeesten. Dat is voor de organisatie inmiddels een opblaasbeesten. Dat is voor de organisatie inmiddels een opblaasbeesten. Dat is voor de organisatie inmiddels een opblaasbeesten. Dat is voor de organisatie inmiddels een opblaasbeesten. Dat is voor de organisatie inmiddels een 
vertrouwd opwarmertje!”vertrouwd opwarmertje!”

Rondje om de Kerk
Afgelopen jaar liep het publiek letterlijk voor het eerst Afgelopen jaar liep het publiek letterlijk voor het eerst Afgelopen jaar liep het publiek letterlijk voor het eerst Afgelopen jaar liep het publiek letterlijk voor het eerst Afgelopen jaar liep het publiek letterlijk voor het eerst 
het Rondje om de Kerk. Stefan van Kakerken: “We heb-het Rondje om de Kerk. Stefan van Kakerken: “We heb-het Rondje om de Kerk. Stefan van Kakerken: “We heb-het Rondje om de Kerk. Stefan van Kakerken: “We heb-het Rondje om de Kerk. Stefan van Kakerken: “We heb-
ben daarvoor zelfs speakers in de Torenstraat en de Rei-ben daarvoor zelfs speakers in de Torenstraat en de Rei-ben daarvoor zelfs speakers in de Torenstraat en de Rei-ben daarvoor zelfs speakers in de Torenstraat en de Rei-ben daarvoor zelfs speakers in de Torenstraat en de Rei-
gerstraat geplaatst. Dankzij onze Gouden Sponsor Living gerstraat geplaatst. Dankzij onze Gouden Sponsor Living gerstraat geplaatst. Dankzij onze Gouden Sponsor Living gerstraat geplaatst. Dankzij onze Gouden Sponsor Living gerstraat geplaatst. Dankzij onze Gouden Sponsor Living 
Projects kleurde de verlichting van de Grote Kerk met de Projects kleurde de verlichting van de Grote Kerk met de Projects kleurde de verlichting van de Grote Kerk met de Projects kleurde de verlichting van de Grote Kerk met de Projects kleurde de verlichting van de Grote Kerk met de 
polonaise mee! De reacties waren ontzettend positief, dus polonaise mee! De reacties waren ontzettend positief, dus polonaise mee! De reacties waren ontzettend positief, dus polonaise mee! De reacties waren ontzettend positief, dus 
dit jaar is het rondje terug. Uit praktisch oogpunt draaien dit jaar is het rondje terug. Uit praktisch oogpunt draaien dit jaar is het rondje terug. Uit praktisch oogpunt draaien dit jaar is het rondje terug. Uit praktisch oogpunt draaien dit jaar is het rondje terug. Uit praktisch oogpunt draaien dit jaar is het rondje terug. Uit praktisch oogpunt draaien dit jaar is het rondje terug. Uit praktisch oogpunt draaien 
we de route om.”we de route om.”

Zing mee met ‘Ferry de Flamingo’Zing mee met ‘Ferry de Flamingo’Zing mee met ‘Ferry de Flamingo’
De organisatie van Hossen op de Markt bracht eind januari De organisatie van Hossen op de Markt bracht eind januari De organisatie van Hossen op de Markt bracht eind januari De organisatie van Hossen op de Markt bracht eind januari De organisatie van Hossen op de Markt bracht eind januari 
een meezinger van formaat uit: ‘Ferry de Flamingo’ is nu te een meezinger van formaat uit: ‘Ferry de Flamingo’ is nu te een meezinger van formaat uit: ‘Ferry de Flamingo’ is nu te een meezinger van formaat uit: ‘Ferry de Flamingo’ is nu te een meezinger van formaat uit: ‘Ferry de Flamingo’ is nu te 
beluisteren via YouTube en de Facebook-pagina van Hossen beluisteren via YouTube en de Facebook-pagina van Hossen beluisteren via YouTube en de Facebook-pagina van Hossen beluisteren via YouTube en de Facebook-pagina van Hossen beluisteren via YouTube en de Facebook-pagina van Hossen 
op de Markt. Het nummer wordt zondag door de voltallige op de Markt. Het nummer wordt zondag door de voltallige op de Markt. Het nummer wordt zondag door de voltallige op de Markt. Het nummer wordt zondag door de voltallige op de Markt. Het nummer wordt zondag door de voltallige 
organisatie ten gehore gebracht in een zinderende fi nale!organisatie ten gehore gebracht in een zinderende fi nale!organisatie ten gehore gebracht in een zinderende fi nale!organisatie ten gehore gebracht in een zinderende fi nale!

De presentatie van Hossen op de Markt De presentatie van Hossen op de Markt 
is in handen van zingende kasteleins is in handen van zingende kasteleins is in handen van zingende kasteleins 
Freek Haverman en Yves de Morree. Freek Haverman en Yves de Morree. Freek Haverman en Yves de Morree. 
Zorg dat je er staat om 20.00 uur! Check Zorg dat je er staat om 20.00 uur! Check Zorg dat je er staat om 20.00 uur! Check 
facebook.com/hossenopdemarkt!facebook.com/hossenopdemarkt!facebook.com/hossenopdemarkt!
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      Kielegatse

HOSSEN OP DE MARKT, HET GROOTSTE CARNAVALSCAFÉ VAN NEDERLAND

ZONDAG 11 FEBRUARI
Vandaag is het, in de middag, de beurt aan de 
brakken. Vanaf 13.30 uur start de kinderoptocht. 
Na de brakkensliert wordt de Grote Markt 
opnieuw omgetoverd tot een feestplein. Niemand 
minder dan DJ Joss zal vanaf 14.30 uur achter de 
draaitafel plaatsnemen. 

Maar dat is pas het begin...Vanaf 15.00 uur heeft 
de Stichting Leutpenningen verschillende artiesten 
geregeld. In willekeurige volgorde komen Ger 
Couvreur, Kevin Nuijten, Sjansjee, Denans en de 
gezellige Lawineboys langs. 

Zorg dat je voor 20.00 uur wat hebt gegeten want 
dan begint Hossen op de Markt. Met duizenden 
mensen is het een gehos met DJ Joss. Laat samen 
met iedereen om je heen zien waar carnaval ooit 
voor bedoeld is. 

Om nooit te Om nooit te Om nooit te Om nooit te Om nooit te Om nooit te Om nooit te 
vergetenvergetenvergetenvergetenvergeten
Rasechte Kielegatter Pim van Ginneken is bezig Rasechte Kielegatter Pim van Ginneken is bezig Rasechte Kielegatter Pim van Ginneken is bezig Rasechte Kielegatter Pim van Ginneken is bezig Rasechte Kielegatter Pim van Ginneken is bezig 
om de iconen van het Kielegatse carnaval voor om de iconen van het Kielegatse carnaval voor 
eeuwig vast te leggen.eeuwig vast te leggen.eeuwig vast te leggen.eeuwig vast te leggen.eeuwig vast te leggen.

“Teveel bekende carnavalsfi guren zijn ons ont-“Teveel bekende carnavalsfi guren zijn ons ont-
vallen en van sommigen is er weinig tot niets vallen en van sommigen is er weinig tot niets 
bewaard gebleven en dat is jammer.” bewaard gebleven en dat is jammer.” bewaard gebleven en dat is jammer.” bewaard gebleven en dat is jammer.” bewaard gebleven en dat is jammer.” 
Pim van Ginneken werd in 2017 gevraagd door het Pim van Ginneken werd in 2017 gevraagd door het 
bestuur van het Kielegats carnavalsmuseum om de bestuur van het Kielegats carnavalsmuseum om de 
iconen uit de carnavalswereld te interviewen en iconen uit de carnavalswereld te interviewen en iconen uit de carnavalswereld te interviewen en iconen uit de carnavalswereld te interviewen en iconen uit de carnavalswereld te interviewen en 
te vereeuwigen op video.te vereeuwigen op video.te vereeuwigen op video.te vereeuwigen op video.te vereeuwigen op video.

Dat liet hij zich geen twee keer zeggen. “Ik ben er Dat liet hij zich geen twee keer zeggen. “Ik ben er Dat liet hij zich geen twee keer zeggen. “Ik ben er Dat liet hij zich geen twee keer zeggen. “Ik ben er Dat liet hij zich geen twee keer zeggen. “Ik ben er 
aan begonnen en heb een vast format bedacht. Er aan begonnen en heb een vast format bedacht. Er aan begonnen en heb een vast format bedacht. Er aan begonnen en heb een vast format bedacht. Er aan begonnen en heb een vast format bedacht. Er 
wordt een doorsnede van iemands leven gemaakt wordt een doorsnede van iemands leven gemaakt 
met als rode draad; carnaval. Dat geeft soms een met als rode draad; carnaval. Dat geeft soms een met als rode draad; carnaval. Dat geeft soms een met als rode draad; carnaval. Dat geeft soms een met als rode draad; carnaval. Dat geeft soms een 
verrassend beeld over iemand.” verrassend beeld over iemand.” verrassend beeld over iemand.” verrassend beeld over iemand.” verrassend beeld over iemand.” 
Iconen zoals Ger Couvreur, Theo Borghouts, Iconen zoals Ger Couvreur, Theo Borghouts, 
Ronald Huismans, Rob Knobel, Jan Nooten, Hans Ronald Huismans, Rob Knobel, Jan Nooten, Hans 
Sweijsen, Hans Canters, Cees Hoosemans, Willem Sweijsen, Hans Canters, Cees Hoosemans, Willem Sweijsen, Hans Canters, Cees Hoosemans, Willem Sweijsen, Hans Canters, Cees Hoosemans, Willem Sweijsen, Hans Canters, Cees Hoosemans, Willem 
Ottink, Joop van Bel en Muriël vd Maagdenberg Ottink, Joop van Bel en Muriël vd Maagdenberg 
zijn al verschenen. zijn al verschenen. 
De video’s zijn op groot scherm te bekijken in De video’s zijn op groot scherm te bekijken in De video’s zijn op groot scherm te bekijken in 
het Kielegats carnavalsmuseum. Je kunt er in de het Kielegats carnavalsmuseum. Je kunt er in de het Kielegats carnavalsmuseum. Je kunt er in de 
tijd van carnaval terecht. Ook op YouTube zijn de tijd van carnaval terecht. Ook op YouTube zijn de 
interviews te kijken en te luisteren. Als je zoekt op interviews te kijken en te luisteren. Als je zoekt op interviews te kijken en te luisteren. Als je zoekt op interviews te kijken en te luisteren. Als je zoekt op interviews te kijken en te luisteren. Als je zoekt op 
Kielegatse carnavalsiconen, dan kom je er vanzelf.Kielegatse carnavalsiconen, dan kom je er vanzelf.Kielegatse carnavalsiconen, dan kom je er vanzelf.Kielegatse carnavalsiconen, dan kom je er vanzelf.Kielegatse carnavalsiconen, dan kom je er vanzelf.

Pim is nog lang niet klaar. “Ik heb nog zo’n 50 Pim is nog lang niet klaar. “Ik heb nog zo’n 50 Pim is nog lang niet klaar. “Ik heb nog zo’n 50 Pim is nog lang niet klaar. “Ik heb nog zo’n 50 Pim is nog lang niet klaar. “Ik heb nog zo’n 50 
Kielegatters op mijn lijstje dus ik heb nog even Kielegatters op mijn lijstje dus ik heb nog even Kielegatters op mijn lijstje dus ik heb nog even Kielegatters op mijn lijstje dus ik heb nog even Kielegatters op mijn lijstje dus ik heb nog even 
te gaan.”te gaan.”

    
   familiedag

zondag 11 februari

Kielegatse Brakkensliert
Locatie: vertrek vanaf de binnenzijde 
aan de Nieuwe Haven
Tijd: 13:30 uur

Groot Kielegats Muziekspektakel
M.m.v. Ger Couvreur, Kevin Nuijten, 
Sjansjee, Denans en de Lawineboys 
Locatie: Grote Markt
Tijd: 15:00 uur

Brakkenbal
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 15:00 uur

Prijsuitreiking Brakkensliert
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 17:00 uur

Hossen op de Markt!
Locatie: Grote Markt
Tijd: 20:00 uur



www.doranjeboom.comOntdek de meesterwerken uit de ach� iende eeuw
Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.
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B O D E G A & F O O D B A R

’ t  S a s  1 3 - 1 4  B r e d a

HET GEVOEL VAN CARNAVAL 
“Hoe leg je een ‘bovensloter’ uit wat carnaval is?”, VVD Breda lijsttrekker en Kielegatter Thierry 
Aartsen brak er tot voor kort het hoofd nog wel eens over....
Voor mijn werk en voor de politiek kom ik veel in Den Haag. Na de geweldige actie van Sjefke 
Vaeren, om met carnaval vrij te krijgen (ik heb getekend, jij ook?!) hoorde ik weer de grootste on-
zin over carnaval. Onzin die je wel vaker hoort van bovensloters: zuipen, vreemdgaan en alles wat 
onze lieve heer verboden heeft. Dit toont aan dat ze het boven de sloten niet begrepen hebben.

Carnaval is hét feest van het jaar. Het zorgt voor 
verbroedering, voor ontmoeting, voor saam-
horigheid. Tijdens carnaval is iedereen gelijk, 
van vuilnisman tot advocaat. Iedereen viert 
feest met elkaar, geniet met elkaar. Carnaval 
is het feest waar je nieuwe vrienden maakt en 
oude vrienden weer ontmoet. Carnaval is een 
feest waar oude tradities herleven en waar 
nieuwe tradities worden geboren. Met carna-
val krijg je nog een lach, schouderklop en een 
nieuw biertje als je iemand per ongeluk aan-
stoot. Het is een feest waarbij hele families, 
van pasgeboren baby’s tot opa’s en oma’s de 
dagen samen doorbrengen en de leukste mo-
menten beleven. Een feest waarin iedereen 
zijn of haar creativiteit en talent kwijt kan; van 
blaaskapel tot carnavalswagen, van pakske 
tot liedje. Het is een feest waarbij je even een 
paar dagen je zorgen vergeet en vooral geniet 
van het leven. Met elkaar.

Vorig jaar heb ik het initiatief genomen voor 
de eerste Carnavaleske Raadsvergadering 
voor alle leutvorsten en verenigingen in de 
Gemeente Breda. Het idee is vooral een eer-
betoon, namens ons als volksvertegenwoordi-
gers, aan alle vrijwilligers die het carnavals-
feest in ons mooie Breda, in de dorpen en de 
wijken mogelijk maken. Ieder jaar weer zijn 
er duizenden vrijwilligers actief om alles mo-
gelijk te maken: van kindercarnaval tot langs-
gaan bij verzorgingstehuizen en scholen. 

Al die vrijwilligers die de prachtigste carna-
valswagens maken. Die de prachtigste kos-
tuums, liedjes en muziek maken. Zonder ál die 
vrijwilligers, is ons mooie feestje niet zo mooi 
als dat het nu is.

Als ik een bovensloter uit moet leggen wat 
carnaval precies inhoudt, zeg ik vaak dat ze 
gelijk hebben. Misschien moeten we het he-
lemaal niet uit willen leggen. Carnaval leg je 
niet uit, carnaval vier je. 
 

