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‘K’ebber un nuske vor, 
‘K’ebber un neutje 
vor, K’ebber un “liter 
Schrobbelèr”  
vor  €12,49! 
 
Actie geldig van 28-2 

t/m  9-3 

De allerlekKErste
Carnavals
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ntdek on e g ve stad 
meej B around.

eej oew bedrij ,
meej oew vriende,
meej oew amilie

www.b inmotion.nl

ij ebben un nuske voor leutige Bredanaors
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Beste Kielegatters,
Een lange tijd aan voorbereiding 
hebben we gehad, maar nu moet het 
er toch van komen: carnaval 2011: 
k’ebber un nuske voor! In deze Kont-
klopper staat de neus uiteraard cen-
traal. Ut nuske van de prins houdt van 
kerrie! En die van de burgemeester van 
heet eten. Willempie heeft weer een 
speciaal carnavalsmenu gemaakt voor 
de Kielegatters die met carnaval tóch 
zo nodig echt willen eten. Ut nuske van 
Stadsbladlezers is speciaal gericht op 
bijzondere momenten die je alleen met 
carnaval meemaakt. En ons nuske, ut 
nuske van de Kontkloperredactie, is er 
één die gek is op mooie verhalen, leuke 
evenementen en carnavaleske tekenin-
gen. We hebben De Kontklopper ook 
gerestyled met veel dank aan Ingrid, 
Cees, Eric en Gory. We zijn benieuwd 
wat je er van vindt. En we hopen dat je 
je huis gaat versieren! Een week voor 
carnaval. Kielegat wordt er meteen 
zoveel vrolijker van. 
En misschien komen we wel even
langs om je te bedelven 
onder loftuitingen en mooie
prijzen! 
Een heel fi jne carnaval 
gewenst!

     

De Kontklopper heeft er un nuske 
voor. Maar hebben burgemeester 
Peter van der Velden (B), Prins Lucius 
d’n Aller Irste (L),) en BCV-voorzitter 
Ton Overeem (T) dat ook? We gaan 
het eens in geuren en kleuren chec-
ken. BLT in eethuis Màrshé op het 
Edisonplein! 

Pittig biertje
Terwijl op Curaçao de verkiezingen voor 
de Prins, de Pancho en de Koningin al 
weken naar een hoogtepunt gedreven 
worden, Willemstad dagelijks de samba 
danst in aanloop naar de fi nale van het 
Tumba Festival (Blèèrfeest op de Antil-
len) en Antilliaanse carnavalsverenigin-
gen elkaar aftroeven met de mooiste 
verenprachten, vraagt Sirelda Jackson 
wat de heren willen drinken.
‘Gemberbier!’, klinkt het in koor.
 Een prima keuze’, weet onze gast-
vrouw, ‘want gemberbier is keigezond! 
En Hawa, de hoofdkokkin en één van de 
koninginnen van Màrshé, heeft het zelf 
gemaakt’. 
Burgemeester: ‘Pittig biertje, goed voor 
de keel!’. 
Lucius: ‘Een prima anti-katerdrankje, 
dat gaan we vaker drinken!’
Ton: ‘Ben je er klaar voor Lucius?’
L: ‘Ja! De conditie is goed. Ik fi ets en 
loop en mountainbike om in topvorm te 
zijn over een week of twee’.
B: ‘Waar zie je het meest naar uit?’.
L: ‘De Oeledienst lijkt me heel speciaal. 
En de Grote Optocht. Nu niet als deel-
nemer maar als Prins! En het rolstoel-
carnaval op 26 februari, dat vind ik iets 
prachtigs!’ 

En dagge smult
Intussen zet Sirelda het eerste gerecht 
op tafel: ‘West-Afrikaanse kokosrijst 
met gestoofd rundvlees en dan moeten 
jullie maar eens zeggen wat je proeft. 
En dagge smult!’. Want Sirelda mag er 
dan wel exotisch uitzien, ze spreekt 
echt wel Bredaas:‘Dat heb ik geleerd 
van de Kontklopper! Toen ik in 1975 in 
Nederland kwam schoof mijn buurvrouw 
die krant onder mijn neus en toen 
moest ik het hardop lezen terwijl zij 
me een bakske snert meej rôôkworst 

voorschotelde!’. De heren smullen met 
aandacht. Lucius proeft de rode peper 
en Ton denkt kaneel te ontwaren. Bur-
gemeester denkt hier ’n goeie bôôjem’ 
aan te hebben. Vooral dankzij de pittige 
boon en wortel. En dan is dit nog maar 
het eerste gerecht in een lange rij… Er 
wordt nog eens geproost met een ferme 
slok gemberbier die wordt gevolgd door 
een hap knapperige salade met een 
bite.

DeLuciussalade
Lucius moet opeens grinniken: ‘Burge-
meester, mag ik een anekdote vertel-
len? Toen wij vier jaar geleden aan het 
bouwen waren aan onze optocht-act, 
wilde de Prins met zijn gevolg langs-
komen voor een kijkje. Wij hadden 
een schaats-act die nog helemaal niet 
uitgewerkt was, maar oké, wij schaat-
sen aan, van planken een schaatsbaan 
gemaakt. Komen ze opeens met een 
hele bus volk binnen. Ik stond een tijd 
te praten met een man en vroeg: ‘Wat 
doede gij eigenlijk in Breda?’. Zegt hij: 
‘Ik ben burgemeester’…’
B: ‘Hahahaha!! Oja, was jij dat?! Je 
loopt tegen zoveel verrassingen aan 
met carnaval! Trouwens, deze salade is 
goddelijk! Wat zit er in? Hij is zoet, met 
appel? En heel pittig tegelijk!’ 
Sirelda: ‘U noemt het pittig, wij 
noemen dit ‘hartig’. Neem er nog een 
Westafrikaanse knuffel bij!’. Als de 
heren dit doen - die ‘knuffel’ blijkt een 
schepje zelfgemaakte sambal - biggelen 
opeens de tranen over de wangen. Van 
ontroering, daar houden we het maar 
op!
T: ‘Dit zou geknipt zijn om tussen de 
middag te eten. Een intochtsalade’. 
 ‘Weet je’, zegt Sirelda, ‘we dopen 
deze salade om in ‘DeLuciussalade’. 
Met carnaval kun je hem komen eten bij 
ons!’.  En dan worden de reukorganen 
weer op scherp  gezet door een bord 
bakbanaan en maniok (yam) gefl ankeerd 

door de onvermijdelijke roti kip. 
Lucius:’Heerlijk! Ik ben gek op kerrie!’. 
Ex-brouwer Ton begint te mijmeren 
over Eritrea waar hij als vrijwilliger 
bierbrouwers helpt bij het brouwpro-
ces. Daar heeft hij onmiskenbaar ’n 
nuske voor.

Je eigen plekkie
Waar zijn trouwens de Antillianen met 
carnaval in Kielegat? 
Sirelda schaterlacht: ‘Die pakken het 
vliegtuig naar de Antillen! Het is hier 
véél te koud! Burgemeester: ‘Zie je, 
je gaat toch naar je eigen plekkie voor 
carnaval, of dat nou Bergen op Zoom, 
Breda of Willemstad is’.
Hoe zou je nog meer kleur kunnen krij-
gen met carnaval in Kielegat?
Lucius: ‘Door minstens een week van 
te voren je huis te versieren! Misschien 
kom ik je dan nog wel verrassen’.
Ton: ‘Mooie vlaggen en kleurrijke kle-
ding.
Sirelda: ‘Door aandacht voor het door-
dachte’. 

Hiermee is de fi losofi sche toon gezet. 
Het is tijd
voor De 
Test. 
Sirelda
heeft
namelijk de 
gave om te kunnen vertellen wat
jouw smaak over jouw persoonlijkheid 
zegt. De eters mogen vertellen wat zij 
specifi ek lekker vonden.

’T nuske van… BCV voorzitter 
Ton Overeem
 ‘Ik wist niet dat een banaan naar 
aardappel kon smaken. De ver-
houding tussen zachtheid en 
verborgen pittigheid vond ik 
lekker’.
Sirelda: ‘Het zegt iets over 
jouw veelzijdigheid. Je 
bent fi jngevoelig genoeg 
om onderscheid te maken 
tussen wat ter zake doet 
en wat niet. Je weet 
wanneer streng te zijn 
of over je hart strijken. 
Een echte voorzitter!’
Ton: ‘Ik zal best een 
traantje wegpinken 
dit jaar. Het is mijn 
laatste carnaval als 
voorzitter. Het stokje 
gaat naar een ander, 
die voortzet 

Proeverij en catering Màrshé 
Breda is al een paar jaar dé 
smaakmaker van het Edison-
plein en ver daarbuiten. Dames 
uit zestien verschillende landen 
delen hier hun smaken en ver-
halen met jou. Je kunt er gaan 
eten of afhalen. Tijdens carna-
val heeft Màrshé een exclusieve 
actie: hier is de enige, echte 
DeLuciussalade verkrijgbaar! 
www.marshebreda.nl

waar wij altijd hard aan werken: een goede 
carnaval voor jong en oud. Want je hebt meer 
lol als het goed georganiseerd is.’