11 Gebóóje Kielegat 2018
1. Nou as da potènsjééle kôpers nie meer 
ebbe gebóóje gad dan, ellef is gebóóje, wor 
de vèkóóp van ut NAC stadion mééj de stand 
0-0 as risultaot dur ut kûlléézje verbóóje. NAC 
staot schoon buitespel, aon de zijlijn. Der gao 
in blessúúretijd gespróke wôrre over áándere 
gebruiksmogelijk’ede zoas: 

2. H’afspraoke waorin ‘NAC Breda’ de 
geminte tellekes om ‘ulp vraogt.
“Ut kulléézje et gebóójel; daorom te zoeken 
naor maniere om de ‘kracht van
NAC’ meer h’uit te drukke en zo de 
maatschappelijke betekenis van NAC Breda 
nog verder te vergrôte. ’T zou verbóóje motte 
wôrre om de maatschappelijke betekenis te 
vertaole in de gemintelijke belastingen per 
‘óófd van de bevolleking, die zijn immers al 
kop van Jut zat.

3. Ut gaot inmiddels zo slecht mééj ut mujeu 
da net voor de kèssemis de H’ijstijd op de 
Grôte Markt aangebrôke was”. H’ijsvermaok 
ligter schôôn bij in deze glasjaole periode, 
zééj ‘Breda NU’. De kommèssie en kommissie 
voert de bôvetoon, in plek van bezinning en 
ut is nog bijlangenao gin Asselewoensdag. 

4. De geminte et gebóóje slimme 
maotregele te regele om de koste van ut 
Rat Verlegh, koste wa kost trug te dringe. 
Gedacht wor aon énèzjiemaotregele as 
h’oplaowaoipaole, zonnepûnééle en LED-
lââmpe. De wèrreme - kouw - h’installaosie 
van Stada Stores zou gebrûkt kunne worre 
om ut veld te verwèrreme. Ge motter mar 
opkomme. Da zou verbóóje motte worre zo 
lang as da ta elleftal lèkt as un stèsjônsperron, 
Ut Breeparrekdôsjéé en ut pompe blèft 
mééj de kraon ‘óópe. Voel d‘ok al nattig’eid; 
d’opbrengsten verdáámpe waor ge bij staot.

5. Justin Goetzee et gebóóje uit te gaon 
van de kracht van tiemplééj om ut stadion 
eigendom te maoke, in plek van evenemènte 
en rietéél. Ei et nog nie in de gaote da dún 
avondje NAC un h’ evenemènt is in un 
lerende orgaoniese organisaosieaosie waor 
aon tiemplééj nog gewerrekt wor. Rieteel 
kan vervange worre deur un Dixielandparrek 
da bruine strôôm levert en de bevolleking 
h’ontlast. Inschrijve om oew aondeel te levere 
kan vanaf 11-11-18 zodagge nie in de rij ‘oef 
te staon. Ut nuuwe motto voor 2019 zal dan 
ok luije: “Wa d’emme toch un bruin leve.”

6. De Geminte Bredao en ut ROC West-
Brabant h’ontwikkele un Tèlèntecentrum 
top- en bréédtesport aon de Traaiseweg 
voor 13,8 mèjoen. 

Gebóóje is; ut aongebóóre tèlent van ut 
Kûlléézje op waorde te schatte voordasse 
zoveul tèlénte uitgeve zodatta allenig 
maotschappelijke betekenis et in Abderao- 
Itaoliao.Die ebbe daor nog tèlente over en 
zijn daor fi erao op. 

7. T’is de heren Goetzee en Wreven gebóóje 
wa meer tiemplééj as slimme maotregel te 
treffe. Da kost nie duur en de supporters 
die voor NAC slim springen as un h’extrao 
h’évenemènt staon zich rot te bescheure. 

8. Naast GroenLinks wulle nou ôk D66, 
SP, CDA, PvdA en Trots, voorkomme 
dat ut un mess wor bij de Mezz en ebbe 
ze saome ut kûlléézje gebóóje cènte te 
zoeke om de verbouwing van Mezz te 
fi enesiere. Met ut óóg op de aonstaonde 
geminteraaodsverkiezinge is ut de petije 
gebóóje gin mess te maoke van ut bouwkot 
voor bouwtèlente zoda die nie meer kunnen 
bijdraoge aon ondernemerschap door; 
ut bouwe van vastenavondgerijkes; de 
vastenavendcultuur te kunne h’uitdraoge 
door ôk toeriste voor 23 mejoen te lokke. 

9. Nou as damme meer schône lucht in ut 
Kielegat wulle ebbe et ut Kûlléézje gebóóje 
unne “Sittie Trees” aon te schaffe. Trees zal 
ok inzetbaor zijn bij thuiswedstrijden van 
NAC as slimme maotregel; Kekt Stijn, daor! 
Sittie? Zééj Trees;” wa-dun boere-kool !” 

10. Trees zal ok ingezet worre op de mart 
omda Cees van der ‘Orst et gebóóje gad da 
de ‘Mart met unne schone lei mot beginnen’ 
Da zal nie van un leije dakje gaon. Verbóóje 
is dadde relaosie tusse d’ Orûkao en de 
‘Martlui er onder zal lije. Vraog is wie da ta 
dan wir in goeje baone gao leije. Da mot dan 
wel unne Dijk van un vent zijn.

11. “Ik vergelijk het mééj de mart in 
Middelburg” zééj Kiske. Da noemen ze 
daor unne toeristische mart en der worre ôk 
gewôôn sinaasappelle verkocht, net as knolle 
voor citroenen in ut Kielegat De vraog die 
blèft is: Waorom ebbe ze in Middelburg unne 
Mart nodig agge gin Vastenavond ‘ouwt? Ge 
motter mar op komme.

Agge mar leut et   
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Het 076Bal is één van de succesnummers tijdens car-
naval. Gestart in 2007 bij Hotel van Ham als jonge-
renfeest-maar-dan-wel-authentiek-carnaval en anno 
2018 met 1000 bezoekers in de Mezz nog altijd het 
beste alternatief voor de drukke binnenstad op de za-
terdagavond. De oude garde van de organisatie draagt 
dit jaar het stokje over aan een frisse nieuwe. 
Pieter-Bas Wulms (van het eerste uur) en Ariane 
(nieuwnieuwnieuw) over het Bal.

Filosofi e
Pieter Bas: ‘Onze fi losofi e is alles wat je bij het Bredase 
carnaval kunt verwachten beleef je hier. Een super knet-
tergek feestje met de beste carnavalsmuziek, de Prins, 
blaaskapellen, bekende en onbekende artiesten en echte 
carnavalse gekkigheid met veel verrassingselementen’. 
Ariane: ‘Dit feest is voor mij het enige in het jaar waarop 
ik al mijn vrienden, familie en oude bekenden tegelijk te-
genkom, dat is superleuk! Ondanks dat het een Kielegats 
onderonsje is, voelt iedereen zich direct welkom en dom-
pelt zich onder in het echte carnavalsgevoel’.

Magic Moments
Pieter-Bas: ‘Je entree maken via een opblaasglijbaan, we 
hebben een keer een shoarmatent tussen de feestgangers 
gezet. Of tijdens het 11-11-11 ‘eends in je leven’ feest: Sin-
terklaas! De hele organisatie was toen als Piet’.

Ariane: ‘Ik denk dat deze editie voor mij een magisch mo-
ment gaat worden, want na al die jaren als trouwe bezoe-
ker, mag ik nu helpen met het organiseren van dit fantas-
tische feest!’.

Van Ham 
Pieter-Bas: John van Hooijdonk (Hotel Van Ham) heeft veel 
voor ons betekend. We hebben samen met hem de kans 
gepakt om iets moois neer te zetten. Ook al waren we in 
de eerste jaren echte amateurs. We hadden niet eens een 
garderobe en maar één WC, maar dat had natuurlijk ook 
zijn charme. We hebben vele avonden gebrainstormd en 
niets was te gek. Erg verdrietig dat John afgelopen jaar 
helaas is overleden.

Verrassing
Ariane: ‘Ik wil natuurlijk niets verklappen! Het is altijd weer 
een verrassing wat het gadget dit jaar is en wat er met het 
12 uur moment gaat gebeuren. Ik denk dat de vernieuwing 
vooral in de nieuwe ideeën zit. Er gaat een ‘frisse wind’ 
door de organisatie en er is nieuw/meer enthousiasme 
bijgekomen. De oude garde heeft een feest neergezet 
waar het Kielegat niet meer om heen kan. Het 076bal is 
uitgegroeid tot een begrip. De nieuwe lichting probeert 
het enthousiasme waarmee zij het 076bal ooit zijn gestart 
door te zetten en er weer een onvergetelijke editie van 
te maken.

Le Grand Départ
Pieter-Bas: ‘Wij gaan door met nieuwe evenementen die 
een toevoeging zijn voor het Kielegatse carnaval. Bijvoor-
beeld op de vrijdagavond. Dan organiseren we in samen-
werking met Café Boerke Verschuren een spectaculaire 
start van het carnaval: ‘Le Grand Départ’ met een spetterend 
buitenfeest op de Ginnekenmarkt. Schrijf je in als individu 
of ploeg. Wij zorgen voor jouw moment of fame om je nieu-
we outfi t/attribuut/wagen te komen showen. Op dinsdag-
avond eindigen de die-hards hier ook tijdens ‘La Dernière 
Étape’! Ik zou zeggen schrijf je gratis in via 076bal.nl/tickets. 
Hier kun je natuurlijk ook kaarten voor het 076Bal kopen. 
De Kielegatse Safari op zaterdag is al uitverkocht, maar daar 
moet je dan volgend jaar zeker bij zijn!!’

 

Jonge garde bij 076Bal: SpanjaardSchatjes
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GE MOTTER MAR OP KOMME! 
Het Kielegat heeft het afgelopen jaar 
een hoop nieuwe dingen bijgekregen. 
Allemaal verzonnen door slimme en 
vindingrijke Kielegatters. Die van die 
ideeën hebben waarvan je zegt ‘Ge 
motter mar op komme!’.

Zo is het nieuwe station geopend. Nog 
groter als het oude station. Zodat er nog 
meer carnavalsvierders met de trein naar 
het Kielegat kunnen komen. Hoe verzin je 
het. Ge motter mar op komme! 

Maar waar ga je al die mensen dan laten 
met carnaval? Daar heeft ook iemand weer 
iets op gevonden! 

Een grote evenementenhal op Breepark. 
Twee voetbalvelden groot! Jaja, ge motter 
mar op komme! 

Maar ja, alle evenementen worden in de 
binnenstad georganiseerd. Ook daar is iets 
nieuws voor gekomen. De bewoners van 
de binnenstad hebben zicht verenigd in de 
Wijkraad Stadshart/Valkenberg, juist om 
al die evenementen toch naar Breepark te 
krijgen! Ge motter mar op komme!

Aan de andere kant, het Kielegat heeft wel 
weer de beste binnenstad van het land! 
Misschien wel door al die evenementen? 
Ze zouden eigenlijk ook een ‘meest 
leutigste binnenstad’ verkiezing moeten 
houden! Ge motter mar op komme! 

Ook (bijna) nieuw was deze editie van 
Winter Wonderland! Een hoop kraampjes 
en kerstsfeer in de binnenstad! IJsbaan 
derbij. Ook weer zoiets gezelligs! Ge 
motter mar op komme!

En wat denkt u van de opgeknapte 
Vlaszak? En Hotel Nassau? Oude panden in 
een nieuw mooi jasje! Tja, ge motter mar 
op komme! 

En dan komen er dit jaar ook weer nieuwe 
dingen! Zoals een Burger King. En nog 
een hoop nieuwe restaurantjes. Misschien 
kunnen we ook nog een ‘meest culinaire 
binnenstad’ in het leven roepen? 

Ook daar motte mar op komme!

Gelukkig blijven er ook dingen 
oud en vertrouwd! Zoals deze
Kontklopper. En wat denken 
jullie van Prins Daan? 
Die gaat ons ook weer voor 
dit jaar met carnaval! 
Misschien is het een 
leuk idee om hem op 
carnavalszaterdag
met zijn allen te 
verwelkomen 
op de Grote 
Markt door te 
zwaaien met een 
Kielegatse sjaal! 
Ge motter mar op 
komme…
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En daar gaan we… Achterin de kerk, bij het oude doopvont, 
zit een deurtje. Daar start de klim. Zonder na te denken 
wat me precies te wachten staat, stap ik de eerste treden 
van de toren op. Hij waarschuwt me; “de trappen worden 
steeds smaller.” 

We lopen naar boven met Paul, geboren en getogen 
Bredanaar. Als vierde generatie stadsbeiaardier beklimt 
hij sinds 2012 de Grote Toren. Ook zijn vader deed dat, z’n 
opa en overgrootopa. 287 treden is het tot aan de plek 
waar de gemiddelde toerist komt. “Maar wij moeten nog 
een stukje hoger”, zegt hij. 

Twee keer per week loopt hij zo’n 65 meter de lucht in. 
”Elke dinsdag en vrijdagmorgen speel ik als het markt is. 
En ook bij bijzondere gelegenheden.” Dus ook in aanloop 
naar carnaval. Misschien heeft u ze al gehoord; ‘Er staat 
een paard in de gang’ of ‘Mijn Sanseve-ria’?
Ondertussen klimmen we stug door. De leuning is 
vervangen door een stuk touw waar je je aan vast mag 
houden. Het wordt inderdaad smaller en ik voel m’n 
kuiten al. 

Oude klokken
We komen bij de eerste klokken aan. “Toevallig is het 
precies drie uur. We horen zo de uurslag.” Paul vertelt 
dat de beiaard momenteel uit 55 klokken bestaat. De 
zwaarste weegt 3750 kilo en die hoor je nu! 
Na wat trappen verder kunnen we door een krakend 
deurtje naar buiten. Het uitzicht is fenomenaal. We 
bespreken het uitzicht; we praten over het nieuwe station 
en de rechtbank. “Dat gebouw vind ik architectonisch tof. 
Gedurfd voor Breda.” 

Hangend ‘kantoor’
En huppekee, daar gaan we weer. Deurtje in, weer een 
deurtje en via het automatisch carillon bestijgen we nog 
36 treden. Tussen de houten balken ‘hangt’ het ‘kantoor’ 
van de hoogste ambtenaar van de stad. 

“Hier zit ik dus achter mijn beiaardklavier.” Het is een soort 
pianoklavier maar dan in plaats van toetsen, stokken. 
Ook hangen er draden, die zorgen dat de klepels van de 
klokken in beweging komen. 

Paul laat horen hoe zijn beiaard klinkt. Hij noemt zich 
de ambassadeur van de toren en van Breda. “Ik speel 
op een instrument dat van iedereen is en dat zich ook 
nog eens bevindt in het symbool van de stad. Dus ik 
ben een beetje van iedereen.” Belangrijk vindt hij de 
verbinding tussen de klokken en de stad. “De klokken 
zijn ooit geschonken door de stad, de burgers. Ik voel 
een verantwoordelijkheid om er als stadsbeiaardier voor 
iedereen te zijn.” 

Carnaval
Een muzikale voorkeur heeft ie niet. “Ik speel net zo 
graag Mozart als Bauer en dus ook carnavalsnummers. 
Wist je dat veel carnavalsnummers een goede melodie 
hebben? “Uit de weg, want ik moet weer overgeven’, 
‘Ze maken mij de pis niet lauw’ of ‘Er staat een paard 
in gang’, ik kan ze zo spelen op de beiaard.” Maar als de 
stad echt los is met carnaval zul je het carillon niet horen. 
“Dat heeft geen enkele zin, dan is er zoveel herrie in de 
stad, dat hoor je toch niet.” 

Ondertussen kijk ik rond en besef dat ik ter hoogte van 
de wijzerplaten zit. Paul: “Veel torens zijn niet zo open. Je 
kunt vanuit hier de hele stad zien. Veel beiaarden in het 
land zitten in een gesloten toren.” Maar hij heeft geluk 
en kan genieten van het uitzicht. 

Dan neurie ik mee…’Brabantse nachten zijn lang’. Het 
galmt door de stad. En dan is het tijd om weer naar 
beneden te gaan. Om precies te zijn 323 treden terug! 
“Dit trapje kun je beter achterstevoren nemen.” En ik 
luister goed naar Paul, want als iemand het mooiste en 
hoogste plekje van Breda kent, dan is Paul het wel! 

Waar willen wij, Kielegatters, nu eens echt op komme? Ja, de Grote of Onze-Lieve-Vrouwe Kerk tuurlijk! De 
redactie van de Kontklopper krijgt een exclusief kijkje in de wereld van de enige stadsbeiaardier van het 
Kielegat. Paul Maassen en z’n werkplek in het topje van de Grote Toren. Hij neemt ons Suuske mee op avontuur.

Bredase uitvindingen die de wereld een stukje mooier maken

Ge mot er mar op komme 
Ut Kielegat is een inventieve stad 
met karakter... En hoe! Wist je dat de 
uitvinder van het beroemde snoepje 
het Haagse Hopje in ‘t Kielegat is 
geboren? Zijn geboortehuis stond 
aan de Catharinastraat. Het koffi e- 
en karamelsnoepje werd door 
Baron Hendrik Hop (1723) in Breda 
bedacht. Hij liet een bakker een 
karamel maken van koffi e, suiker, 
room en roomboter. Ge mot er maar 
op komme. Maar wist je dat er in ut 
Kielegat nog veel meer uitvinders 
rondlopen? 

Krokodel
Vergeet de hamburger of de shoarma tijdens carnaval. Ga voor de 
Krokodel. De nieuwe snack is bedacht door de Bredanaars Freek 
Haverman en Jeroen Balkenende. Beide mannekes kwamen op 
het idee na een avondje brainstormen. En na wat experimenten 
hadden ze een kroket gevuld met ragout van frikadellen. Ook 
de speciale Sinterklaasfrikandel, de Sinterdel, is bedacht door de 
twee Bredanaars.  

Telefoonkluis
Een aantal studenten van de Kielegatse kunstacademie 
bedachten de telefoonkluis. Het is een dooske, een soort 
sigarettendoosje, waarin je je mobieltje doet.  Dat moet er 
voor zorgen dat mensen in gezelschap minder vaak de telefoon 
pakken. Maar voor het checken van de Kielegat-app wordt een 
uitzondering gemaakt. 

Plantaardig vlees
De vegetarische slager, Jaap Korteweg, kwam op het idee 
om plantaardig vlees op de markt te brengen. Hij bouwde de 
grootste vegetarische vleesfabriek van de wereld in ‘t Kielegat. 
Nadat hij de varkenspest en de gekke koeienziekte had 
meegemaakt wilde hij een andere weg inslaan. En zo kwam hij 
op het lumineuze idee om een smaak van vlees te ontwikkelen 
met dezelfde structuur van bijvoorbeeld een biefstuk. Misschien 
iets voor een heerlijk carnavalshapje?

Bagagejas
John Power wilde niet meer voor z’n bagage betalen als hij ging 
vliegen. Hij bedacht de bagagejas. De Jack to Go is een jas met 
veel grote zakken. De jas kan ook gedragen worden als een tas. 
Eenmaal aan de balie vouw je de tas open en trek je hem aan, 
Hiermee bespaar je een hoop geld. Ook handig voor een hele 
dag hossen en polonaises lopen.

Bikeman
Wie kent het niet, heb je eindelijk je fi ets gevonden, blijft ie in het 
rek aan een andere fi ets hangen. Dit was ook een grote ergernis 
van Jan Neggers. Hij bedacht de Bikeman. Een rek waarin fi etsen 
niet tegen elkaar aan kunnen komen. Het is een soort huisje 
waarin je je fi ets met de hand in kunt zetten en uit kunt halen. 
Nooit meer last van de buurman. 

Eggy Press
Net niet uit ’t Kielegat, maar zeker de moeite van het vermelden 
waard, is de uitvinding van de Eggy Press. Niek van Gennip 
uit het nabijgelegen Baviaonenland, bedacht dat je ook van 
hardgekookte eieren sliertjes kunt persen voor op bijvoorbeeld 
een salade. De hobbykok kwam op het idee toen hij sliertjes 
door een zeef probeerde te drukken maar  dat ging moeizaam. 
Toen kwam hij ineens op dit idee. Handig als je met carnaval op 
een leuke manier een eitje wil eten! 

65 METER DE LUCHT IN!

Gelukkig blijven er ook dingen Gelukkig blijven er ook dingen 
oud en vertrouwd! Zoals dezeoud en vertrouwd! Zoals deze
Kontklopper. En wat denken Kontklopper. En wat denken 
jullie van Prins Daan? jullie van Prins Daan? 
Die gaat ons ook weer voor Die gaat ons ook weer voor 
dit jaar met carnaval! dit jaar met carnaval! 
Misschien is het een Misschien is het een 
leuk idee om hem op leuk idee om hem op leuk idee om hem op 
carnavalszaterdagcarnavalszaterdagcarnavalszaterdag

zwaaien met een 

Ge motter mar op 
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Un Kielegatt er.



maandag 12 februari

Grote Optocht
Locatie: vertrek op de Kop van de 
Nieuwe Haagdijk
Tijd: 12:49 uur

Optochtbal
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 16:00 uur

Prijsuitreiking Grote Optocht
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 19:00 uur

Groot verbroederingsfeest 
Locatie: Grote Markt
Tijd: 19:00 uur
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deelnemers grote optocht 2018 in ut kielegat
Expression 
Geen optocht zonder majorettes! Al meer 
dan 20 jaar lopen ze mee in de optocht. 
Deze dames werken zich iedere week in het 
zweet in het Kraaienest en gymzaal Olympia 
om goed voor de dag te komen. Wist u dat 
er verschillende Brabants kampioenen aan u 
voorbij trekken? Wat ’n start!

Commissie verkoop
Niks ‘Ge motter mar op komme’! Ge motter 
mar an komme! De traditionele Kielegatse 
leutmedaille is ook dit jaar weer een lust voor 
het oog. Koop ‘m bij de wagen van de BCV. Voor 
slechts € 4,00 steunt u het Bredase carnaval 
en lopte er gèf bij! Natuurlijk worden er ook 
allerlei andere Kielegatse carnavalsartikelen 
verkocht. Sla je slag!

1. Prinsenwagen
“Ge motter mar op komme” 
‘Daar komt ie weer aan Daan.’ Onze hoogheid 
Prins Daan zal voorop gaan in de Kielegatse 
Leutstoet. Nadat hij op de Grote Markt 
iedereen heeft zien passeren zal hij weer 
achter aansluiten. Gefl ankeerd door zijn 
pages, de Raad van Elf, de hofnar en hofkapel, 
zorgt hij voor de jurering van de Prinsenprijs. 
Jeugdprins Lytein en prinses Keira feesten mee 
om alle brakken een onvergetelijke optocht te 
bezorgen. En dit jaar voor het eerst met een 
volledige jeugdraad op de Grote Markt. 

2. C.V. de Kantenmaaiers (Grote wagen)
“Drek Queen” 
De Kantenmaaiers laten al weer diverse jaren 
een hoog niveau zien. Altijd met een vette 
knipoog. Op een koddige ‘drek’ racer rijdt de 
drek queen door de optocht, een strontkar 
achter zich aantrekkend. Da motte mar beter 
niet inkomme. 

3. C.V. Ut lekker Bietje
“We bouwe ok na 65 jaor een feestje. Gij ok? 
Ge motter mar op komme.”
CV Ut lekker Bietje is al 65 jaar onafgebroken 

prominent aanwezig in de optocht. Ook dit 
keer bouwen ze weer een feestje. Agge op 
de trapkes naast de wagen kan kome dan 
bende uitgenodigd om het feestje mee te 
bouwe. Gezelligheid staat al 65 jaar voorop bij 
Ut lekker Bietje 

4. Jean (Individueel) 
“Ik probeert het wel, maar ik kan er niet 
opkomme”
Jean heeft geen last van zijn geheugen. Hij 
kan nog steeds op iedereen opkomme. Echter 
hij kan niet meer op zijn fi ets komme. Hoe 
hij het ook probeert het lukt hem maar niet. 
Linksom niet, rechtsom niet, achterstevoren 
niet en ook gewoon vooruit niet. Wie kan Jean 
helpen om er op te komme? 

5. De Deksels (Kleine groep) 
“Kom’ier oew’eige afval scheije”
De Deksels hebben zich voorgenomen om dit 
jaar te gaan scheiden. Dit in het kader van het 
mileu. Wat ’t Kielegat nog steeds niet lukt, lukt 
De Deksels wel. De belangrijkste afvalstoffen 
hebben hun hoogste prioriteit. De Deksels 
nodigen daarom alle optocht toeschouwers 
uit om hun afval op de juiste manier af te 
komen geven. Met deze tegeltjeswijsheid: 
Toen het plassen pissen werd, is het gezeik 
begonnen, rekenen De Deksels voor goed af. 

6. D’n Pastor (Individueel)
“Dun Pastor is un verteller”
Rob van Uden alias ‘D’n Pastor’ loopt al weer 
wat jaartjes mee in de Kielegatse Optocht. 
Als rechtstreekse gezant van het Hogere is 
D’n Pastor graag een verteller. Omdat D’n 
Pastor maar klein van stuk is, is hij bang niet 
gehoord te worden. Maar er hoeven geen 
echte wonderen te gebeuren zodat D’n Pastor 
toch gehoord kan worden. 

7. De Joffers (Paar)
“We hebben ’n verwen(d) nest” 
Moeder en dochter zitten thuis met een 
verwen(d) nest. Nou is dat op zich helemaal 

niet erg, want alles voor ’t jong zou ik zo 
zeggen. Vandaag hebben De Joffers hun 
verwen nest meegenomen om een te kijken 
of er nog Kielegatters verwend willen worden. 
Kik ze gaon die twee uit ’t Aogje. Ge motter 
mar opkomme. Vorig jaar waren De joffers 
goed voor de eerste prijs bij de paren. Adel 
verplicht. Afwachten of ze straks ook in een 
verwen nest thuiskomen. 

8. Willy de Does (Individueel) 
“Ge motter mar opkomme”
‘Ik ga als OV-chipkaart. Ik vind het gezellig om 
mee te doen’, zegt Willy desgevraagd bij de 
inschrijftafel in café Parkzicht. Dat klopt ook 
wel want anders loop je al niet 34 jaar mee in 
de Grote Optocht van ’t Kielegat. 

9. Bredase Bende (Kleine groep) 
“Kielegatse soap” 
Iedereen kan meedoen aan deze Kielegatse 
soap. Durf jij het aan om in de spotlights 
te staan en van deze zeepbaan te glijden? 
Eenmaal meegedaan aan de Kielegatse soap 
en je bent een BK-er (Bekende Kielegatter). 
Laat je niet weerhouden en doe een gooi naar 
eeuwige Kielegatse roem. 

10. Vrij

11. Trio zonder Jan (Paar)
“Wij lopen as rode draad door de Kielegatse 
Optocht”
Optocht lopen, loopt als een rode draad door 
het leven van Trio zonder Jan. Door de jaren 
heen hebben ze hoge ogen gegooid en wortel 
geschoten. De kerstboom afgetuigd en lakens 
uitgedeeld. Jan was op zoek naar een relatie 
en een passende baan, want op Jan konden 
ze rekenen. 
Ze speelden onder een hoedje of deden mee 
voor spek en bonen. Ze lieten het publiek 
stralen in hun badkuip en naar het vogeltje 
zwaaien. En nu moeten wij een rode draad 
zoeken? We zijn waarschijnlijk allemaal de 
klos.
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12. C.V. den Vollie (Individueel) 
“Kik tum gaon” 
Cees Volders uit ’t Aogje is maar alleen en kan 
dus niet aan het Aogse motto voldoen: Kik ze 
gaon. Hij is wel de helft van Tum Tum. Vandaar 
kik tum gaan. “Ik doe maar voor 50% mee.” Het 
aantal deelnames is onbekend bij Cees. “Ik ben 
de tel kwijt’, zegt hij. Ge motter er nog mar ’s 
opkomme Cees, dan witte wij het ok.

13. C.C. Giegeldonk 
“Laot’oew nie strikke“
Giegeldonk (Haagse Beemden) laot zich dit jaar 
nie strikke, maar is er uiteraard wel voor gestrikt 
om in ’t Kielegat mee te lopen. 

14. C.V. Schots & Scheef (Grote wagen)
“Heilige Boontjes”
Deze jonge honden uit Baviaonenland werden 
vorig jaar nog 2e. Maar dit jaar halen ze weer 
alles uit de kast om hoge ogen te gooien. Ze 
komen met een oplossing voor de ontkerking: 
een grote feestkerk. Genoeg wijn en hosties om 
’t hele Kielegat ter communie te laten gaan en er 
een feest van te maken.

15. C.V. Wittegeiut (Randgemeente) 
“Op koers ‘nar’ ’t end” 
Wittegeiut uit ut Zwaaigat (Leur) brengt hofnar 
Wimmekuh, die aan zijn laatste jaar bezig is, nar 
’t end. Wittegeiut wit ut nog nie, maar volgend 
jaor is er vast wel weer een nieuwe Wimmekuh 
in ut Zwaaigat. ’t Kielegat zwaait in elk geval naar 
Wimmekuh. Oudoe en bedankt olé olé. 

16. K.V. SowieSo Opeloos (Grote groep) 
“We bakken er niks van” 
Heel Holland bakt en SowieSo Opeloos bakt 
meej in ’t Kielegat. ‘Kik maor ’s goed wat wij er 
van gebakken ebbe.’ Als ze maar geen koekje 
van eigen deeg krijgen, want dat hebben ze 
niet verdiend. Het is al erg genoeg bij hen. T’is 
sowieso hopeloos. Zij zitten er niet mee. 

17. Eddum-dur (Paar)
“Me kome dur nie hop” 
Eddum-dur heeft grote problemen. Ze kunne dur 
nie opkomme. Toch laten ze het er niet bij zitten. 
‘We LAllen wat aan en LAten ons niet van de wijs 
brengen. Hopelijk wordt het toch nog een vrolijk 
nootje voor Eddum-dur. Lalalalalala Ge motter 
der mar opkomme. 