’T nuske van…
Prins Lucius d’n Aller Irste
‘Ik ga toch voor de roti. I love kerrie.’. 
heb er ongelofelijke zin in.’
Sirelda:’Iedereen denkt dat kerrie één kruid is, 
maar het is een mix. Het kan heel pittig zijn of 
juist mild. Ook jij bent pittig en mild tegelijk. 
Kerrie staat ook voor hartelijk! Prinswaardig.’ 
Lucius: ‘Ik zie mezelf met carnaval als blender. 
Meer mensen enthousiasmeren om de straat op 
te gaan. Met je kinderen, je ouders, je vrienden 
lekker feesten. Ik heb zelfs vrienden die, nu ik 
prins ben, hun wintersport willen cancellen! Ik 
vind het best spannend en 

’T nuske van…burgemeester 
Peter van der Velden

‘Ik vond alles lekker! Die roti was 
inderdaad super! Ik hou van heet 

eten maar ook van boerenkool met 
worst’. 
Sirelda:’Diplomatiek, voor alles 
in… Een echte burgemeester!’ 
Burgemeester: ‘Ik ben echt 
heel blij dat ik na de laatste 

verkiezingen kon bijtekenen 
voor mijn functie. Ik was 
ook veel te nieuwsgierig 

naar de nieuwe Prins en 
ik wil hem graag 

een warm bad 
bieden’.Sirelda: 
‘Wat ik over 
jullie zei heeft 
te maken met 
wat ik zag. Dus 
Kielegatters, 
deze mensen 
hebben er 
werkelijk 
een nuske 
voor!’

Pien 
Rosmalen
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of over je hart strijken. 
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DÉ HOFLEVERANCIER
van de echte

Bredase Carnavalsbril!
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Paul Withagen

Optochtdeelnemers
Dirk van Doesburg (33) is een fervent 
carnavalsvierder. Bij voorkeur viert 
hij dat samen met zijn oom Lucien 
Verhoef. Al jaren loopt dit tweetal 
mee met de grote optocht in Breda 
als CD://dos en won bij de paren al 
diverse hoofdprijzen voor hun leuke 
acts. Na afl oop van het vorige car-
naval opperde Lucien tegenover Dirk 
om carnaval, volgend jaar, eens van 
een andere kant te bekijken.  ‘Wat 
krijgen we nou’, dacht Dirk. ‘Zoals als 
wij carnaval vieren en ons daar een 
heel jaar op voorbereiden, zoals wij 
onder het genot van een pilske onze 
plannetjes smeden.... dat mag toch 
nooit verdwijnen?’.

Polonaise
Toch wist oom Lucien zijn neef te 
overtuigen om het eens over een 
andere boeg te gooien. Uiteraard had 
Lucien zelfs al een voorstel: ‘We gaan 

ons aanmelden bij de Raad van Elf!’. 
‘Ik was niet meteen enthousiast’, 
vertelt Dirk, ‘want mijn vaardigheden 
om in het juiste ritme in een  polonai-
se achter de prins aan te lopen, zijn 
niet het best ontwikkeld’. Toch zijn 
we gegaan, en na de kennismaking 

met de andere leden van de Raad was 
mijn beeld wel enigszins bijgesteld.  
Even kwam bij mij het idee op, dat 
Lucien de nieuwe prins van ’t Kiele-
gat zou worden, maar de commissie 
die hier overgaat én Lucien wisten 
me meteen, met allerlei afl eidings-
manoeuvres, te overtuigen, dat dit 
beslist niet het geval was.’

Singelloop
Op 31 oktober, maar een paar dagen 
voor de bekendmaking van de nieuwe 
Prins, kwam te elfder ure tóch de aap 
uit de mouw:  op een grote groeps-
foto van de Singelloop stond een 
groep atleten met de rug op de foto 
afgebeeld, met als onderschrift ‘hier 
loopt de nieuwe prins van ’t Kiele-
gat’. Dirk: “Toen ging er bij mij een 
lampje branden, want Lucien en ik 
hebben samen de Singelloop gedaan. 
Op de foto stond ook de tijd van al 
die lopers, die net over de fi nish 
waren gekomen. Ik kende de looptijd 
van Lucien en die was precies dezelf-
de als op de foto. Ik heb hem meteen 
gebeld en gevraagd of het waar is wat 
ik vermoedde. ‘Wat zou jij daarvan 
vinden, als dat inderdaad zo zou 
zijn?’,  vroeg hij. Natuurlijk heb ik 
toen onmiddellijk gezegd, dat ik daar 
ontzettend trots op zou zijn.’
CD://dos viert dus de komende drie 
jaar op een andere, maar niet minder 
mooie en enerverende manier carna-
val. Voor het onafscheidelijke duo is 
een mooie periode aangebroken en 
uiteraard spreekt Dirk van de prins 
geen kwaad. En zo hoort het.

D      
 L    

Paul Withagen

Blaaskapel De Fiepers vierde op 29 
januari jl. in café de Ganzerik haar 55 
jarig bestaan. En typisch Fiepers: in 
plaats van cadeaus zamelden ze geld 
in voor de Cliniclowns. Onderlinge 
verbondenheid, met familie en vrien-
den en een groot sociaal gevoel voor 
de medemens. 
De Fiepers van het eerste uur waren 
lid van harmonie St. Fidelis. Deze was 
niet gecharmeerd van carnavalsmu-
ziek en stelde de instrumenten dus 
niet beschikbaar voor deze feestda-
gen. Toch werden ze meegesmokkeld 
en zonder repetities werd er vrolijk 
op “losgefi ept”! 

Natte kilometer
De Fiepers en Ut Lekker Bietje (v.v. 
S.A.B.)  zijn al sinds jaar en dag dikke 
vrienden. Hun ‘natte kilometer’ op 
dinsdagmiddag met carnaval is legen-
darisch. Met CC Giegeldonk  zijn ook 
nauwe vriendschapsbanden ontstaan. 
Het carnavalsconcert in Giegeldonk, 
De Bimde Avond en Bonte Bimde mid-
dag, voor de ouderen van Heksenwiel, 
zijn zonder de De Fiepers ondenkbaar. 

Alle mensen noemen die zich hebben 
ingezet voor De Fiepers, is onbegon-
nen werk. Toch enkele namen van 
het eerst uur: Louis Vissers, Piet 
Vissers, Jan van Oers, Cees, Frits en 
Bertus Hoosemans, Sjef Broeders, 
Jan Wirken, Henk Smulders, Piet van 
Twist, Leo Boeren, Toon van Aard, Nol 
Frishert en Jan van Vught. Bredaser 

kunnen we het, qua namen, niet ma-
ken. Wim Colin was jarenlang muzi-
kaal leider en heeft De Fiepers op een 
hoger muzikaal niveau gebracht. 

Jong en Oud
De huidige blaas-
kapel bestaat 
uit veertien 
leden
tussen de 
zestien en 
61 jaar. De 
ouderen in 
de kapel 
delen hun 
ervaring 
met de 
jongeren 
die de 
ouderen 
weer met 
hun en-
thousiasme 
scherp hou-
den. Kortom 
een ideale mix 
van ervaring en 

jeugdig enthousiasme, die nog jaren 
vooruit kan. 
www.fanfarefi delis.nl/fi epers

Un paor jaor geleeje adde w’ut thuis 
meej kerstaovond wir‘arstikke gezel-
lig gemaokt. Ge wit wel, ôpe’aord 
en de kèèrskes aon, de gedijne dicht 
en nattuurluk un ceejdeejke op meej 
“aaim drieming of un waajt krismus”. 
‘sMarie ad lekker werrum ete gemaokt 
g’ad meej ok nog un toetje toe. Kort 
gezeejt; ut kon eigeluk nie mir stuk.
Toen zeej ik opêêns tege dur: “’k ken 
dur niks aon doen, mar ut ruukt ier 
naor karreneval”. Ze kêêk me aon of ze 
waoter zag brâânde.
“Eej lekkere,” zeej ze, “hedde gij 
nóuw al teveul van die “sjattoow mieg-
renne” zitte konsumere, of oe zitta?”
“Neeje”, zeej ik, “k’eb allenig nog mar 
un pilske op. Aon de rest mot ik nog 
beginne”.
“Dar edde hem wir, hor,” zeej ze, 
“zitte we gezellig onder de balle van 
de kerstbôôm, begint íj wir over de 
karreneval. Kunde ut nouw nooit us nie 
over wa âânders ebbe?”