18. De Pauwervrouwen (Kleine groep)
“Pauwervrouwen! ‘Oekomdedurop” 
Deze 4 dames, die het al behoorlijk voor de 
kiezen hebben gehad, laten zien dat ze echte 
pauwervrouwen zijn. Na alle tegenslagen weten 
ze toch weer mooi en sterk recht overeind te 
komen. De pauwervrouwen weten dat ook over 
te dragen op iedereen die er voor openstaat dat 
zij ook pauwer in d’r eige hebben. 

19. C.V. de Peuke (Paar) 
“Miet & Griet”
C.V. de Peuke zijn voor de gelegenheid 
omgedoopt in VIPeuke en nodigt alle Kielegatters 
uit om op de rode loper te komen. Peter en Rob 
zijn benieuwd wie de uitnodiging of moet ik 
schrijven de uitdaging aan gaan. Blijft de vraag 
voor de toeschouwers: Wie is Miet en wie is 
Griet? Vraogt het ze zelf maor 

20. Vrij

21. De Meikevers (Muziekkapel)
Ook de Meikevers hebben altijd geprobeerd om 
de jeugd in de muziek te krijgen. Hun jeugdband 
Tjongejonge ging vorig jaar uiteindelijk op in de 
volwassenen band. Maar wat is en blijft het een 
feest om deze club te horen!

22. C.V. De Meikevers (Kleine wagen)
“Nao 2x11 kéére tulle me Kapitein Adje méér un 
sérenaode éére.”
De Meikevers méér enne kleine waoge? En wie is 
die Kapitein Adje wel nie?
Tis al voor de 2x11-de keer da Kapitein Adje un 
Gerijke van de Meikevers deur Abderao laveert.
Kapitein Adje, un echte Kielegatter gebóórd in 
dum Belcrum in un spulonk uit záándgrond van 

un’oog gelege n’akker uitkijkend over d’erberrege 
die Abderao rijk was. Tegeswoordigs it-ta “De 
Crogtdijk” en daor zoude allenig al Durst van 
krijge. 
T’is òk gin toeval da Kapitein Adje op nummer 
11 is gebóóre geworre. Oedannok; vandaog voor 
ut lest te bewondere in de Grôôte H’Optocht van 
ut Kielegat en “Nao 2x11 kéére tulle me Kapitein 
Adje méér un sérenaode éére.”
    Over dun ‘Aodijk en d’Aovermart
    Stuurt Kapitein Adje, mééj zun Meikevers’art
    2x11 kéére, straks mééj pèsjoen,
    Ge blèft voor ons Kevers, un grôôt Kampioen

23. Stichting C.C. ’t Aogje
“Kik ons gaon!”
Prins Babbelonius de Leste van ’t Aogje (incognito) 
en zijn uittredende Ploeg rijden natuurlijk weer 
mee in de Grote Optocht. ’t Aogje maakt ieder 
jaar graag gebruik van de mogelijkheid om een 
bijdrage te leveren aan het Kielegatse carnaval. 
Ook dit jaar zonder het traditionele confetti-
gevecht, maar wel om te zien en gezien te 
worden in de Kielegatse leutstoet: Kik ze gaon!

24. C.V. W?rom (Kleine wagen)
“Kom d’r maor eens op, feesten op zun Mexicaans 
meej enne grote sombrero op uwe kop”
Dit jaar gaan ze eens buiten onze grenzen 
kijken, hoe ze ergens anders feest vieren. Hierbij 
kwamen ze uit in Mexico. Iedereen loopt daar 
met een grote sombrero op en maakt er net als 
W?rom een goed feestje van. Dit willen ze jullie 
ook graag laten zien met hun fi esta Mexicana. 
Met vaqueros, ezels, danseressen en een eigen 
mariachiband op het dak. Ge motter mar op 
komme…

25. C.V. De Pannekoeken (Randgemeente) 
“Olé” 
Ut Zwaaigat (Leur) heeft alle daar wonende 
Mexicanen gemobiliseerd om in ’t Kielegat 
carnaval te komen vieren. Door opzwepende 
muziek komen zelfs de cactussen in beweging. 
Of zit hier misschien kak tussen. 

26. Boeren Sociëteit Ginneken (Grote groep) 
“Afval scheide, ge motter mar opkome“
Afvalscheiding gaat heel ver in de gemeente 
Breda. De boeren laten zien dat er nog heel wat 
kliko’s bij kunnen komen, maar dat alles er ook 
soms weer ongescheiden uitkomt. Bende gij ok 
benieuwd hoeveel kliko’s er in ’t Ginneken nog 
verwacht worden? 

27. C.V. De Tafeldames (Paar)
“Ge motter mar op komme, mar kunde GIJ dur 
op komme?”
Inmiddels een begrip in ’t Kielegat, de dames 
met hun rijdende tafeltjes nodigen iedereen uit 
om te komen hangen en een lekker nootje te 
eten. Maar dit jaar wordt het wel wilder. “Meestal 
staot ut per op dun gang, mar tijdens dun Grote 
Optocht magtie meej.” Gelukkig is er hulp van 
twee ‘kauwgurls’, maar of dat echt helpt is de 
vraag.

28. Halve Maan (Kleine groep) 
“Ge motter mar opkomme? Zieder irst mar es te 
komme.” 
Ge komt ook niet zomaar in de Zevende 
Hemel. Deze engelen hebben al een lange weg 
afgelegd. Nu zijn ze uiteindelijk op de fi ets of per 
rollator op zoek naar de juiste afslag om in de 
Zevende Hemel te komen. Wie het weet mag 
ze een handje helpen door ze de weg te wijzen. 
Anders kunnen ze nog altijd aan Dun Pastor de 
weg vragen. Die moet vast welles in de Zevende 
Hemel zijn geweest. 

29. Mie Wie (Paar) 
“Wij hebben Mie Toe”
Sylvia en Sophia zijn twee zuinige zusjes uit 
China. In het verre China hebben de zusjes 
gehoord dat er in ut Kielegat sprake was van Mie 
Toe. ‘Wij willen hiel een glaantje van meepikken’, 
vertrouwde de mondige Sylvia ons toe. ‘Wij zijn 
daalom naar hiel gekomen om Mie Toe te geven’, 
vult de uiterst bescheiden Sophia aan. Mie Wie 
debuteert in deze optocht. Moedig ze aan en 
misschien is er voor de toeschouwers ook wel 
Mie Toe. 

30. Vrij
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31. Carnafval (Individueel)
“Carnafval, ge motter mar vanaf komme”
Waar de kliko van vol is! We komen om in de 
rotzooi en hou dan maar eens je hoofd boven 
de bak. Het ziet er naar uit dat Carnafval ons 
een oplossing gaat bieden. Maar misschien zijn 
we achteraf uiteindelijk toch weer allemaal 
afvalligen.

32. Op Zolder Gevonden (Individueel)
“Ge mot er maar bij komen”
Ja hoor, ook dit jaar heeft onze Peer weer eens 
wat gevonden op zolder. Een oud servies van zijn 
oma is boven water gekomen. Hij vroeg zich toch 
altijd af: wat hebben haaien met tea te maken? 
Ge mot er maar weer bij komen. Dat zullen we 
zeker doen want Peerke komt met wat lekkers 
langs voor alle theeleutige in ’t Kielegat.

33. V.C. De Meejlopers (Kleine groep) 
“Meej ons hedde ‘leutgarantie’”  
Wie wilt dan nu niet ‘Leutgarantie’ met carnaval. 
Deze werkeloze 50+ dames hebben de Bredase 
burgmeester goed begrepen. Zij wassen wit wat 
zwart was. Zij onderzoeken of de Kielegatters d’er 
klaar voor zijn. Doe uw bestelling en zij bezorgen 
bij u thuis met leutgarantie. Als ze nu DEPLAnk 
maar niet misslaan. Ge motter er mar opkomme. 

34. C.V. Da Deug Nie (Grote wagen) 
“WhatskeBIRD” 
Rare vogels uit Baviaonenland! Da Deug Nie 
uit Bavel is grote fan van De Jeugd Van Tegen-
woordig en met hun wagen laten zij zien wat hun 
muziekgenre is. Luister en geniet mee. Ze doen 
voor de eerste keer mee in de Kielegatse Optocht 
en doet dat maar mooi meteen met een grote 
wagen. Een zwaluw maakt nog geen zomer, 
maar ze vliegen er wel in!

35. B.C. De Dijkrakkers (Randgemeente)
“Foodtruck Festival”
Carnaval is het grootste festival van Nederland en 
zeg nou zelf, op een goed festival mag goed eten 
en drinken niet ontbreken! Daarom organiseren 
de Dijkrakkers uit Fijnaart dit jaar een Foodtruck 
Festival. Bij hun is er voor ieder wat wils: zoet, 
hartig, lekker vet of juist extra gezond. Loop 
langs de trucks en kies je favoriete gerecht: een 
burger van de burgerbus, pizza/pasta of toch een 
vertrouwd frietje. Vergeet het toetje niet bij de 
ijscokar! Kortom, voor een goede bodem voor het 
stappen of wat lekkers voor het slapen gaan, ben 
je bij de Dijkrakkers aan het juiste adres. 

36. C.V. Nie te houwe (Grote wagen) 
“We wagen een gokje”
CV Nie te houwe is inderdaad niet te houwe. 
Ambitieus als ze zijn willen ze na de zesde 
plaats van vorig jaar doorgroeien naar een top 
3 klassering. Vandaag neemt Nie te houwe 
ons mee naar hun casino in Bavel. Kom gerust 
even binnen, kijk lekker rond, waag een kansje, 
neem een drankje, maar geniet vooral van het 
enthousiasme van CV Nie te houwe. 

37. B.C. De Boskrekels (Randgemeente) 
“Ge motter er mar opkomme om 50 jaar oud te 
verblomme”
Voor De Boskrekels uit Sprundel is het Kielegat 
geen mosterd na de maaltijd. Ze bestaan 50 jaar 
en komen daar graag voor uit. Met trots laten De 
Boskrekels hun Raad van Elf en prins van 50 jaar 
terug zien. 

38. C.V. Zo Gek Nog Nie (Grote wagen)
“Maximaal begrensd!”
Vorig jaar een dolle beestenbende als Party 
Animals, dit jaar is Zo Gek Nog Nie super actueel. 
Ze zoeken de grenzen op in de wereld. Of het nou 
Max Verstappen is die zijn topsnelheid niet haalt 
omdat ie wordt begrensd. De scheids die de 
boel terugfl uit of Donald Trump die zn grenzen 
bewaakt achter zijn muur. Voor ons onbegrensd 
genieten!

39. C.V. de Weggooiers (Kleine groep)
“Komttur maor Op Ruiterku” 
De Weggooiers zijn het zat! Hun fi etsen werden 
steeds gejat door ‘Toezicht en Handhaving’. “Ge 
mag tegenwoordig nergens meer parkeren.” 
Dus zijn ze op zoek gegaan naar een duurzaam 
alternatief en komen ze op hun ‘Stahlu Ros’. Maar 
dat is geen fi ets en er zitten zeker geen gewone 
fi etsers op. Bij deze hippies mag iedereen er op.  

40. Vrij

41. De Rat van 11 (Kleine groep) 
“NAC moet nog op een spits komen” 
Het lijkt voor NAC tegenwoordig nog eenvoudiger 
om de top van de Kilimanjaro te bereiken, dan 
eens een keer een goede spits te halen. Wat 
betreft de Kilamanjaro: Ge motter mar opkome 
en wat betreft de spits: Ge motter er mar 
aankome. 

42. C.V. De Schutters (Grote groep) 
“De Schutters scheien nie” 
De Schutters zijn ook een vertrouwde groep in de 
optocht. Ze zijn ontstaan uit een groep buren uit 
’t Aogje, inmiddels allemaal uitgevlogen, maar 
met carnaval weten ze elkaar steeds weer te 
vinden. Prijzen in overvloed waaronder ook de 
culturele prijs. 
Ditmaal maken De Schutters zich druk over het 
scheien van afval. Zelf scheien, dat doen ze niet. 
Met de afvalemmer op de rug gaat het scheiden 
heel vlug. Plastic, papier rest en GFT, doen jullie 
met ons mee?

43. Ernst + Gijs & de rest (Paar)
“Ut peerd motter maer op komme”
Vers bloed in de optocht. Deze mannen gaan ’t 
helemaal anders doen en zetten hun schouders 
er onder. Dat kan zomaar afzien worden want ze 
hebben maar een doel: “’t peerd moet over de 
muur”. Zelf hebben ze het idee dat het niet gaat 
lukken. Kunt u ze helpen?

44. Dun Otto (Individueel) 
“Komde gij dur nog op?” 
Dun Otto gaat niet zijn ziel en zaligheid prijsgeven, 
maar vraagt zich af of iedereen van 50 jaar de 
BCV-motto’s nog kent. Geen nood Dun Otto helpt 
u wel om er op te komme. Dun Otto gaat u al 
deze motto’s op een (spiek)briefje geven. 
De 65-jarige Dun Otto loopt alweer voor de 44e 
keer mee. Spelen met woorden, taalgrappen en 
lekker mauwen met het publiek van de optocht. 
Daar gaat Dun Otto voor. Blijft toch de vraag 
onbeantwoord: Komde gij dur nog op? 

45. Die Drie (Paar) 
“De STEMMEN van de STRAAT” 
Die Drie zijn de zoektocht gestart naar de mooiste 
en meest enthousiaste stemmen van de Bredase 
straten. Samen op de stoep een refreintje en een 
coupletje zingen. Zal de “STOEL” draaien voor de 
zangvogeltjes??? 
We gaan het zien en horen. Ge motter mar 
opkomme. 

46. C.V. De Halvezolen (Kleine groep) 
“Kik ze gaon” 
Geheel conform het motto uit ’t Aogje lopen De 
Halvezolen (zg) voor het eerst mee in ’t Kielegat. 
In de optocht in ’t Aogje zijn De Halvezolen geen 
onbekenden. Kik ze maor gaon. Ze hebben een 
grote muziekdoos bij meej lekkere wijven. Ja zo 
gaat dat in ’t Aogje en nou ok hier in ’t Kielegat. 
Ge motter mar opkome. 

47. Ut Kombineejke (Grote groep) 
“Ut Kombineejke werkt achter de schermen aan 
de optocht van ’t Kielegat, onze gouden stad”
‘Jaar in jaar uit werken duizenden mannekes en 
vrouwkes met veel inzet, maar uit het zicht aan 
het groots maken van ’t Kielegatse Carnaval en 
de Grote Optocht. Ut Kombineejke levert zijn 
bijdrage achter de schermen aan het bouwen 
van de optocht.’ Zulke mooie woorden gesproken 
door Ut Kombineejke; Daor komde toch nie op. 