Waksienelichies en hassoowsjaosies
Z’ad nattuurluk wel un bietje gelijk. 
Dagge dennennaolde, kerstkrâânskes, 
krentenbrôôd of gebraoje kalkoen 
ruukt is normaol, mar....., oe kund’ut 
nouw  meej kersemus naor de karrene-
val vinde ruke?
In êêne ak ut deur, ik was ut godsamme 
zelf!  Ik ad naomeluk net, ââmpesâânt, 
meej un lusievèrke, alle kèèrskes en 
waksienelichies aongestoke, en zo-
doende ha’k nouw vanzelleves de lucht 
van zwaovel aon mun vingers.   
“Oewzoow ruukt da naor karreneval?”, 
zulde zegge. Nouw da zak oe vertelle; 
Toen ik nog un klein brakske was, h’ak 
we meej de karreneval altij un blauw 
kieleke aon meej un rooje boerenzad-
doek. En nouw kom ut; da zaddoekske 
wier, zo agge wel wit,  traodiesiejoow-
neel altij meej un lusievèrdôôske bij 
mekaore g’ouwe. 
En da zwaovelluchie was nouw wir pur-
sies wamme aon ut leutigste fêêst van 
ut jaor deej denke. Wa kan un mêns 
tog raore hassoowsjaosies ebbe. 
Volges ôôns Marie zit dur bij mij un 
draoike los. Da zou best’s kunne, mar 
êên ding is zeker:
 
Karreneval? K’ebber un nuske vor!

Dun’eric  

 
    D    

 

De hofkapellen van Prins Lucius
Bentzat � Loze Lavers � Huysluy

Contactpuntjes � Aogse Bluf
Blaoskaoken � Bredaos Kabaol

Tworwelwa � Biemeewes

De huidige blaas-
kapel bestaat 

een ideale mix 
Prins Lucius d’un aller Irste met zijn gevolg.



WeER EfFE
OuDErWeTS KLaPCOT

vRijdag t/M MAaNdag

CARNAVALBinnenstebuiten

HAVEN kielegat

����������� ���������

������������������������������������
�������������������������������������

������ �����������

����������

���������
�������
��������������������������������

���
�����������
����������
����������������

����������������������
�����������������������������������



Kontklopper | 7

 

Zaterdag 26 februari
Rolstoelcarnaval
Locatie: Gemeenschapshuis ‘De Koe’, 
Ambachtenlaan 1, Princenhage
Tijd: 13:30 – 17:00 uur
Info: www.rolstoelbal.nl

Zaterdag 26 feb. & zondag 27 febr.
Kapellenfestival CV de Meikevers
Locatie: Geminschaps’uis Dem Bel-
crum, Pastoor Pottersplein, Kielegat
Tijd: zaterdag 19:00 uur – zondag 13:30
Info: www.meikevers.eu

Zondag 27 februari
Bonte Brakkenmiddag
Locatie: Café Parkzicht
Tijd: 14:30 uur – 17:30 uur
Info: www.carnavalbreda.nl

Zondag 27 februari
Grôtste Mááuwert
Locatie: Discotheek Bash, Visserstaat 
5, Breda
Tijd: 13:30 uur – 18:00 uur
Info: www.carnavalbreda.nl

Zondag 27 februari
Carnavalmiddag voor kinderen met 
lichamelijke beperkingen
Locatie: Café De Haagse Poort, Haag-
dijk 149
Tijd: 13:00 uur

Maandag 28 februari
Lintjesregen & uitreiking optocht num-
mers .
Locatie: Café Parkzicht
Tijd: 20:00 uur
Info: www.carnavalbreda.nl

Donderdag 3 maart
Feestavond Áámpesáánt.
Locatie: Café Het Ginneken
Tijd: 20:30 uur

Paul Withagen
Jubileum
Op 4 februari was het precies 33 jaar 
geleden  dat  C.V. De Meikevers  op-
gericht werd.
Bij de oprichtingsvergadering telde 
men meteen 55 leden, die zich Mei-
kever mochten noemen. Ter gelegen-
heid van hun 33 jarig bestaan  heb-
ben De Meikevers een jubileumboek 
met de mooie titel ‘Wa d´un féést’ 
uitgebracht.  Het boek van deze 33 
jaar jonge carnavalsgroep staat vol 
met ‘Bredaose ver’aole en veul fo-
toows’ Voor iedereen met een beetje 
historisch Bredaas carnavalsbesef 
is dit boek een aanrader. De Meike-
vers onderscheiden zich van andere 
carnavalsverenigingen omdat zij, voor 
wat betreft carnaval, op drie fronten 
actief zijn.

Bouwen en muziekmaken
Zo is er een afdeling bouwen. De 
Meikevers zijn graag geziene gasten 
bij de grote wagens en zij hebben 
al menige prijs tijdens de Kielegatse 
optocht in de wacht gesleept. De 

Meikevers hebben ook een eigen 
muziekkapel. Naast de echte carna-
valsmuziek kun je bij De Meikevers 
ook terecht voor een lekker walsje 
of voor een goed stukje rockmuziek. 
Jeugdkapel Tjongejonge is de derde 
tak van De Meikevers. In 1998 werd 
deze jeugdkapel opgericht. De Mei-
kevers zorgen, als het ware, voor een 
eigen kweekvijver, want  de leden van 
Tjongejonge stromen veelal door naar 
de muziekkapel van De Meikevers.

Lief en Leed
Het verlies van Desi van der Steen, 
Kelly en Mikel Klasen en Wesley Hens, 
die op 26 juli 2004 bij het Belgische 
Sint Job in ’t Goor bij een verkeers-
ongeval om het leven kwamen, heeft 
diepe sporen nagelaten. Ook Conny 
van der List verloor op 3 mei 2005 het 
leven bij een verkeersongeluk. Toch 
is iedereen er bij De Meikevers en 
Tjongejonge van overtuigd dat zij alle 
activiteiten met een grote glimlach 
volgen.
De Meikevers zijn in december ook al 
jaren actief tijdens het Sinterklaas-
feest.

Groot feest 
Tijdens het komende carnaval zullen 
De Meikevers  in hun grote wagen 
tot uitdrukking brengen dat zij al 33 
jaar van alle ‘marte’ thuis zijn. In 
Gemeenschapshuis  De Belcrum aan 
het Pastoor Pottersplein in Breda heb-
ben De Meikevers hun thuisbasis. Het 
feestje ter gelegenheid van het 33 
jarig bestaan is hier dan ook tijdens 

een twee daags evenement groots 
gevierd. Gezelligheid is bij De Mei-
kevers al jaren troef. Een pilske met 
vrienden drinken, lekker ouwehoeren 
en zo af en toe iemand voor de gek 
houden, dat is bij De Meikevers dage-
lijkse kost tijdens carnaval. 

Vrijdag 5 november j.l. vond in een gezellig en bomvol 
Chassé de verkiezing plaats van het carnavalslied 2011. 
Winnaar van deze spannende strijd, waaraan negen kapel-
len deelnamen, werd uiteindelijk Bentzat, op de voet ge-
volgd door respectievelijk de Loze Lavers en de Meikevers.
Hieronder vindt u tekst en muziek van deze onvervalste 
carnavalskraker. 

Refrein:  
K’ebber un nuske vor, k’ebber un nuske vor    
meej van die touwkes om oew oren, 
                                    anders gaat tie durvandoor, 
K’ebber un nuske vor, meej Carnaval  
Lop ik um achterna, dan kom ik overal.  

Tussenstuk na refrein:
Laa, la, la , laaa, la la  

Couplet 1
Bij ons thuis op de zolder ligt mun nuske,  
Te wachten tot ie weer wordt opgezet.    
En eens per jaar begint het al te juuken  
Dan haal ik ‘em tevoorschijn uit het vet.  
Want ruik ik van verre Carnaval dan  mot ik gaan.  
en volg ik vaneiges mijn gekleurde reukorgaan

Couplet 2 
Laatst rook ik bij de Klooster al dat eten,  
Ge wit wel waar ge zit bij Kees en Jet  
Ik viel daar meej mun nuske in de boter,  
en heb ‘em toen wa te eten voorgezet  
Zegt Kees ‘is ut lekker, tussen neus en lippen door, 
Dan zeg ik  met een volle mond…… ik heb er un nuske vor   

Couplet 3
En op de Grote Markt daar gaode hossen  
Mun nuske lopt dan voorop in’t gedruis 
Het is er dan één grote polonaise  
En wilt ie van z’n leven nie naar huis  
En vraagt dan mun vrouwke ’s avonds ‘eej, wa bende laot,  
Dan zeg ik: zeker weten dattie morgen nog eens gaat.  

 D      
   

  D     
Op 27 februari a.s. is het weer zover. Een 8 tal deel-
nemers zullen voor u weer gaan strijden om de titel 
“De Grôtste Mââuwert van Breda”. Het belooft weer 
een onvergetelijke middag te worden, waarbij vooral 
heel veel gelachen kan worden.
De winnaar 2010, John van Pruisen, zal u mee laten 
genieten van zijn baan als taxichauffeur. 
Tinus Dûn Schipper vertelt over van zijn belevenissen 
tijdens de rondvaart tochtjes door de Bredaase singels. 
En Twan van Oers zal u als alias Han de Laar niet met lege 
handen laten vertrekken. 
Verder is er dit jaar belangstelling vanuit het buitenland 
want een heuse Oostenrijker (Mafredius) zal dit jaar voor 
het eerst de ton gaan bestijgen.  De overige deelnemers 
hullen zich nog in stilzwijgen en willen nog niets over hun 
act kwijt. Evenals vorig jaar kan er weer een juryprijs,
 publieksprijs en de “Janus Oomen” prijs behaald worden. 
Het loopt storm met de kaartverkoop. Zorg dat u op tijd een kaartje te pakken 
krijgt, vol is vol. De kaarten liggen bij diverse horecagelegenheden, winkels en de 
VVV. (zie www.degrotstemaauwert.nl) 
De middag wordt muzikaal ondersteund door de Loze Lavers en Aogse Bluf.
Er wordt (afhankelijk van het exacte aantal deelnemers) op 23 februari 20 uur, 
een voorronde of try-out gehouden. Deze wordt gehouden in het 
Bierreclamemuseum a/d Haagweg 375 in Breda. Deze avond is beperkt toeganke-
lijk. Er wordt op deze avond een tipje van de sluier opgetild over hetgeen er op 
de verkiezingsmiddag te horen en te zien zal zijn.

De verkiezingsmiddag is op 27 februari in zaal Bash aan de Visserstraat nr. 5 in 
Breda. Aanvang 13u30. Deze middag mag u niet missen.

K
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Paul Withagen

Sfeermakers
Omdat Stichting CC ’t Aogje  zich 
sterk maakt voor het carnavalsgevoel 
in het eigen dorp, maar daarbij het 
niet schuwt om op tijd in andere ge-
biedsdelen  van de stad Breda andere 
Prinsen en of Baron te bezoeken, kent  
’t Aogje geen grenzen. Bij deze grens-
overschrijdende activiteiten gaat CC 
’t Aogje als één man achter zijn prins 
aan, om hem begeleid door hofkapel 
de Bielopers, te steunen op zijn werk-
bezoeken. Hierbij is ’t Aogje dan ook 
sfeermaker eerste klasse. Veldwach-
ter Peer Bromtol loopt steevast 

voorop, met in zijn voetsporen de 
Bielopers, die de zaal meteen mu-
zikaal op z’n kop zetten. Polleke Piek-
haar zorgt er vervolgens voor dat de 
Prins en zijn joffers ruim baan hebben 
om hun intrede te doen. De ministers 
van de prins volgen in zijn voetspo-
ren. Hier blijft het dan niet bij. Het 
petjesvolk gaat vaak en graag met de 
prins mee op bezoek. 

Stad in een dorp
Natuurlijk is ’t Aogje een dorp in de 
stad en dat moet ook zo blijven. Ook 
in de beleving van het carnavalsfeest 
kent ’t Aogje geen grenzen. Massale 
opkomsten bij o. a dorpsbal, dorps-
kwis, Nil het varkentje, scholenbe-
zoek, vocaole generaole, carnavals-
disco en noem maar op, lopen altijd 
uit op een geweldig Princenhaags 
volksfeest. Steeds alles onder goede 
leiding en begeleiding van CC ’t 
Aogje.

De optocht
Een van de hoogtepunten is zondags 
de optocht door ’t Aogje. Als laat-
ste sluit de prins met gevolg in de 
prinsenbus achteraan in de optocht. 

Na de ontbinding van de optocht 
gaat iedereen naar de Koe, om 
nog even bij te kletsen en om de 
prijsuitreiking mee te maken.

Hoe populair de festiviteiten van 
CC’t Aogje in de Koe zijn, mag wel 
blijken uit het feit dat de kaarten in 
de voorverkoop altijd in een mum van 
tijd zijn uitverkocht. 
Steeds weer kom je met carnaval in ’t 
Aogje allerlei bekenden tegen. Het is 
er dan ook grenzeloos gezellig.

Jubileumbox
Bij gelegenheid van het 55 jarig be-
staan van CC ’t Aogje heeft de Stich-
ting een jubileumbox uitgebracht met 
daarin: een dvd met fi lmfragmenten 
vanaf 1956, een dvd met muziek- en 
geluidsfragmenten met unieke foto’s, 
en een full-color  boekwerk over ‘55 
jaar carnaval in  ’t Aogje’. Bij de fi lm-
fragmenten zitten beelden die nog 
nooit vertoond zijn. 
Op 3 februari jl is hiervan de offi ciële 
perspresentatie geweest. Uiteraard 
was De Koe de plaats van hande-
ling. Voor het carnavaleske bedrag 
van 11,11 euro kan met in het bezit 
komen van dit unieke naslagwerk.

  
Intocht prins in Giegeldonk
Locatie: winkelcentrum Heksenwiel
Tijd: 18:45 - 19:45 uur
Info: www.giegeldonk.nl 

Lampionnenoptocht in Giegeldonk
Kinderen krijgen een lampion
Locatie: op en rond winkelcentrum 
Heksenwiel. Aanvang: 19:11 uur
Info: www.giegeldonk.nl 

Kielegats Carnavalsconcert
Locatie: Chassé Theater
Aanvang: 20:11 uur
Info en kaartverkoop: 
www.chassetheater.nl 

Bentzat’s Bingobal Masqué
Locatie: Café-Zaal Parkzicht, Paul 
Windhausenweg 1, Breda
Aanvang: 20:30 uur

Bouwersbal
Locatie: De Posthoorn. 
Tijd: 21:00 - 02:00 uur
Info: www.cctaogje.nl

Bentzat’s Bingobal Masqué
Locatie: Café-Zaal Parkzicht, 
Paul Windhausenweg 1, Breda
Aanvang: 20:30 uur

Het gaat er heet aan 
toe op vrijdag 4 maart 
vanaf 20.11 uur in 
de grote zaal van 
het Chassé 
|Theater 
(wellicht zijn 
de allerlaats-
te kaarten 
nog verkrijg-
baar bij de 
kassa!). Rode 
nuskes en 
muzikale 
rode oortjes. 
Van Fla-
menco tot 
Caribbean 
Carnaval en van Zorro tot tropische 
Latin in het Kielegat. Het Brabants 
Orkest staat ook deze avond weer 
onder leiding van dirigent Jan Stulen 
en met Jorge Castro hebben we een 
top tenor in huis gehaald. Na afl oop 
van het concert loopt de temperatuur 
in het Chassé Theater nog verder op 
in de feestelijke nazit met Bredase 
topkapellen. U zult weten dat Carna-
val is begonnen! 

Nieuws!
Uw concertcommissie heeft vooruitlo-
pend op deze mooie avond nog meer 
muzikaal concert nieuws. Op vrijdag 
11-11-2011 (aanvang 20.11 uur) orga-
niseert de BCV in het Chassé Theater 
een speciale editie van het Rabo-
bank Kielegats Carnavalsconcert! De 
kaartverkoop hiervoor begint meteen 
na afl oop van het concert op 4 maart. 
Zorg dus dat u meteen uw slag slaat! 
Op 11-11-2011 verrassen we u met 
een ongekende versie van 
de kwaliteit die u 
van ons gewend 
bent. 
Tot ziens in 
het Chassé | 
Theater!