48. C.V. Simpel (Grote wagen)
“Ge motter mar op komme: ’t Turfschip”
Simpel is in de geschiedenisboeken gedoken. 
Carnaval 1590... 
D’n Spanjaorde ‘ebbe Bredao bezet. Moar Adriaan 
van Bergen het n’n goei idee. In z’n Turfschip 
het ie un oop volk weggestouwd meej Maurits 
van Nassau veerrop, om ze zo ongezien d’n stad 
in te krijge. Dankzij dees ‘Kielegatse Knol van 
Troje’ kennen ze dieje sjaggerijnige Spanjaorde 
overvalle en d’n leut wir naor Bredao brenge. ’t 
Turfschip van Breda….Ge motter mar op komme!

49. Vrij



maandagavond: dun willem 
gaot wir los!

Ook dit jaar op maandagavond na de 
Grote Optocht natuurlijk weer het 
carnavalsverbroederingsfeest op de 
Grote Markt!

Kom je uit IJsselstein, Delft, 
Oeteldonk, Boemeldonck of 
Lampegat... ge bent allemaal van 
harte welkom op het grote feest!
Vanaf 19.00 uur gaat Dun Willem 
er weer met al die duizenden 
carnavalsvierders een geweldige party 
van maken! Eindeloos lange polonaises 
van links naar rechts, gouwe ouwen, 
nieuwe krakers, alles komt voorbij.

En als we dan om 22.00 uur hand in 
hand met elkaar, met ‘Brabant’ van 
Guus Meeuwis afsluiten zit ook dit 
feest er weer op.

Dus ALLE carnavalvierders, we hebben 
een afspraak: maandagavond 12 
februari, 19.00 uur, Kielegatse Grote 
Markt!
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1. Peter Schrijvers                   
CV de Jeanettekes

2. Dun Spouwer                     
C.V. de Weggooiers

3. Anita Huijbregts
CV de Narrekoppen 

4. Ed Vergouwen
CV de Schobbejakke

5. Willy de Does
Willy de Does

6. Anita van Tol
Boerensociëteit Ginneken

7. Jan Mertens 
CV de Spoedjes 

8.  Angela van Zundert
CV de Schobbejakke 

9. Jan Stroeve
Kapel Auwmenore 

10. Ton Remie
CC Giegeldonk

11. Tijn Witvoet
Gemeente Breda

LINTJESREGEN
Voor inzet en betrokkenheid bij de Kielegatse Optocht.

DE KIELEPLAK IS UITGEREIKT AAN:

50. C.V. De Jeanettekes
“We zwaaien ERNA!” 
De Jeanettekes vieren voor de 50e keer 
carnaval in ’t Kielegat. Het Venise-carnaval 
vindt dit jaar plaats op een grote wagen. De 
passage in de Halstraat langs Café De Venise 
zal wel weer uitlopen op een ware happening. 
Erna de Haas  is de oprichtster van het Venise 
carnaval, vandaar dat De Jeanettekes naar 
ERNA zwaaien.

51. C.V. de Narrekoppen (Grote wagen)
“Me zette vliegusvlug Bredao h’op de kaort”
Sins jaor en dag (vanaf 1956) zijn de 
Narrekoppe actief as karrenevalsvereniging 
cq waogebouwers en neeme me deel aon de 
Bredaose Groote H’Optocht. Meej alles wa mar 
ken vliege of zweeve trekke me dees jaor deur 
de stad. Zo kunde gaode slaan oe de Bredaose 
binnenstad dur uit ziet vanuit de lucht. Veule 
luchtvaort toestelle zoas vliegtuige, ballonne 
en zweefvliegers voere nieuwsgierige toeriste 
mar ok bredaonaors over de groote mart. Ook 
emme ze unne gids die alle kielegatters mar 
ok andere g’intresseerde d’iestooriese paande 
van oons mooj Bredao sjoowt. Mar ok Judith 
op de Mart, ut stad’uis en dun trots van Bredao, 
oons lieve vrouwke; dun groote kerrek kende 
zien.

52. C.V. Te Gek (Randgemeente)
“We zen ontpopt”
C.V. de Kwarre en C.V. de Gangmoakers uit 
Etten-Leur zijn dit jaar samen verder gegaan 
en zijn ontpopt tot C.V. Te Gek. Net trouwens 
als de rupsen die op de wagen zijn ontpopt. 
Kruipend door de struiken en vliegend door 
het bos. Natuurlijk ontbreken de Popcorn 
en ontPopte fl essen niet op hun wagen om 
het ontstaan van deze nieuwe, té gekke 
carnavalsvereniging te vieren!

53. C.V. De Nondejuukes (Grote groep)
“Kom d’rop op onze club: W.C. (waterclub) ‘de 
nieuwe Mark’”
Na een 3e prijs in de natste optocht aller 
tijden, zijn ze dit jaar weer niet te stoppen. 
Alle tegenstanders kunnen de pot op, de 
Nondejuukes zeggen: doortrekken die Nieuwe 
Mark! Ben je het zoals vele Kielegatters eens 
met hun standpunt dan is dit je kans. Dit is de 
1e waterclub waar je op kunt komen!

54. C.V. Duet (Paar) 
“Wij zijn de parels van de optocht“
Kijk ze schitteren. Dit zijn de echte parels van de 
optocht. Snuf van Snuf en Snuitje zou gezegd 
hebben: “Papapapaparels, echte papapaparels. 
En dat zijn ze ook. 
Ook CV Duet loopt voor deze eerste keer in 
deze hoedanigheid mee. 

55. Witte Gij Ut (Kleine groep) 
“Kunde gij er niet opkomen? Wij witte alles!” 
Het water staat het onderwijs personeel op 
de basisschool aan de lippen. Staking hier 
en daar voor meer geld. Witte gij Ut gaat 
gewoon bijklussen. Zij witte immers alles. Op 
hun schoolbord kunnen de gekste stellingen, 
vragen dan wel problemen voorkomen. Het 
maakt niet uit. Witte Gij Ut wit namelijk alles. 
Doe uw voordeel ermee. 

56. C.V. De Mutsen (Paar) 
“C.V. De Mutsen droppen ut in hun box” 
Zonder een goede dropbox ben je tegenwoordig 
nergens meer. De Mutsen spelen daar met een 
dropbox tijdens de optocht goed op in. Anita 
en Loes geven een kijkje wat er zoal in hun 
dropbox gedropt wordt. Ook wordt er het e.e.a. 
uitgedropt. Zo hebben ze ook engelse drop, 
maar deze ligt uiteraard links in de dropbox.

57. Alles Zakt (Grote groep)
“We gaon scheije, schei de gij meej ons meej” 
Alles Zakt geeft het goede voorbeeld door 
kleur te bekennen. Het taboe over scheije 
wordt door Alles Zakt doorbroken. Graag 
leggen zij het nog eenmaal uit. 

58. C.V. Ouw Loenekes (Grote groep) 
“Lolland Casino - Ge motter mar opkomme” 
De Ouw Loenekes hebben een levende 
roulettetafel van Lolland Casino bij. Place your 
bets. Alles draait op volle toeren in ’t Kielegat. 
Kies je nummer, kijk naar de bal en hou de 
croupier in de gaten. ‘rien ne va plus het geld 
is niet meer van u.’ Grote prijzen vallen u ten 
deel, maar ge motter er wel opkomme. 

59. Duo met Michiel (Kleine groep) 
“We zijn nog al handtastelijk.” 
Duo met Michiel komen uit ’t Aogje en doen in 
deze hoedanigheid voor de eerste keer mee 
aan de Grote Optocht. De kenners herkennen 
meteen mannen van Bende Benukt en 
voorheen C.V. de Bruine Pij. Duo met Michiel 
geeft een waarschuwing af. “Kik maar uit 
langs de kant want deze dames zijn nogal 
handtastelijk. Ondanks hun hoge leeftijd 
hebben ze losse handjes.’ #miet oe. 

60. Bari (Individueel)
“Van eigen bodem”
Bari komt dit jaar met een typisch product van 
eigen bodem. Typisch, omdat ze jarenlang niet 
op grote schaal voorkwamen in ’t Kielegat. 
Maar inmiddels zijn ze in iedere straat 
ruimschoots voor handen. Zeker op warme 
zomerdagen vinden zij het heerlijk in hun 
nieuwe groene onderkomens. 

61. Aogse Hopkes (Kleine groep) 
“We staan meej panne” 
De Aogse Hopkes hebben pech dit jaar. Ze 
staan met panne. Om gaten te voorkomen in 
de optocht wordt het publiek zoveel mogelijk 
verzocht om de Aogse Hopkes verder te helpen. 
Panne hebben ze genoeg, maar als er iemand 
toevallig solutie of een krik bij zich heeft, dan 
zijn de Aogse Hopkes weer geholpen. 

62. De Topdropkes (Grote groep) 
“We komme (dr)op!” 
Oud leerlingen van De Vrije School hebben de 
overstap van de brakkensliert naar de Grote 
optocht gemaakt. Creativiteit is hier volop 
aanwezig. Dropjes in verschillende vormen en 
mate gecombineerd met interactie  met elkaar 
en het publiek door toneelstukjes op een 
podium te doen. Zodoende komen ze (dr)op. 

63. Auwmenore (Grote groep) 
“Kunde gij tot drieje telle? Kom dan bij ons 
fl ekskapelle!” 
Deze carnavalskapel repeteert al vier jaar. Van 
een naamswijziging is nog steeds geen sprake. 
Op het Blerfeest werd dan ook een 11e plaats 
in de wacht gesleept. Auwmenore gelooft het 
allemaal wel en heeft vooral veel leut met 
elkaar en laten zien dat iedereen wel ergens 
een muzikale noot heeft. 

64. De Zuilenschuivers (Grote groep)
“De Zuilenschuivers mogen ‘los’ met carnaval”
Vorig jaar liepen ze nog warm voor carnaval 
en dat was wel nodig ook in het hondenweer 
tijdens de optocht. Met een 4e plaats vielen 
ze net van het podium. Dit jaar pakken ze nog 
meer ruimte en gaan ze helemaal los. 

65. C.V. Worstebrood (Grote wagen) 
“We pakken nie uit, maar zette dur! Olympisch 
goud, daar gaan we vur!”
De jeugd uit Effen is goed bezig. Afgelopen 
vrijdag zijn de Olympische Spelen begonnen 
en nu 3 dagen later heeft CV Worstebrood al het 
nodige goud binnen. Team Worst in de Roos is 
op meerdere disciplines goed bezig. Curling, 
skiën en ijshockey zijn onderdelen waar Team 
Worst in de Roos zich in onderscheidt van 
andere Olympische deelnemers. 

66. C.C. De Blauwe Kei (Kleine wagen) 
“Meej mekaor komme we dur op”
De Blauwe Kei komt met een Piramide 
uit de Aztekentijd. De bizon staat centraal 
en alle andere dieren kijken toe hoe een 
Aztekenkrijger op de bizon probeert te komen. 
Dit lukt echter steeds net niet, maar meej 
mekaor komme we dur op. 

67. C.V. Tis Wa (Grote wagen) 
“T’is cow” 
T’is Wa uit Baviaonenland rijden voor het eerst 
mee in ’t Kielegat. Deze jonge mannen komen 
meteen met een grote wagen. Behalve dat het 
cow is buiten, heeft Tis Wa iets met dieren. 
Tís cow zogezegd. 
Moedig ze aan want deze cows moeten op tijd
op stal staan. 

68. C.V. De Schobbejakke (Kleine wagen)
“Ge mot’r moar opkome, meej goan als 
Kielegatse soldaten naar Rome”
Normaal loopt de Grote Optocht tot het einde 
van de Boschstraat. De Schobbejakke hebben 
daar dit jaar geen boodschap aan. Hun missie 
is duidelijk: Rome. Zij zijn met hun imposante 
wagen onderweg naar een nieuw keizerrijk. 
Wie weet zien we u volgend jaar terug aan Via 
Karnemelkia of het Forum Bredanum?

VRIENDEN VOOR HET LEVEN
V.l.n.r.  Ben, Bart, Gijs, Tristan en Dominggus.
“Als je Sanserveria er maar goed bijstaat!”

69. C.V. De Boereknuppels (Kleine wagen)
“Wij (oudjes) witte ut nie meer” 
De Boereknuppels uit Bosuilendorp (Ulvenhout) 
witte ut nie meer. Ze voelen zich niet thuis bij 
het nieuwe Amphia ziekenhuis, ambulancepost 
en traumahelikopter. De Boereknuppels zijn 
sterk in tegeltjeswijsheden, maar hopelijk 
witte ze binnenkort weer, want in het Amphia 
mot nog heel wa gewit worre. 

70. C.V. De Ratdraojers (Grote wagen)
“Noodgeval”
Een clubke van negen man en toch zo’n wagen 
bouwen! Fijn dat de Ratdraojers weer in ’t 
Kielegat zijn. Ooit goed voor een tweede plaats, 
komen ze nu voor goud. Met een prachtige 
brandweerauto blussen zij ieder noodgeval en 
dat geeft toch wel een veilig gevoel.

71. B.C. The Kids
“Ge mot maar op een piratenboot komme”
The Kids uit Zevenbergen/Standaardbuiten 
komen dit jaar weer met een prachtige wagen. 
En wat ons waarschijnlijk niet gaat lukken is een 
zeemeermin wel gelukt; op de wagen komen. 
Maar dat had kapitein Rick waarschijnlijk al 
lang voor ogen. Of liever gezegd voor oog!

72. C.V. De Spoedjes (Grote wagen)
“Ge komt er nie op” 
De Spoedjes doen na jaren bij de kleine wagens 
gelopen te hebben nu mee met de grote 
wagens. Ze geven meteen een waarschuwing 
af. Ge komt er nie op! Nie op de wagen of 
op onderstaand idee. De Spoedjes willen het 
fi etsprobleem in ’t Kielegat aanpakken. Een 
echte Kielegatse fi etsstraat wordt tijdens 
de optocht aangelegd. Alles moet hiervoor 
wijken. Ge motter er mar opkomme. De 
Spoedjes hebben ‘t gedaan. 

73. C.V. Ak mar Leut Heb (Grote wagen) 
“’T is wir raok” 
Deze jonge gasten uit Bavel, Molenschot en 
Rijen hebben elkaar gevonden voor wat betreft 
het bouwen van carnavalswagens. Ook dit jaar 
is ’t wir raok. Of ge nou iemand een kusje gift. 
’t Is wir raok. Als ze net jouw huis hebben 
leeggehaald: ’t is wir raok. Agge te laot uit de 
kantine thuis komt. ’t Is wir raok. Zo heeft Ak 
mar Leut Heb allerlei voorstellingen van ’t is wir 
raok. Ik denk dat deze ook wel raok zal zijn. 

74. C.V. De Gabbers (Grote wagen) 
“We zoeken de juiste toon” 
De Gabbers uit Bavel zijn op zoek naar de 
juiste toon. In Bavel valt dat niet mee. Want 
daar lopen wat Tonen rond hoor. In ’t Kielegat 
pakken de Gabbers dat anders aan. Ze hebben 
een detective in de hand genomen, die samen 
met de blaos apen ervoor moet zorgen dat de 
juiste toon gevonden wordt. 
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Ook dit jaar is carnaval niet compleet agge 
s´morgens oewe kaoter nie kan verdrijven 
meej BaronieTV. Un lekker werrum worste-
brooike, kopke koffi e en BaronieTV. Een 
Kielegatter kan de dag slechter beginnen... 