R  K   
 R    volksfeest. Steeds alles onder goede 

leiding en begeleiding van CC ’t 
Aogje.

De optocht
Een van de hoogtepunten is zondags 
de optocht door ’t Aogje. Als laat-
ste sluit de prins met gevolg in de 

CC’t Aogje in de Koe zijn, mag wel 
blijken uit het feit dat de kaarten in 
de voorverkoop altijd in een mum van 
tijd zijn uitverkocht. 
Steeds weer kom je met carnaval in ’t 
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toe op vrijdag 4 maart 
vanaf 20.11 uur in 
de grote zaal van 

 R    

Un 
man komt 
op ut 
pliesie-
buroow 
op 
sjassee 
en zeej 
tege dun 
agent ââchter de baolie: “’K’eb zo net 
in ut Valluke un portemunneej en un 
buuste’ouwer gevonde”. Vraogt diejen 
agent zonder van zun papierke op te 
kijke: “Zatter wâ in?”.

Den’Enk lôpt in zun stâmkroegeske un 
bietje meej de mèskes te fl irte. Vraogt 
dâ mokkel aon’m: “Wâ doedegij nouw 
as oew eige vrouwke ‘ier plotseling 
binne komt?” “Kwit zeker dâ dânie 
gebeurt”,zeej den’Enk,”’K eb durre 
kunsgebit in munne broekzak zitte!”

Tweej vrouwkes legge te bakkelije nao 
un aonrijding. Ze schelde mekaore uit 
vor alles wâ mooi en lilluk is. “Volges 
mij edde gij nog nooit oew rijexaome 
gedaon”, zeet dun êne.
“Oh neeje, musschient wel vaoker dan 
gij” schreeuwde d’âândere t’rug.

Ans Westmaas: Al jaren vier ik met 
mijn gezin, mijn broers en schoon-
zussen carnaval. Het is mij met de 
paplepel ingegoten. Nu ben ik ook 
nog eens heel vaak met carnaval 
jarig: op 24 februari. Maar je weet 
naarmate dat je ouder wordt, wil 
je eigenlijk niet meer zo’n rucht-
baarheid aan je leeftijd geven.
Op carnavalsdinsdag 24 februari 
2009 werd ik 60 jaar. Mijn broers 
hebben mij toen fl ink bij de neus 
genomen. Ze stonden mij op dins-
dagmiddag op te wachten voor de 
Poppenkast op de Grote Markt met 
een grote opgeblazen ‘60’ en die 
hielden ze demonstratief boven 
mijn hoofd en voor mijn neus. Nu 
wist dus gelijk de hele Grote Markt 
dat ik 60 was geworden! Achteraf 
is het een ontzettend leuk feestje 
geworden en hebben we veel leut 
gehad. De linkerbroer is dit jaar 
plotseling overleden. Hij zou niks 
liever willen dan dat we gewoon 
gingen carnavallen…
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Tijdens de 
Carnaval

eten & drinken

rrnrnrnanannannanavvavavvavvava

eten & drinkeneten & drinken

avavvvavavvavavvaaaavaana

eten & drinken
1 uur

eten & drinkeneten & drinkenincl. Bier & wijn

ddjdjdeeededdedenneneenensssnsnnsns
5 t/m 8 maart

Haven 14, Breda
T 076 - 51 51 222

info@hookaandehaven.nl

www.hookaandehaven.nlwww.hookaandehaven.nlwww.hookaandehaven.nlwww.hookaandehaven.nl

Haven 14, Breda

uuruur
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De moeder van de Belcrum. Ja, zo 
kun je Marina best noemen. Het 
hele jaar door staat ze klaar voor de 
kinderen, de ouderen, ach eigenlijk 
iedereen uit de buurt. Ze kunnen 

altijd aankloppen voor 
een praatje. ‘Maar 
met carnaval dan ben 
ik vier dagen weg! Nie 
ver hoor. Hier om de 
hoek in Gemeenschaps-
huis Belcrum. Dan ga ik 
helemaal uit mijn dak! 
Het wordt er ieder jaar 
drukker. Veel oudere 
bewoners die al jaren 
niet meer zijn geweest 
komen nou weer. Héér-
lijk, ouwe koeien uit de 
sloot halen! Ik denk dan: 
‘die saamhorigheid die ik 
nu voel zou het hele jaar 
door moeten gaan!’. 
Mijn carnavalsverhaal 
gaat over mijn zus. Die 
heeft vroeger heel lang 

in het ziekenhuis gelegen en is, zeg 
maar, iets beperkt. De Prins van Ut 
Kielegat komt binnen met de burge-
meester. Iedereen zegt tegen mijn 
zus ’Dat is de burgemeester!’. Dus 
mijn zus er naar toe: ‘Ze zeggen dat 
u de burgemeester bent’. Peter van 
der Velden pakt haar bij de handen 
en zegt: ‘kom maar mee’, en neemt 
haar mee de polonaise in. Dat was zo 
leuk! Haar dag kon niet meer stuk. En 
het leukste was dat hij achteraf zei: 
‘die mensen kunnen carnavallen!’. 
Dat is de Belcrum!

 N  
  

  
Aftrap carnaval 2011
Locatie: 13:00 uur Verzamelen bij Café 
van Ham, van Coothplein.
14:00 uur vertrek stoet naar de Grote 
Markt
15:11 uur sleuteloverdracht 
burgemeester – prins Lucius
Aansluitend optreden van “Dikdakkers”
Info: www.carnavalbreda.nl

Iedere carnavalszaterdag zindert 
het in de stad: waar en hoe zal de 
prins van Ut Kielegat acte de pré-
sence geven? De meest spectaculaire 
stunts zijn al uit de kast gehaald: 
abseilend van de Grote Kerk (met 
alle gevolgen van dien), per heli of 
per olifant en tokkelend uit de toren. 
De sleuteloverdracht wordt immer 
bezegeld met een hartverwarmende 
polonaise van honderden Kielegatters 
op de Grote Markt. Hier ontmoet je 
iedereen. Daar moet je gewoon even 
bij zijn voor een prachtige aftrap van 
carnaval.
Op zaterdag 5 maart gaat het weer 
gebeuren en we kunnen vast een tipje 
van de sluier oplichten: de intocht 
van Prins Lucius d’un aller Irste en 

gevolg belooft een vrolijke bonte 
stoet te worden. Je kunt alle Bredase 
evenementen in één keer beleven…! 
Van Singelloop tot Stripbeurs, Taptoe, 
Harleydag en natuurlijk carnaval: je 
bent er toch bij? 

Bonte stoet
De stoet vertrekt om 14.00 uur vanaf 
de Prinsenbar Hotel van Ham richting 
Grote Markt. Met dank aan DieSigner2 
kun je onmogelijk missen waar het 
over gaat in deze optocht… Op het 
bordes van het Stadhuis overhandigt 
burgemeester Peter van der Velden 
om 15.11 uur de sleutels van de stad 
aan Prins Lucius. Dan is de stad weer 
vier dagen van ons. Carnaval kan 
losbarsten!

Het podium is na Bentzat, die hét 
Kielegatse carnavalsnummer K’ebber 
un nuske voor’ speelt, van de Dikd-
akkers. En als je denkt: ‘De Dikdak-
kers?’, pak dan je lasso maar! Die gas-
ten van ‘Cowboys en Indianen’ gaan 
onze Markt op zijn kop zetten. Dus 
zet je koiboihoed op of steek je veren 
in het haar en kom naar Ut Kielegat!!

D     P  
  

Al een paar jaar, zo net tegen carnaval, barsten er in Breda opeens spontane 
feestjes los in schijnbaar willekeurige straten. Volwaardige feestjes: met Prins, 
gevolg, hofkapel, radio, tv, je kent het wel, het hele werk. 
Die feestjes worden gevierd als je je huis versiert! Want wat is er nou leuker voor 
de voorpret dan een ’t Kielegat dat al ruim voor het echte feest CARNAVAL ademt?
Doe jij ook mee? Leuk! Dankzij jou wordt carnaval nog gezelliger!

Hoe wor ik da?
Versier vóór 26 februari al je huis, je raam, je deur en zeg tegen de buren dat ze 
het ook doen!
Op zaterdag 26 februari rijdt Prins Lucius in hoogsteigen persoon 
met zijn hele gevolg door de stad om de Grôtste Ver-
sierder op te sporen! En als jij dat bent, dan garan-
deren we dat jou eeuwige roem, een knalfeestje 
en een zeer voorname verrassing ten deel valt!
Heb jij je huis versierd? Of weet je een prachtig 
versierde woning te staan? Geef het adres door 
op pers@carnavalbreda.nl en misschien mag Prins 
Lucius jou en je familie dan de prachtig titel van 
Grôtste Versierder en het heerlijke prijzen pak-
ket overdragen!

  D   



De nieuwste proalwagen 
vinde bij Van Riel.

Eej kul. 
Ge het al un Hyundai ix35 vanaf  22.995,-

Zoveel 
meer. 
Hyundai.

VAN RIEL AUTOBEDRIJVEN B.V. CHARLES PETITWEG 1, BREDA, TELEFOON 076-5725555, WWW.VANRIEL.NL 
VAN RIEL AUTOBEDRIJVEN B.V. VONDELLAAN 13, OOSTERHOUT, TELEFOON 0162-425555, WWW.VANRIEL.NL

Gecombineerd brandstofverbruik: 5,2 - 8,2 (l/100 km) / 19,2 - 12,2 (km/l); CO2 - emissie: 135 - 200 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn 
uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
5 JAAR VOLLEDIGE PRODUCTGARANTIE MET ONBEPERKT AANTAL KILOMETERS. 12 JAAR CARROSSERIEGARANTIE. 5 JAAR HYUNDAI MOBILITEITSGARANTIE. GENOEMDE PRIJS IS INCLUSIEF BTW EN BPM, EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, 
LAKTOESLAG EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. DRUK-, ZETFOUTEN EN PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN HET STANDAARDMODEL. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN.

TM   Groene labels en 20% bijtelling
  Maximale veiligheid met 5 sterren EuroNCAP
  Standaard ESP

  5 jaar Garantie zonder km beperking
  5 jaar Mobiliteitsgarantie
  5 jaar Voertuiginspectie

De nieuwste proalwagen 

Eej kul. 

vinde bij Van Riel.

Ge het al un Hyundai ix35 
TM  Groene labels en 20% bijtelling 5 jaar Garantie zonder km beperking
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Mar nie via unnen satteliet. Gewoon 
via dun kabel. Op kannaol 971. In ‘eel 
Braobaant. Be’alve da stukske rond 
Eindhove. Die kunnen ons nie zien. Oh 
ja, wel natuurluk. Via Internet. Net as 
‘eel de wereld. Tot in Rio de Janairo 
toe. Hello World, this is Baronie TV. 
Op vrijdag 4 maort om elluf over vijf 
smiddags gaot veur dun veftiende keer 
dun Baronie TV Carnavals Marathon 
beginne. En da gao zowat onderd ure 
deur. Lijf, puur nattuur!! Tot dinsdag 8 
maort 11 over 11 saovus.  
Iedere morrugge om alluf elluf, mee 
unnen gastprissentaotor (Pim, Dun 
Mechel, Thijs, Marielle)  naost um 
sprikt Ad Romijn meej ‘Oog’ede, Prinse 
en andere notaobulle (of soms meej 
un Baron). Ze witte “Van dun Prins gin 
kwaod” (zo it da programma). 
En ut brakkeprogramma is tur ok wir. 
Van nege tot tien smorregus. Alaaffal-
lafel it da en ons Bep prissentirt da. 
Die gaot meej eure step op pad en kom 
van allus tege. Ok brakke. opgenome 
et.me zo ok op de tillevizie. goed naor 
de tv blijve kijke.                                 
Daarnao om alluf elluf smorregus eet 
Cees Oosemans un programma da “In-
gelijst” it en is. Misschien ziedoe eige 
wel meej oewen kop van gisterenao-
vond ingelijst op de TV . 
Agge trouwus wil kome kijke. dakt Ad 
Romijn meej unnen Prins (of soms meej 
un Baron) (Bredaos is en moet blijven. 
                                         Me zitte deez jaor wir in dun Archime-
destraot, achter dun Faom, neffe dun 
Treijusseweg bij dun NHTV. Tis maor 
1435 stappe van dun Beijerd. Twor. 
Zebbe alles versierd, dur is unnen bar 
en un kraomke waor ge ertesoep kunt 
kope. 
Ok leuk is ut programma veur bij ut 
aovondete: “Meej oe bord op schoot”. 
Stik vol mee kwizze, spellukkes, lek-
kere apkus van onzen kok, kapellekus 
en andere artieste die allemaol lijf 

staon te blère en te speule. Begint om 
vijf uur. Daorvoor krijde op zaoterdag 
rechtstriks d’optochte van Wouwse 
Plantage en Oude Molen. Op zondag 
de laampkusoptocht van Staddaarbui-
ten en nattuurluk Boemeldonck. Op 
maondag onzen Groten Optocht van ut 
Kielegat. En op dinsdag ziede die van 
Kaaiendonk. Webbe om zeuven uur 
saovus ok nog un ele boel fi lmkus en 
aânder lollig spul van vroeger. En dan 
kunde bij ôôns nattuurluk alle optochte 
en ripportaoges van overal vandaon 
zien. Uit ut Kielegat, Boemeldonck, 
Krabbegat, Tullepetaonelaând, Bavia-
onelaând, nattuurluk ok vannuit ut 
Aogje en Kaaien- en Giegeldonk. Van 
alle durruppe en durrupkes in de Baro-
nie. Al da gullop, gurrij en gewauwel 
begint om acht uur saovus. Snags er-

raolle we alles. Kenne toch nog kijke, 
agge nog ken kijke. Voor kruikenzeikers 
zenden we op maondag speciaol dun 
Kruikemis uit. 
Eej, en doe nouwus meej aon die bar-
renevalsliedverkiezing. Laot nouw ok is 
un Kielegatskapellukke winne. Stemme 
eej, via essemmes 3669 meej de tekst: 
LIED meej un cijfer van ut liedje da gij 
ut mooist vindt (0,25 euro per stem). 
Agge essemmesse te moejluk vindt 
kunde ok optillefonere  085-2013841.
En as klap op unnen vuurpijl kunde ok  
nog un eige carrenevalsfi llumke van 
twee minute insture. Ast maor ginnen 
nattuurfi llum is. 
Oudoe Ik zie oe of via onze webzijd 
www.baronie.tv 
Veul leut 
Aâns Caânters
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Brakkensliert (kinderoptocht)
Locatie: 
start vanaf de Nieuwe Haagdijk
Tijd: start 13:30 uur
Aansluiten Brakkenbal & prijsuitreiking
Locatie: Chassé | Theater
Tijd: vanaf 15:00 uur
Info:www.carnavalbreda.nl
Kijk voor route Brakkensliert 
in Ut Brakske

Willem van der Veeken: Volgens een artikel in het Brakske van 2004 zou het 
gemeentebestuur van Breda in 1911 het straatcarnaval hebben verboden. Toen 
is volgens velen Sinte Juttemis geboren. Op de vraag wanneer carnaval weer 
gevierd mocht worden, antwoordden de Bredanaars: ‘Meej Sinte Juttemis tegelijk 
meej den ‘ond van dokter Bijnen’.
Wim van der Veeken, alias Willem van de Raayakkers, is van zinnens 
om op vrijdag 11-11-11 het beeld van Sinte Juttemis in de 
Ridderstraat om 10.30 uur een behoorlijke schrobbering 
te geven. Als om 11.11 uur het ware 
carnavalsseizoen aanbreekt, zal hij een blinkende 
Sinte Juttemis een carnavalskrans omhangen.
Reden voor een feestje in de Ridderstraat dus. 
Als het even kan is er levende muziek, 
den ‘ond van dokter Bijnen 
en veul volk.

   

   
Paul Withagen
De jeugdband
Bij de oprichting in november 1999 
van de kapel moest er uiteraard ook 
een naam gekozen worden. What’s in 
a name zou je kunnen denken. Twor-
welwa is een meer dan voortreffelijk 
gekozen naam. De meeste leden 
waren allen redelijk onbekend met 
het maken van muziek en onbekend 
aan elkaar. Nu na 11 jaar is de jeugd-
band  een homogene club geworden 
van jongvolwassenen, die veel van 
hun spaarzame vrije tijd steken in het 
maken van muziek. De naam Tworwel-
wa staat na 11 jaar niet ter discussie.