Ge ken ze inmiddels al, de BaronieTV pro-
gramma´s. Met de ‘Hoogheden’ van Ad Romijn, 
smorges vroeg het kinderprogramma van en 
voor de brakken. Maar ook de optochten van 
Boemeldonk, Kielegat en Kaaiendonk, de 
spellukkus van ‘Meej oe bord op schoot’ en 
alle optochten en carnavalsgein uit de Baronie 
van Breda. 

Op onze website www.baronie.tv vinde het 
volledig dagelijkse programma. Mochtte 
dat om de een of andere reden niet kunnen 
zien, dan kunde nog de hele nacht naar de 
herhalingen kijken. 

Dees jaar is een jubileumjaar. BaronieTV bestaat 
22 jaar. “We geven dur nog maor wirrus un 
klappop”. Via BredaNU en internet kunde meer 
dan 100 uur carnavalsplezier volgen meej veul 
Kielegat, wéér nieuwe gezichte, prinselijke 
vloggers en nieuwe leutige onderdelen in de 
programma´s. Natuurlijk kijken we terug naar 
de hoogtepunten van de afgelopen jaren. Ok 
nieuw is dat, voor ons eigen songfestival, alle 
deelnemers dit jaar zijn uitgenodigd om hun 
eigen Barnavalslied-clip op te nemen. Brengt 
veel meer variatie, leut en vaart. 

Kortom, stem vijf dagen af op BredaNu of 
zoekt op oewe leptop of smartfoon naar onze 
striemingdienst en ge komt vanzelf in de 
juiste stemming. 

Veul leut.
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Vraog ut 
maar aon 
Monaa!

Onze Monaa behâândelt di jaor un aontal 
karnevalsproblemen die dun redaksie di 
joar heeft moge ontvange ! 

BRIEF 1: BEN MAOR ALLEEN
Lieve Monaa,
Ik loop al jaore alleen meej dun carnaval. 
En da’s nie fi jn. In plaats van een Polonaise 
loop ik meestal un Solonaise. Wat kan ik 
doen om meej carnaval niet meer alleen 
te lopen?
Groetjes, Un Muurblom

 

Lieve Muurblom,
Om van jouw Solonaise een Polonaise te 
maoke raod ik je aon un rooi oranje sjaol 
om te doen en meej carnaval gewoon 
naor ut Kielegat te komen! Daor bende 
altijd welkom om meej al die Kielegatt ers 
carnaval te vieren. Kom maor gewoon op 
zaturdag naor de Grote Markt, dan bende 
meteen onder de panne! 
Alaaf, Monaa.

BRIEF 2: HONGER
Beste Monaa,
Meej carnaval beginnen wij altijd lekker 
vroeg. Maor na een paar uurkus hossen 
in de Kielegatse kroegen krijg ik altijd zo’n 
honger! En als ik dan thuis heb gegete, val ik 
daorna in slaop op dun bank! Terwijl ik liever 
nog verder had willen carnavallen! Hoe kan 
ik wel wa ete en toch verder carnavallen?
Groeten, Peer Bakvet

Beste Peer,
Dun oplossing is simpel. Ge mott er mar op 
komme! Agge nou al hossend de kroeg uit 
gaot en door host naor cafetaria De Toren, 
dan kende daor, al hossend, een paor 
krekketjes uit dun muur trekke! Of ge host 
langs Has op dun Markt veur een broojke 
kebap! Of ge gaot naor Willy’s op dun Haove 
veur un broojke sjooarma! Nergens staon 
bankstelle, dus in slaop valle gaot nie lukken! 
En nao ut eten hoste gewoon terug naor 
de kroeg!
Alaaf, Monaa. 

BRIEF 3: UN TOCHTIGE H’OPTOCHT!
Lieve Monaa,
Ieder jaor lop ik meej in de Grôte h’optocht 
van Ut Kielegat! Alleenigs krijg ik iedere keer 
weer zonne last van munne keel door dun 
tocht die deur de Kielegatse straote waojt! 
Wa ken ik daor aon doen? Un borrel op 
zunne tijd gaoj nie aongezien ge nie mag 
drinke in dun h’optocht!
Groetuh, Anoniempkuhl

Beste Anoniempkuh!,
Hedde gij al ge’oord gehad van dun hesjteg 
#sjaalom?  Agge nou op dun wepsaajt van 
dun BCV naor dun wepsjop gaot, kunde 
zonne mooie rooi-oranje Kielegatse sjaol 
kopen! Die draoide gewoon drie kere om 
oewe nek en voila, ginne keelpijn meer! 
Hedde gij trouwens dieje tocht ok in oe 
eige straot? Bestel dan ok muteen zonne 
mooie Kielegatse vlag! Kunde die fi jn laote 
wappere tijdens d’n karrenaval!
Allaaf, Monaa. 

hoponhopofffestival.com

HET GROOTSTE SPECIAALBIER EN FOODTRUCK FESTIVAL VAN DE BENELUX
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KUNSTIJSBAAN BREDA
ENTREE GRATIS

Nouw denkte natuurluk ammaol aon mun schôônmoeder, 
mar das nie waor. Mijn schôônmoeder is un arstikke lief 
mens, ut enige negatieve daddik er van kan zegge is 
daddet MIJN schôônmoeder is. Da ongeluk eej te maoke 
meej un echt ongeluk wa mijn is overkome. Da zit zoow:

Al mun êêle leve zit ik op un fi ets. As klein manneke 
van 6 jaor kreeg ik van Sintereklaos unne nuuwe rooie 
fi ets. Nou jao, zoow nuuwt wastie ok wir nie. De verruf 
was nog nat. Ut was unne deurtrapper en er zaote outere 
blokke op de trappers omdaddik er âânders nie bij kon. 
Gin remme.

Laoter toen ik grotterder werd en ut kon leie ‘ebbik 
veschillende fi etsen g’ad. De leste jaore fi ets ik iedere 
week wel un tochtje van zon 50 km. Ik mot zegge ut gaat 
steeds moeilukker. Ok nouw schoot Sinterreklaos t’ullep. 
Op 5 december kreeg ik unne Stella. Neeje, nie zoow ene 
van Artois waant daorvan ‘ebbik er nog 24 in un kratje 
staon. Ut was unne Stella IE-Bijk, zonne hillektrieke fi ets. 
Nie zoow mar ene mar unne Spiedfi ets en die kan wel 45 
km per uur. Levus gevaorluk vor mènse van mijn leeftijd. 
Ik zal oe vetelle wa mijn is overkome.

Ik gaoj op munne spiedbijk naor de Grôte Kerruk. Ik 
kom dan over de Boschstraot. Dan begint de ellende. 
Dit is unne fi etsstraot geworre. As fi etser edde daor alle 
voorrang van d’êle wereld. Levus gevaorluk.

Ik doej mun ‘ôge ope. Ik leg in bed te legge. Mun arses 
doen ontiegeluk zeer. Om munne bol zit un grôôt 
vebâând. Ik leg nie in mun eigeste bed en de kaomer 
is veul grotter. Ik leg ok nie allênig in die kaomer. Links 
en rechts van mijn staon ok bedde. Dur kom un vrouwke 
in ut wit naor mijn toe.“Zoow munneer ok wir onder de 
mènse”? “Welkom in ut Amfi ejao, ik zal uw vrouw, die in 
de wachtkaomer zit, wel effe un seintje geve dadde wir 
onder de mènse bent.”
Nao 5 minute kom mun vrouwke binne en die begin gelijk 
tege me te schelle.”Gofferse zuipert dadde daor leg te 
legge. Ik ‘eb al veul meegemaokt meej jouw mar dasse 
jouw smoorbezope meej unnen’aambelââns bij de Beyerd 
‘ebben’ingelaoje en naor ut zieken’uis ebbe motte brenge 
is wel ut’einde.”

‘K’eb veul motte uitlegge. ’K’eb gezeejd g’ad daddik meej 
munne IE-Bijk op de fi etsstraot reej. De straot waor dadde 
fi etse altij voorrang ‘ebbe (denkt de Geminte.) Dieje straot 
waor de oowtoows denke dasse zoow’ard moge rije as 
ze mar wille en altij voorrang ‘ebbe. Dieje straot waor ik 
wer aongereeje ter ‘oogte van kuffeej De Beyerd en toen 
ben ik om mun vege lijf te redden ut kuffeej binnegereje 
en in ut kuffeej barkrukke geraokt en wa tafeltjes meej 
glazen bier.

Toen ging ut licht uit en wer ‘ier wakker in ut Sikkenaosius 
of ‘oe deez zieken’uis ok mogen’ete.
Ik ben van plan om de geminte aon te klaoge vanwege ut 
aonlegge van zonne gevaorlukke weg.
Ik wacht meej ut indienen tot ut karreneval is wâânt dan 
is Prins Daan de baas in de stad en ‘eb ik meer kââns van 
slagen.

Ammaol unne prettige Karreneval,

Dookus

Un gèèf ongeluk in Boschstraot

Al 22 jaar zappen naar BaronieTV
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Je eigen Kia Picanto kleuren?
GE MOTTER MAR OP KOMME!

Wie verzint het 
motto 2020?
Ge motter mar op komme! is een 
prachtig motto dat Sylvie en Hugo 
Suijkerbuijk bedachten voor deze 
carnaval. Die van 2019 is ook al 
gekozen, maar nog strikt geheim, en 
wordt tijdens het afscheid dinsdag 
op het podium op de Grote Markt 
door bedenker zelf bekend gemaakt. 
Maar….gelijk al nieuwe ronde, nieuwe 
kansen voor Kielegatters die nu al een 
schitterend motto voor 2020 hebben! 
Aarzel niet en dien hem meteen bij 
ons in: pers@carnavalbreda.nl en ding 
mee naar de eervolle status van HET 
carnavalsmotto 2020! Succes!

DINSDAG; GULDEN BALDAG 

Ook zo’n trek na de maandag? Kaotertje wegwerken op een 
gezellige manier? Op carnavalsdinsdag starten we met iets 
compleet nieuws. We gaan namelijk met z’n allen pontifi caal 
op de Grote Markt ontbijten en lunchen tegelijk! Ut ligt er maar 
aan hoe laat je wakker bent geworden eej... Kom gezellig 
en smeer samen met Prins Daan en een heleboel andere 
Kielegatters een lekker broodje kaas, worst of waar je zin in 
hebt! Vanaf 11.11 uur staan lange tafels klaar, dus schuif maar 
aan. Prins Daan komt om 12.11 uur z’n boterhammetje eten. 

Zin om met al je carnavalsbroeders en -zusters samen te 
brunchen? Voor slechts vijf euro of twee leutpenningen tik je 
een eitje mee!

Na het Kielegatse Ontbijt zijn we helemaal 
geladen voor het slotakkoord van ons 
lievelingsfeest! Nog een dagje er tegenaan 
en dat is helemaal geen probleem, want 
er is in Ut Kielegat op de dinsdag gelukkig 
nog genoeg te beleven. Dat was een jaar of 
tien geleden wel anders.

Kindermiddag Grote Markt
Op dinsdagmiddag is de Grote Markt het 
domein van de enige echte Kielegatse jeugd. 
Onder leiding van jeugdprins Lytein en -prinses 
Keira, nar Sjef, pliessie Vince, prachtige pages 
Fabienne en Isis en de eigen Raad van Elf, 
kunnen alle brakskes weer een middag feest 
vieren.
De jongste carnavalsvierders kunnen genieten 
van pannenkoeken die de koekenbakkers van 
Dun Dikke Foep zoals altijd weer gratis en 
voor niks bakken in ruil voor een lieve lach, 
je kunt de mooiste optochtwagens kijken, de 
zevensprong dansen en veel andere activiteiten 
doen. Op het grote podium komt Prins Daan 
ook met muziek, met niemand minder dan 
de lokaal wereldberoemde orkesten Bentzat, 
Tapkracht 11 en de Contactpunten. En wat 
dacht je van een optreden van de Gebroeders 
Rossig?

Gulden Bal
Maar niet alleen buiten is het feest, ook binnen 
is het hossen geblazen. In het Chassé Theater 
is voor de 49e maal het Gulden Bal, feest voor 

jong, oud en zeer oud. De hele dinsdagmiddag 
zie je glunderende gezichten. Van kleine 
kinderen die de prachtigste creaties maken 
om aan de Prins te kunnen laten zien, via 
een hossende meute tot hoogbejaarden die 
op hun stoel oude bekende carnavalskrakers 
mee zingen. Iedereen geniet van dit grootste 
familiefeest in het Kielegat. 

Bontjassentocht
En vergeet niet dat dinsdagmiddag ook veel 
bontjassen de stad onveilig maken. Vanaf 
14.00 uur zal het genootschap van echte 
kroegtijgers, de Bontjassen, een pilske 
drinken.

Klassiek ontmoet Carnaval
Vanaf 19.40 uur klinken de klassieke noten 
over de Markt. Dan zet onze enige maestro 
Dun Willem de mooiste klassieke meedeiners 
in tijdens Klassiek Ontmoet Carnaval. Je kunt 
een weemoedig traantje vast niet bedwingen 
als je met de armen om je buur te midden van 
duizenden schorre Kielegatters meeschalt met 
marsen en walsen en mooie feestliederen.

Om 20.11 uur krijgt burgemeester Paul Depla 
zijn eigen functie en sleutel van de stad weer 
terug. Prins Daan zal met pijn in zijn hart de 
sleutels teruggeven. Tot overmaat van ramp 
wordt de Prins ook ‘uitgekleed’ en mag hij zijn 
dure spullen aan de nieuwe voorzitter, Lucien 
Verhoef, teruggeven. Leuk is natuurlijk wel 

weer dat we vooruitkijken, want aansluitend 
wordt het nieuwe motto voor 2019 bekend 
gemaakt en doen we er nog een dotje 
klassieke muziek bovenop.

Dan dalen Kiske en Mieske neder en begint 
de droevige processie van vallen en opstaan 
richting het Spanjaardsgat met in ieder 
geval de Funeral March van Chopin voor de 
verbranding van het boerenduo. En als laatste 
natuurlijk het vuurwerk. 

Realiseer dat we weer een heel jaar lang, elke 
week, de kliko buiten moeten zetten voordat 
we het Kielegat weer in ons bezit krijgen. En 
dat is pas in maart 2019! Een troost, de elfde 
van de elfde blijft hetzelfde!

DE STAD IS NOG HEEL EVENTJES VAN ONS

Meej zun alle brunche

op de Grote Markt?

KOM GEZELLIG MEE-ETEN MET PRINS DAAN! 

Mosterd op de neus smeren van het Gulden Bal mag volgend 
jaar, dan ziet ie namelijk Abraham! Maar eerst krijgen we deze 
carnaval nog de 49e editie van het familiebal in het Chassé 
Theater. Op 13 februari mogen de opa’s en oma’s, vaders en 
moeders met al hun kinderen en kleinkinderen weer hossen door 
de zalen en gangen van het theater. 
 