Elfjarig bestaan
In het Bredase carnavalsleven heeft 
Tworwelwa zijn eigen plaats reeds 
lang veroverd. Dit bleek ook wel bij 
de viering van het elfjarig bestaan, 
in Café Parkzicht. Vele muziekkapel-
len waren aanwezig om Tworwelwa 
op een leuke manier in het zonnetje 
te zetten. Als Tworwelwa begint te 
spelen, dan straalt daar een hoop 
energie en enthousiasme vanaf. Re-
petitor Jacques Doeland ondersteunt 
Tworwelwa elke zondagavond  in Café 
Victoria aan de Prins Hendrikstraat in 
Breda, waar de muzikale  puntjes op 
de i gezet worden. 

Hofkapel
Tworwelwa was al een enthousiaste 
deelnemer bij ’t Blèèrféést, maar ook 
tijdens het komende carnaval zal de 
band natuurlijk niet ontbreken. Zo is 
Tworwelwa op vrijdagmiddag, tijdens 
het scholenbezoek, hofkapel van de 
Baron uit ’t Ginneken en op dinsdag 
van Prins Lucius van Ut Kielegat.

Op eigen benen
Tworwelwa is in de loop der 
jaren in alle opzichten enorm 
gegroeid. Zowel muzikaal als 
amicaal. In 2009 besloot Twor-
welwa om organisatorisch op 
eigen benen te gaan staan. 
Dit was in het begin niet altijd 
makkelijk, maar inmiddels staat 
alles goed op de rails. Een eigen 
bestuur, waar Andrea de scep-
ter zwaait en Niels en Bart het 
bestuur voltallig maken. 
Nieuwe muzikanten zijn nog 
steeds welkom. Als je denkt bij 
Tworwelwa te passen, neem 
dan even contact op met Bart 

(Bartjuh) Baan. Bart is te berei-
ken via 06-50583137 of mail naar 
tworwelwa@hotmail.com Voor de 
goede orde, zowel jonge mannen 
als vrouwen zijn bij Tworwelwa van 
harte welkom. Dit in tegenstelling tot 
diverse andere muziekkapellen, die 
de scheiding tussen man en vrouw, 
bij het maken van muziek, nog steeds 
doorvoeren.

Nieuwsgierig geworden? 
Surf naar www.tworwelwa.nl of 
http://tworwelwa.zzl.org/ 
en maak kennis met de leden van 
Tworwelwa.

E      T
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Kaorel eet beschuit meej muiskes 
meej genome naor zun werk. 
‘IJ is vor ut irst oowpao geworre. 
Ammaol fi llisietere z’um meej 
zun kleinkind. “Ge bent dur tog 
wel blij meej?” vraogt zunne 
kullegao, assie un bietje 
beteuterd staot te kijke. “Dâ 
wel”, zeetie ”maor waor ik zo 
tege aon zit te hikke, is, da’k 
vannacht vor ut irst meej un 
oowmao naor bed mot!”.

Jantje moes wir schôôlblijve! 
“Alwir”, zeej zun vaoder. 
“Jao”,zeej Jantje, “k wies nie 
waor de Alpen laoge”. 
“Oe vaok mo’k oe 
nouw nog zegge, 
dagge mot lere, 
om oew spulle 
op te ruime”.
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Feest-, schmink,
fopartikelen en

ballondecoraties

Bij de fop-sjop 
staan al meer 

dan 50 jaar 
alle neuzen 

dezelfde kant 
op!
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Texas Hoeve
Rietdijk 6
4823 ZK Breda
Tel: (076) 541 20 14
Fax: (076) 542 28 55
email: info@texashoeve.nl
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Blaaskapellen 
ijn van aterdag t m dinsdagmiddag

van harte welkom
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Meer info: www.carnavalbreda.nl

stichting Bredase Carnaval Viering

Top sponsors

 AB InBev Nederland

 Rabobank Breda

Gouden sponsors

 Holland Casino - Heja Projektontwikkeling - Lenaerts Voorvaart - Pierre de Jonge - Meyer Beheer

Zilveren sponsors

 ABN Amro Bank - BNP Accountants - Bouwbedrijf Jaco Balemans - Full Management Support

 Chassé | Theater - Schouten Installatie Advies - Café Oranje - Deloitte Accountants

 Van Lanschot Bankiers - Heineken brouwerij - Wegener  / Het Stadsblad - Novotel Breda

 Rosmalen Gerechtsdeurwaarders - Westenburg Assurantien

 Rillstab Nederland BV - Partycatering Peter Elbers

 Golden Tulip Keyser Breda - Winters Bouw & Ontwikkeling - VVV Breda

Hofleveranciers

 Smits Juwelier - Autorent Tigchelaar - UDB | Breda Royal Lager

 Bouw ADvies ORganisatie - Buko Bouwsystemen BV - Café Noir

 Hotel van Ham - FMG Reclame - Habets Advocaten & Bemiddelaars B.V.   

 Hanos ISPC - Jean Bergé - Ontwerp Enzo - Optiek Partners Het Huis

 Raetsluy Advocaten  - Rassers Advocaten en Notarissen - LivInvest  

 Stomerij de Zonnebloem - Van Gogh Notarissen - Remie BV Kraanverhuur

 Holleman Hoogwerkerverhuur - Donkers Reclame - RO | concept +creatie

 Autobedrijf Nuitermans - Amrâth Hotel Brabant - Fosti Retro Scooters Breda

 Theaterdinersalon De Avenue

Kielegilde
 Keurslager Pieter Kroese - Autobedrijf Bluekens b.v. - Frituur Christ - Meeus Breda  

 Mannaerts Notariaat - BestPartner Europe BV - Café Boeimeer - Café de Beyerd

 Café Markhoek - Café Parkzicht - Café Ginneken

Prinsenbus
 Het Stadsblad - Bouwbedrijf Frans Balemans - Mediamarkt - Pentoprint   

 Renishaw Benelux - Van Oers Accountants en belastingadviseurs

 Van Boxtel Schilderwerken- BTS Transportgroep
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Deze vraag stelt een ieder zich dezer dagen. Mocht U hier nu serieus aan gaan twij-
felen, los dan deze puzzel op. Raad van wie deze neus (neuzen) is (zijn) en vul de 
naam (namen) in, in de daarvoor bestemde hokjes. Het zijn allemaal personen die 
een speciale neus voor Bredase aangelegenheden hebben. 
Als je de puzzel goed ingevuld hebt, lees je in de gele kolom,van boven naar be-
neden, wat je moet laten doen, om te komen tot een echte onvervalste carnavals-
neus.
Mocht je er zelf niet uitkomen, kijk dan op pagina 29 voor de oplossing.

01 Deze clown trekt altijd al een lange neus met carnaval!
02 Deze man heeft een muzikale neus voor het Brabantse land!
03 Dit beeldje in de Ridderstraat staat met zijn neus naar het zuiden en geeft aan 
wanneer carnaval en het jazzfestival tegelijk gevierd gaan worden.
04 Deze oud-wethouder heeft hem zelfs in zijn naam zitten.
05 Dit is de opperneus van het Bredase carnaval!
06 Hij had er als goaltjesdief een neus voor!
07 Hij heeft er een neus voor om zijn café met een lepel te fl essen!
08 Deze persoon neemt op het Stadserf de Spanjaarden bij de neus!
09 Een linker- en rechterneus naast de prins.
10 Heeft een perfecte neus voor de promotie van Breda!
11 Een neus met een ambtsketen die binnenkort vier dagen vrij heeft!
12 Een regelneus om de orde van de leutvorst te handhaven!
13 Hebben vooral een hete neus op dinsdagavond met carnaval!
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De Stichting Kielegats Carnaval Museum be-
staat nu ruim één jaar. In dat jaar hebben wij 
niet stilgezeten. Onze conservatoren hebben 
de collectie wederom weten uit te breiden 
met zeer verrassende items. Ook nalaten-
schappen hebben onze verzameling verrijkt.
Momenteel zijn wij naarstig op zoek naar 
een vaste locatie. Wij hopen u daarover snel 
nader te kunnen informeren. Iedereen die 
op de één of andere manier wil helpen, als 
suppoost, vrijwilliger, of sponsor, is meer dan 
welkom. Want carnaval is Bredase cultuur 
ten top! Info bij Frans van den Broek, 06-
22913891of voorzitter@kielegatsmuseum.nl .
Het Kielegats Carnaval Museum (KCM) strijkt 
op 26 februari 2011 weer op een Bredase 
locatie neer voor haar jaarlijkse ‘reizende’ 
tentoonstelling. De locatie is deze keer De 
Schatkamer (gezamenlijke vestiging van de 
Centrale Bibliotheek en de Rabobank aan de 
Groenendijk, Breda Noord).
Het thema van deze tentoonstelling is ‘Prins 
en Carnaval’, ofwel de rol en betekenis van 
de Prins tijdens het carnaval. Deze expositie 
duurt van 26-02-2011 t/m 10-03-2011 en is 
op de normale openingstijden te bezoeken 
(ma/di/wo/vr 13.00-18.00 uur, do 10.00-20.00 
uur en za 10.00-13.00 uur). 
Overigens kunt u nog steeds carnavalpara-
fernalia en memorabilia uit vroegere tijden 
aan onze hoofdconservator Rob Thomassen 
bezorgen (tel. 06-15688216)!