Hoewel het feest vol zit van de tradities is er dit jaar een kleine 
vernieuwing. Na jaren het publiek te hebben meegenomen in het 

feestgedruis neemt presentator Rien Roks afscheid. Vanaf nu zal 
Frank Jankowski iedereen in de polonaise meeslepen. Kinderen 
kunnen weer volop knutselen en ouders en grootouders kunnen 
dansen en genieten van de muziek van de vele carnavalskapellen. 

Zin in dit feestje? Voor 5 euro kun je het feestgedruis bezoeken. 
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen vrij naar binnen. Vanaf 13.30 
uur start de kaartverkoop. Om 14.00 uur kan offi  cieel het feest 
beginnen. Het Gulden Bal duurt tot 18.00 uur. 

dinsdag 13 februari

Gulden Bal
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 14:00 uur

Programma op Grote Markt

Brakkenmiddag
Met pannenkoeken, speurtocht, 
wagens kijken en lekker hossen...
Tijd: 13:30 - 16:30 uur

Mini kapellenfestival met Bredase 
topkapellen op het grote podium
Tijd: 15:00 uur

Gebroeders Rossig
Tijd: 16:30 uur

Klassiek ontmoet Carnaval - deel 1
Tijd: 19:30 uur

Sleuteloverdracht  
Tijd: 20.11 uur

Klassiek ontmoet Carnaval - deel 2
Tijd: 20:20 uur

Bekendmaking motto 2019
Tijd: 20:35 uur

Vertrek naar de Haven voor 
verbranding Kiske en Mieske & 
vuurwerkshow 
Tijd: 20:45 uur
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Ge motter

mar op komme.

telefoon 076 - 5 213 700
www.drukkerijvandenwijngaard.nl 

Straolende prissentaosie en kommeniekaosie

PR
Pien  Rosma len
C O M M U N I C A T I E  &  A D V I E S

pien@pienrosmalen.nlFoto: Wessel Keizer
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Er was eens een boerenechtpaar dat hoog boven de 
Grote Markt in ‘t Kielegat hing, aan het Stadhuis. 
Sinds de jaren zeventig waken ze, jaar in, jaar uit, met 
carnaval over de stad. En ook dit jaar zijn Kiske en 
Mieske weer van de partij. Maar hoe komen de twee 
carnavalssymbolen van ‘t Kielegat nu eigenlijk daar? 

Iemand die ze van heel dichtbij kent is Channah van den 
Boogaard. Ze is dit jaar voor het eerst de kledingmaakster 
van het boerenduo. “Ik heb deze rol overgenomen van 
Carla vd Konijnenberg die na elf jaar het stokje aan me 
overdroeg.” 

Voor de kleren van Kiske en Mieske kreeg Channah een 
boodschappenlijstje mee: achttien meter blauwe stof en 
twee meter Brabants bont geruit. Garen en klittenband en 
een meter schuimrubber.  “Het is echt hilarisch om dit te 
maken, ik en mijn gezin kunnen echt enorm genieten van 
deze voorpret. Onze carnaval begint maanden eerder.” 
Met een patroon op behangpapier en in de wetenschap dat 
beide poppen zo’n 1 ½ keer zo groot zijn als een normaal 
persoon, startte de coupeuse het Kiske-en-Mieske-project. 
Aan de keukentafel begon het geknip en genaai. Een broek 
en een kiel, en voor Mieske nog een schortje. “Mieske 
heeft iets meer stof nodig, die borsten he.” 
 

“Ik heb altijd mijn eigen carnavalspakken gemaakt dus 
handig ben ik en leuk is het ook!” Ondertussen spelt 
ze de broek af, naait ze de mouwen af en knipt ze van 
schuimrubber handen. De stoffen vliegen in het rond. 
“Een scheef naadje ziet helemaal niemand”, grapt Chan-
nah. Alleen met de wind moet je rekening houden. “Als 
je het niet omzoomt hangen binnen de kortste keren alle 
rafels eraan. En als het regent is zo’n natte vod die er half 
aanhangt ook niks, dus die is ook vastgezet.”

Sinds een jaar of acht worden de poppen gemaakt van 
een ijzeren frame. Daar omheen komt het pak. En ver-
volgens compleet opgevuld met stro.  Alleen knalvuur-
werk stoppen ze er niet meer tussen. “Dat mag sinds 
enkele jaren niet meer.” Als laatste worden de koppen 
er met bouten en moeren opgedraaid en de klompen er 
aan vastgeniet. Kikse en Mieske zijn klaar voor vijf dagen 
‘stadhuishangen’. 

Volgens Channah zijn de pakken gelukt; ze is trots en te-
vreden. “Het zijn zo langzamerhand echt mijn kinderen 
geworden.” De vice-voorzitter van de technische commis-
sie; Peter Nuijten zei tegen Channah: “Het is bijna zonde 
om ze in de fi k te steken.” Maar gelukkig is het in 2019 
weer carnaval

'KISKE EN MIESKE ZIJN MIJN 
KINDEREN'� 

Maokte gij ut 
nie te bont?

Neeje, da doet 
mij d’n das om!

BRAOBAANS 
BONT
Ut Bustuur van dun Bontjassedag wor 
steeds brutaoler. Da kom omda zu dun 
macht in ut Bredao hal hovergenome 
ebbe g’ad. Dun Prins van ut Kielegat en 
dun Baoron van ut Ginneke zijn heks-
bontjassedagbustuursleeje. Ut Aogje is 
nog honhafaonkeluk maor mot op zun 
telle passe; dun Bontjassers ligge op du 
loer.

Nouw ebbe zu dur foowkus ok op il 
Braobaant gericht. Hover pakumbeet 5 jaor 
zijn halle Braobâânse plaotse in âânde van 
de Bonters.

Meej ut mottoow “ BRAOBAANS BONT” 
gaot op Carnevalsdinsdag wir dun grootste 
dweilmiddag van ut Kielegat van start. Ut 
indrinke begint om 13.15 bij ut Klupuis, kuffeej 
Dun Marrukt aon de Veejmarruktstraot. Dun 
Prins komt dun tocht wir opene en me lope 
hallemaol hachter un spandoek meej dun 
Braobâânse vlag aon. 

Nim zelluf ok Braobâânts Bont meej, 
buvobbuld vlagge, pette, oedjes en sjaols. 

Ut Bustuur eet de bonte kroege nuuwe 
naome gegeve g’ad zoda me heigeluk unne 
tocht door Braobâânt maoke.

• Dun Marrukt: (waor me beginne): 
Tullepetaonestad

• Publieke Werruke: Kruikestad (meej 
pijn waant in Stilburrug kenne zu nie 
carnavalle en ok nie voeballe)

• Ut Tapperijke: Kielegat
• Krisje: Oeteldonk (Dun Kikkers nie 

plattrappe graog)
• Old Duts: Laompegat (dieje kastelein 

komt daor vandaon)
• Dun Venies: Krabbegat (die gaste 

zoeke un nuuwe rugsponsor zonder 
juuk op zunne rug)  

Dees jaor vor dun tweede kir zal dun Bonte 
Ofkapel UT ZOOIKE as dweilkapel dun tocht 
aonvoere; wir goeje muziek dus. Het bustuur 
maoktur wir unne Topdag van en hiedereen 
is van harte welkom. Vergit oewe bontjas 
en rood-witgeblokte hassusswares nie!!!

Dun Bonte
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01 Voor dit pand bij de Tolbrug moest je zeker 
 even klimmen om binnen te komen.
02 Een verheven verbinding om aan de andere 
 kant van het water te komen.
03 Dit bedrijventerrein loopt op het laatst 
 blijkbaar naar boven.
04 Buurt genoemd naar piepende beestjes op 
 een grote hoop.

05 Was aanvankelijk om oew vulles weg te 
 gooje!×Nu schijn je er echter je vrije tijd 
 door te kunnen brengen.
06 Verhoogde buurt tussen stadscentrum en 
 Princenhage.
07 Je wilt niet weten hoeveel knaagdieren hier 
 op een hoop ×bezig×zijn! Het worden er in 
 een rap tempo meer.

08 Singelinhoud op grote hoogte.
09 Was blijkbaar een kasteeltuin op niveau om 
 roofvogels voor de jacht te houden.
10 Deze groene tuinafscheiding in de 
 binnenstad is gemaakt tegen wateroverlast.
11 Zonder meer het hoog(s)te punt van ons 
 Kielegat!
12 Horeca×uitspanning op meer dan zes 
 glooiingen. 

Voor alle Kielegatters telt ut Kielegat vele hoog(s)tepunten! Los deze puzzel op en lees van boven naar 
beneden in de gele kolom wat voor Prins Daan dit jaar met carnaval zíjn hoogtepunt zal zijn!

GE MOTTTER MAR OP KOMME!
CRYPTOGRAM



5 
DAGEN 
PASSE-PARTOUT  

€ 12,50  
9 T/M 13 FEBRUARI

Lekker carnavallen? Pak toch lekker de bus!
Kijk voor alle verkooppunten van de passe-partout 
en de dienstregeling op arriva.nl/carnaval

Lekker carnavallen? Pak toch lekker de bus!Lekker carnavallen? Pak toch lekker de bus!

De enige echte in Breda
U proeft het verschil!

Moerwi jk  30 ,  Breda.  Te le foon 076-5710027

VOOR AL UW VERSE KIP- EN FAVORIETE GRILLPRODUCTEN

21 januari - 18 februari 

WATERMAN
Voor jou zal deze week zeker niet in het 
water vallen Waterman! Van vrijdag tot 
dinsdag zul jij in een feeststemming 
zijn. Als je maandag meeloopt in de 

optocht door ut Kielegat, trek dan wel 
goede schoenen aan. Blaren en de 

keien van de Grote Markt gaan niet echt 
samen.

19 februari- 20 maart

VISSEN
Beste Vissen, deze week voel jij je in 
de Kielegatse kroegen als een vis in 

het water. En ook al zwem je niet echt 
in het geld, jij vermaakt je wel. Alleen 

op woensdag zul je je, tijdens het 
haringhappen, even wat ongemakkelijk 

voelen! Laat het viske dan maar 
zwemmen in een goede pint!

21 maart - 20 april 

RAM
Je gaat een leutige week 

tegemoet Ram! Je zult deze week 
ondergedompeld worden in het 

feestgedruis van ut Kielegat. In het 
weekend zul je iemand ontmoeten 

die verkleed is in een boerenkiel. Loop 
achter deze persoon, op de maat van de 

muziek, aan! 

21 april - 21 mei

STIER
Wat gaat het voor jou een gezellige 

week worden Stier! Je zult op zaterdag 
iets bijzonders mee gaan maken, als je 

maar naar de Grote Markt komt!  
Ook de rest van de dagen zullen vol 
feest en gezelligheid zijn. Alleen op 

woensdag kan er zich een kater voor-
doen!

22 mei - 21 juni

TWEELINGEN
Er zal zich voor jou een grote dorst gaan 

voordoen Tweelingen! Gelukkig is er 
deze dagen genoeg te drinken. Kijk wel 
uit, want Tweelingen drinken voor twee! 

Een beetje rustig aan doen kan zeker 
geen kwaad. Maandag zie je een hele 

grote stoet voorbij komen! 
Geniet ervan!

22 juni - 23 juli

KREEFT
Kreeft, wat heb jij een feestweek voor 

de boeg! Op vrijdagavond zul jij het niet 
koud hebben tijdens het opwarmen. Op 
zondag, tijdens de Brakkensliert, wel! 

Dus kleed je warm aan Kreeft! 
Verder zul je een hoop gezellige 

mensen ontmoeten tijdens carnaval!

24 juli - 23 augustus

LEEUW
Wat een gezellig dagen ga jij tegemoet 

Leeuw! Een polonaise of drie zal jou 
deze week niet vreemd zijn. Op dinsdag 
ga jij een hoop oude bekenden zien op 
het Gulden Bal! Kijk je een beetje uit 
op zaterdagavond? Een natte vloer in 

de kroeg kan wel eens tot een glijpartij 
leiden!

24 augustus - 23 september

MAAGD
Ja lieve maagd, of jij na deze week 
nog maagd bent is de vraag. Het zal 
namelijk wel heel gezellig worden in 
de nacht van maandag op dinsdag! 
Verder ga je jezelf nog terug zien op 

BaronieTV. En bij Hossen op de Markt zul 
je het heel leuk hebben met een hoop 

mensen!

24 september - 23 oktober

WEEGSCHAAL
Zoals altijd zul jij deze week alles 

zorgvuldig afwegen Weegschaal. Elk 
feest en iedere activiteit zal door 

jou bekeken en vergeleken worden. 
Hierdoor ga jij een zeer gebalanceerde 
maar supergezellige week tegemoet. 

Ga ook eens spontaan de Prinsenbar in! 
Gezellig!

24 oktober - 22 november

SCHORPIOEN
Wat gaat deze week voor jou feestelijk 

beginnen Schorpioen! Alleen zal je 
fi nanciële situatie tegen de woensdag 
wat zorgelijk zijn. Maar ja, je geeft ook 
wel heel veel rondjes de rest van de 

week! Verder ga je een Ram ontmoeten, 
tenminste, als je een boerenkiel 

aantrekt!

23 november - 22 december

BOOGSCHUTTER
Deze week richt jij je pijlen op de 

mooiste feesten Boogschutter! Je gaat 
een zeer feestelijke week tegemoet 
met hier en daar een zoen van een 
onbekende. Verder zul je een nieuw 
huisdier bij krijgen, de zogenaamde 

kater. Maar die is snel weg als je weer 
naar het volgende feest gaat! 

23 december - 20 januari

STEENBOK
Op vrijdagavond zul je nog wat bokkig 
zijn beste Steenbok! Daarna zul je snel 
in een feestbeest veranderen met als 
toppunt het 076 bal! Op dinsdagavond 
zul je even een traantje wegpinken als 
je bij het afscheid van Prins Daan bent.  
Maar het vuurwerk maakt daarna weer 

veel goed.

HOROSCOOP 
WEEK VAN 09 TOT 14 FEBRUARI

WAT STAAT ER DEZE WEEK IN DE STERREN

woensdag 15 februari

Haringhappen
Locatie: Publieke Werken
Tijd: 16:00 uur

Haringhappen
Locatie: Diverse cafés in ‘t Kielegat
Tijd: vanaf 16:00 uur
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OPLOSSING CRYPTOGRAM P. 31

01 de Trapkes, 02 Hoge brug, 03 Hoogeind, 04 
Muizenberg, 05 Bavelse Berg, 06 Heuvel, 07 
Konijnenberg, 08 Watertoren, 09 Valkenberg, 
10 Haagdijk, 11 Grote Toren, 12 De Zeven 
Heuveltjes.

Oplossing: Prinsenwagen 

Nieuwe expositie van KCM

Een nieuw kijkje in het 
verleden
We kijken graag vooruit, maar af en toe is 
het ook heel fi jn om eens terug te gaan in 
de tijd. En waar kan dat beter dan in het 
Kielegats Carnavals Museum. 

Het KCM heeft inmiddels zĳ n bestaansrecht bewezen. 
Vele blĳ ken van waardering heeft de KCM inmiddels 
ontvangen. De exposities van de afgelopen jaren 
trokken veel bezoekers.  

En ook dit jaar houdt het KCM een expositie; 
ditmaal in het Stedelĳ k Museum Breda (vroegere 
MOTI). Samen met stadscurator Vincent Koreman 
is de tentoonstelling ‘Carnaval door de jaren heen’ 
ontstaan. Wetenswaardigheden uit het Kielegatse 
carnavalsverleden staan  tentoongesteld. Van 9 
februari t/m 22 februari 2018 is deze expo gratis te 
bezoeken.  

Voor de opening heeft de KCM iets bĳ zonders 
geregeld. De opening wordt gedaan door onze 
hoogheid Prins Daan. Maar ook hebben we een 
bĳ zondere gast; de bekende causeur, prof. Herman 
Pley, zal op zĳ n humoreske wĳ ze, zĳ n visie op 
carnaval verwoorden.  

Het KCM zit niet stil. Want het doorlopende project 
met de Kielegatse carnavalsiconen gaat stug door. 
Interviewer Pim van Ginneken en cameraman Chris 
Roelants hebben het afgelopen jaar verschillende 
iconen mogen spreken. Momenteel zĳ n er een tiental 
gepubliceerd op ons eigen YouTube Kanaal: Kielegats 
carnavalsmuseum. Een echte aanrader!  

Maar een museum is nooit af en daarom roept de 
KCM op om leuke, opvallende, oude artikelen met 
ons te delen. U kunt dat doen bĳ  onze curator Rob 
Thomassen (conservator@kielegatsmuseum.nl). 
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Om je vingers
bij af te likken!actie

Voor meer informatie:

www.kippie.nl

Bij aankoop van een 
Kippiepan ontvangt u een 

Partyschotel (30 diverse hapjes) 

t.w.v. 9,95 GRATIS  

Kwartaal 1 - Advertenties 264x398 mm weekakties 2018 oude stijl.indd   6 11-10-17   11:56

Kippie Breda

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.30 uur Donderdag is koopavond tot 21.00 uur 
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.Carnevals maandag geopend.Actie geldig van 5 t/m 17 februari

Langebrugstraat 2 - 4811 WR Breda - 076 - 879 51 56
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Rudolf Steiner School maakt ut brakske! 
Als een echte redactie is de vierde klas van de Rudolf Steiner School dit jaar aan de slag 
gegaan om leuke, gezellige en vrolijke artikelen te schrijven voor ut Brakske. En zoals je ziet, is 
het gelukt!

En niet alleen hebben ze leuke stukjes over carnaval geschreven, ook hebben ze dit jaar de 
jeugdprins en –prinses gekozen. En wist je dat er dit jaar voor het eerst een heel gevolg is, 
compleet met pliessie en nar? Lees hier meer over alle ins en outs van de nieuwste jeugdraad!

jeugdcarnaval 2018

wil je meedoen aan de 
brakkensliert?

Het enige wat je dan moet doen 
is leuk verkleden of iets grappigs 
uitbeelden. Dat kan alleen, of 
samen met vriendjes, vriendinnetjes, 
klasgenootjes, buurjongens en 
buurmeisjes. 

wIST JE DAT:

⇨ Inschrijven gratis is
⇨ Deelnemen tot 16 jaar mag
⇨ Iedere brak een aandenken krijgt
⇨ De brakkensliert om 13.30 uur begint
⇨ Je op de dag zelf nog tot 13.15u kan 
 inschrijven bij De Vismarkthal aan   
 de Haven te Breda.
⇨  Om 17.00 uur de prijsuitreiking in het   
 Chassé is
⇨ Er in het Chassé  een leuk programma
 voor de brakken is
⇨ Elke brak wat drinken krijgt bij de 
 start 

samen met vriendjes, vriendinnetjes, samen met vriendjes, vriendinnetjes, 

Brakkensliert ROUTE



...wenst’oe dees jaor ‘êêl veul leut meej de karreneval.

JOOSTVANDORST.NL

SCHAATSEN VOOR IEDER WAT WILS!
Voor het echte wintergevoel kom je naar Kunstijsbaan Breda, lekker binnen en warm! 

Een gezellig en sportief uitje met vrienden, familie of je werk. 
Maar ook de echte sportman/vrouw kan op de ijsbaan zijn energie kwijt.

Heerlijk opwarmen doe je in ons schaatscafé ‘t Wakske. 
De kunstijsbaan is dit schaatsseizoen geopend t/m 11 maart 2018.

Meer informatie: www.optisport.nl/schaatsbaanbreda

Terheijdenseweg 506
4826 AB Breda
T 076-5723010
E schaatsbaanbreda@optisport.nl
I www.optisport.nl/schaatsbaanbreda

Jeugdprinses
Keira Morgenstern
Ik ben Keira Morgenstern, dé jeugdprinses van het carnaval 2018 in 
Breda. Ik ben op dit moment 10 jaar jong en ga met heel veel plezier 
elke schooldag naar de Rudolf Steiner School, ook in Breda. Mijn 
hobby’s zijn, afgezien van natuurlijk fl ink feest vieren tijdens carna-
val: zwemmen, dansen en taarten bakken.Deze jeugdprinses wenst jullie allemaal een heeele heeele heeele 
fi jne carnaval en geniet van al het moois om jullie heen... Alaaf! Ge 
motter mar op komme! Een dikke carnavalsknuffel van mij...

motter mar op komme! Een dikke carnavalsknuffel van mij...

Page: Fabiënne 

Morgenstern

Mijn naam is Fabiënne Morgenstern. Dit jaar ben ik de 

page van de jeugdprins en jeugdprinses van het carnaval 

2018 in Breda. Ik ben 12 jaar jong en zit in klas 6 van de 

Rudolf Steiner School. Ik wens iedereen hele fi jne carna-

valsdagen en ik ga mijn best doen om tijdens carnaval er 

voor te zorgen dat jullie mij alleen maar zien lachen en 

stralen! Groetjes, Page Fabiënne.

Jeugdraad: Mare Vermeulen 
Ik denk dan aan gekke 
ideeën die niemand anders kan bedenken. Bijvoorbeeld: ballonnen aan je tuinstoel binden om zo te gaan 

vliegen! 
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Jeugdprins: Lytei
n Kampen

Ik ben Lytein Kampen, de jeugdprins van Ut 

Kielegat. Als ik ‘ge motter mar op komme’ hoor, 

dan denk ik gelijk aan de Grote Kerk van Breda: 

ge mot dar maor eens op komme!!

Groetjes en alaaf, jeugdprins Lytein.

Page: Isis Döll

Ik ben Isis, 11+1 jaar geleden 

op carnavalszondag geboren 

en ik zit op de Rudolf 

Steiner School. 
Ik hou van carnaval en 

gezelligheid. Kom op, feest 

mee! Ik feest voor twee! 

Alaaf!!!

Pliessie:
Vince de Koning

Ik ben Vince en vier dit jaar mijn eerste 
carnavalsjubileum (1x11 jaar oud). Als 
ik met carnaval de vlaggen bovenop de 
kerk zie, dan denk ik; ‘ge motter mar op 
komme!’ Groeten, Vince.

Nar: Sjef van Hoesel Ik denk aan een uitvinder met een lampje boven zijn hoofd. Die heeft bedacht om in een soort fi le feestend achter elkaar te lopen, in allemaal malle pakjes. Groetjes van Sjef.

Ik ben Loïse, 11 jaar. Als ik aan het motto denk 
dan denk ik aan hele grappige dingen zoals een 
kerstboom met ogen of aan een boom die de 
salsa danst...want ge motter mar op komme! 

Jeugdraad:
Loïse Hirschfeld

Jeugdraa
d: Joris

 Jonkers

Als ik aan ‘ge motte mar op komen’ denk 

dan denk ik aan de Grote Kerk van Breda 

want je mot er mar op komen, op die 

Grote Kerk van Breda. Ik vind het ook echt 

superleuk om in De Raad van 11 te zitten 

omdat carnaval een superleuk feest is. 

Groetjes, Joris.

Jeugdraad: 
Ruben Westenburg  

Ik ben Ruben Blom en zit in de 
eerste jeugdraad van 11 van ut 
Kielegat. Wie had dat verwacht? 
Ge motter mar op komme.

Jeugdraad: Lion van Teeffelen  

Ik ben Lion van Teeffelen en bij het motto ‘ge 
motter mar op komme’ moet ik denken aan 
de Brakkensliert, omdat iedereen er weer wat 
anders bij bedenkt. 

allemaal malle pakjes. Groetjes van Sjef.

Jeugdraad: Hannah 
van Teeffelen 

Mijn naam is Hannah van 
Teeffelen en bij het motto ‘ge 
motter mar op komme’ moet 
ik denken aan hoe iedereen 
zich anders verkleed.

Ik denk dan aan een stripfi guur met een lampje bo-
ven zijn hoofd. Bijvoorbeeld zoals Willie Wortel met 
lampje, die een nieuwe uitvinding ontdekt heeft. 
Haha, zo zie ik mijzelf soms ook wel. :-)

Jeugdraad:
Dias de Jong

Jeugdraad: Job Geutjens

Hoi, ik ben Job. Ik hou van klim-
men, hoorn spelen en natuurlijk 
carnaval vieren. Bij ‘ge motter 
mar op komme’ denk  ik aan fan-
tasie, zelf bedenken en er dan 
wat moois van maken. Groetjes, 

omdat carnaval een superleuk feest is. 

Jeugdraad: 
Meijs Mertens

Hoi ik ben Meijs. Ik hoor dat 
ik een stukje mag schrijven 
in de krant. Wauw!! Maar 
geen idee wat te schrijven?! 
Tja, ge mot er mar op 
komme!

Jeugdraad: 
Meerle van den Boer 

Bij het motto van dit jaar denk ik 
aan ‘klimmen’ en ‘je moet maar 
op het idee komen.’

Alaaf! Ik ben Minthe. Het is geen 

probleem om d’r op te komme, 

want klimmen vinnik een makkie. 

Ik mot er alleen nog op komme hoe 

ik er weer af kom! 

Jeugdraad:

Minthe Eland

de jeugdraad van ut Kielegat
Wat komt er als eerste in je op als je hoort: ‘Ge motter mar op komme’?



Binnen- en buitenpret 
Tilburgsebaan 42, 5126 PH Gilze
Telefoon 0161 45 66 86
www.devossenberg.net

Wil jij 
een te gek 

kinderfeestje?
Diverse 

arrangementen 
zijn mogelijk.

Wij zijn GESLOTEN 
MET CARNAVAL van zaterdag 
10 t/m maandag 12 februari.

Wij zijn OPEN van dinsdag 13 februari t/m 
zondag 18 februari van 10.00 - 19.00 uur.

openingstijden 
carnavalsvakantie

Kom ook eens 
schilderen en/of 

timmeren op 
onze knutsel-

zolder

Ouders en
 begeleiders 

Gratis

MET
10 t/

Wij zijn OP
zondag 18

o
ca

Bij speelboerderij 
de Vossenberg 

kom je er 
altijd op !!!

OK MEEJ DE 
KARRENEVAL 
UNNE GÈVE 
AKTIE BĲ’ÔÔNS
KOM LÂÂNGST EN 
LAOT’OEW’EIGE 
VERRASSE 
OVER DE PRĲS!

KIJK VOOR DE JUISTE 

OPENINGSTIJDEN VAN ONZE 

WINKELS TIJDENS CARNAVAL 

OP WWW.AH.NL.
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lachen-gieren-brullen
Moppen

Nathan L., 9 jaar:

Een banaan en een sigaret lopen over 
straat. Zegt de één tegen de ander: “Weet 

jij hoe erg mijn leven is?” Zegt de banaan 
tegen de sigaret: “Nee.” De banaan vertelt 
hoe erg zijn leven is: “Bij mij schillen ze 
eerst mijn vel er af en daarna eten ze me 
op.” “Dat is nog niks”, zegt de sigaret: “Bij 
mij steken ze mijn haar in de fi k en daarna 

zuigen ze aan mijn kont.” 

Anneli, 9 jaar, 4e klas: 

Waarom kunnen sokken niet de weg 
oversteken?
Antwoord: Omdat ze anders van hun 
sokken worden gereden! 

Kira, 9 jaar, 4e klas:  

Een zebra en een olifant lopen over 
het zebrapad. De olifant loopt door 
maar de zebra niet. Waarom? Hij wilt 
niet over zijn familie lopen! Ash Beresford, 9 jaar, 4e 

klas: 

Jantje en oma lopen door het bos. 
Dan ziet Jantje een muntje en vraagt 
aan oma: “Mag ik dat muntje pakken?” 
Oma: “Nee, want dingen op de grond 
zijn vies.”
Dan valt oma op de grond en roept: 
“Help”. Jantje: ‘Nee want dingen op de 
grond zijn vies.”

Jip, 10 jaar, 4e klas:

Twee lucifers liggen in het ziekenhuis. 

Zegt de een tegen de ander: “Waarom 

lig je hier?”  Hij zegt: “Omdat mijn kop 

verbrand is!” 

Leonie Oosterling, 9 jaar, 
4e klas: 

Welke kleren heeft een clown aan? Een 
grapjas en een lolbroek!

Eujanne, 9 jaar, 4e klas: 

Carnaval is heel leuk.
Mop: Wat is niet zwaar en blauw?
Antwoord: Lichtblauw. 

Jesse Lips, 10 jaar, 4e klas 

Hoe haal je Mr. Bean uit een boom als 

hij aan één hand aan een tak hangt?

Antwoord: Door te zwaaien!

Fee, 9 jaar, 4e klas
Carnaval is een feest, zeker als ik jarig ben.

Manon, 10 jaar, 4e 
klas 

Ik was met de BSO bij de optocht. Het 

regende heel hard en toen was ik helemaal 

nat!

Jan, 9 jaar: 
Vorig jaar hebben ik, Rafaël en Yaco gedaan 

dat wij Kwik, Kwek en Kwak waren. We 

hebben ook een maatbeker gewonnen.

Julia, 9 jaar, 4e 
klas: 

Carnaval vind ik leuk omdat je iemand anders 

mag zijn en het is gewoon leuk.

Rafaël, 10 jaar:
Yaco, Jan en ik hebben vorig jaar Kwik, Kwek 

en Kwak gespeeld. En toen hebben we een 

prijs gewonnen en dat was een maatbeker.

Tolle Maréé, 10 jaar, 4e 
klas: 

Ik heb een potje met…. Eh

Ik heb een potje met…. Hu

O ja vet! Hahahaha.

Greetje, 9 jaar,4e klas
Carnaval is superleuk,  zeker in de polonaise!



MEDIAMARKT Breda:
Kruisvoort 14, 4814 RZ Breda
Tel. 076 - 5258100

Openingstijden:
Ma. - vr. 10 - 22 uur, Za. 9.30 - 20 uur
Iedere zondag geopend van 11 - 17 uur

Parkeren: 
Ruim 2500 gratis parkeerplaatsen 
voor de deur

Gratis bezorging van al uw aankopen

Grootste keuze in  
witgoed producten!

Kijk voor meer informatie op: www.mediamarkt.nl/powerservice

Laat je witgoed inbouwen  
en inmeten!

• Bezorgen nieuw witgoedapparatuur
• Inbouwen, aansluiten en testen
• Korte demonstratie en uitleg

POWER SERVICE