K  
 
  



Standaard:
-  6 airbags, ABS, Electronic Stability Control (ESC)

& Traction Control (TC)
- schone & effi  ciënte motoren
- airconditioning met pollenfi lter
-  elektrisch bedienbare en verwarmde spiegels 
- radio/CD/mp3 stereo
- centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

DE NIEUWE CHEVROLET CRUZE. 
CHANGE THE RULES.

Vanaf 

€ 17.995,-
Lease vanaf € 361,- per maand

Vraag uw dealer naar alle voorwaarden. De verkoopprijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Sommige 
afgebeelde kenmerken kunnen optioneel zijn, enkel beschikbaar op een bepaalde versie of niet beschikbaar in Nederland. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en 
zetfouten voorbehouden. Leasebedragen zijn o.b.v. full operational lease excl. BTW, vervangend vervoer en brandstof bij 60 mnd/20.000 km/pj. Kijk op www.chevroletlease.nl. 

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 5.6l/100 km tot 7.8l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot varieert van  159 gr/km tot 184 gr/km.

Energielabel:

SLA EEN ANDERE WEG IN EN ONTDEK 
DE NIEUWE CHEVROLET CRUZE. 
Z’n krachtige coupé style design. Z’n luxueuze 
standaarduitrusting. Z’n uitgebreide actieve 
veiligheidspakket. www.chevrolet.nl

EGBERS AUTO’S B.V.
Charles Petitweg 41
Breda
076-587 85 87 
www.egbersautos.nl
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voor alle reparaties en onderhoud
&

aanhangwagenverhuur

Spinveld 72a
4815 HT Breda

Tel.: 076 - 5218509
Fax: 076 - 5200165



De nieuwste proalwagen 
vinde bij Van Riel.

Eej kul. 
Ge het al un Hyundai ix35 vanaf  22.995,-

Zoveel 
meer. 
Hyundai.

VAN RIEL AUTOBEDRIJVEN B.V. CHARLES PETITWEG 1, BREDA, TELEFOON 076-5725555, WWW.VANRIEL.NL 
VAN RIEL AUTOBEDRIJVEN B.V. VONDELLAAN 13, OOSTERHOUT, TELEFOON 0162-425555, WWW.VANRIEL.NL

Gecombineerd brandstofverbruik: 5,2 - 8,2 (l/100 km) / 19,2 - 12,2 (km/l); CO2 - emissie: 135 - 200 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn 
uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
5 JAAR VOLLEDIGE PRODUCTGARANTIE MET ONBEPERKT AANTAL KILOMETERS. 12 JAAR CARROSSERIEGARANTIE. 5 JAAR HYUNDAI MOBILITEITSGARANTIE. GENOEMDE PRIJS IS INCLUSIEF BTW EN BPM, EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, 
LAKTOESLAG EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. DRUK-, ZETFOUTEN EN PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN HET STANDAARDMODEL. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN.

TM   Groene labels en 20% bijtelling
  Maximale veiligheid met 5 sterren EuroNCAP
  Standaard ESP

  5 jaar Garantie zonder km beperking
  5 jaar Mobiliteitsgarantie
  5 jaar Voertuiginspectie

De nieuwste proalwagen 

Eej kul. 

vinde bij Van Riel.

Ge het al un Hyundai ix35 
TM  Groene labels en 20% bijtelling 5 jaar Garantie zonder km beperking

�����������

�����������

K’ebber un nuske vor

������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

��������������
��������������������

�����������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ����������� �������������� ������������ �������������������� �������������������� �������������������

� � ������� � ������ �� ����� � �������� ��

� � ������� � ������ �� ���� � �������� ��

������������������������������

� ����������������������
���������������
���������������������
�������������������
� �������������������������������
�����������������

� �����������������������
���������������������������
���������������������������

�����������
��������������������
� ������������������������
������������

� ���������������������������

���������������������������������

�����������������
�����������������������������������
���������������
��������������������
��������������������������������
��������������������������������



Kontklopper | 23

  
Grote Optocht
Locatie: 
start vanaf de Nieuwe Haagdijk
Tijd: 13:00 uur
Aansluiten Optochtbal & prijsuitreiking
Locatie: Chassé | Theater
Tijd: vanaf 15:00 uur
Info:www.carnavalbreda.nl

Zoals elk jaar carnavallen we maandagavond op de Grote Markt, onder leiding van 
maestro Willem Hartmans, met zijn allen tijdens een grandioos hos- en mee-
zingspektakel. Het feest, dat geen enkele carnavalsvierder wil missen, barst los 
om 19.30 uur. Een polonaise van een paar honderd man mensen moeten we dan 
makkelijk kunnen halen. De avond wordt om 22.00 uur traditioneel afgesloten 
met de samenzang van het mooie lied ‘Brabant’. Dan pinken wij een 
traantje weg en nemen er nog ééntje!

   
   

Door Paul Withagen

Waar een kleine vereniging heel groot 
in kan zijn. C.V. De Narrekoppen 
bewijst al jaren heel groot te zijn 
in het maken van grote wagens voor 
de Kielegatse optocht. Op 21 januari 
1956 werd Kaartclub’56 opgericht en 
in 1970 werd de naam veranderd in 
C.V. De Narrekoppen.
Het lukt De Narrekoppen  - klein in 
getal met slechts tien betalende le-
den - om toch elk jaar iets groots en 
verrassends aan de grote optocht toe 
te voegen. In de bouwkeet aan het 
Hekven in Breda zijn De Narrekop-
pen en een handvol vrijwilligers vele 
avonden per week te vinden om hun 
nieuwe creatie voor het komend car-
naval voor te bereiden. Hun grootste 
uitdaging is om de wagen op tijd af 
te hebben. Naarmate carnaval nadert 
wordt de intensiteit van de bouw-
ploeg groter en groter. Iedereen kent 
zijn taak en met een teamgeest waar 
menig club jaloers op kan zijn, gaat 
men voor het resultaat. Nooit mag 
dit ten koste gaan van de onderlinge 
saamhorigheid en blijft ‘onderlinge 
gezelligheid’ boven in het vaandel 
van De Narrekoppen staan.

Prout toe bie fout

Het feest ter gelegenheid van het 
55-jarig bestaan van De Narrekoppen 
ligt al weer achter ons. Op 21 januari 
jongstleden hebben De Narrekoppen 
een spetterend feest gegeven waarbij 
het motto “Prout toe bie fout”  hele-
maal in de geest van De Narrekoppen 
was.
In Bert van Gorkum – wie kent úm 
niet – hebben De Narrekoppen een in-
spirerende voorzitter. Met zijn 33 jaar 
lidmaatschap kent Bert alle facetten 
van het Bredase carnavalsleven. 
Dat men bij De Narrekoppen niet 
alleen aan zich zelf denkt, blijkt wel 
uit het feit dat zij, samen met de 
andere wagenbouwers, heel actief 
deelnemen aan het scholenproject, 
waar leerlingen van de Bredase basis-
scholen een kijkje mogen nemen in 
de keuken van de wagenbouwers. Dit 
jaar zijn al zo’n 700 leerlingen langs 
geweest. Ook bij de open dag zijn de 
Narrekoppen altijd ruim vertegen-
woordigd. De Narrekoppen hebben in 
de categorie grote wagens al diverse 
eerste, tweede en derde prijzen in de 
wacht weten te slepen.

De site www.narrekoppen.nl is zeker 
ook de moeite waard om eens te 
bezoeken.
De leden van De Narrekoppen zijn: 
Bert van Gorkum (voorzitter), Joop 
Dreessen (secretaris), Patrick de 
Nijs (penningmeester), Jeroen van 
Groesen  Barry van Groesen, Willem 
van Groesen, Jordy Nuijten, Seline 
Huijbrechts, Samai Huijbrechts en 
Robin van den Broek. ’t Kielegat kan 
‘prout’ zijn op deze energieke wagen-
bouwers.

C.V. De Narrekoppen al 55 jaar actief in ’t Kielegat
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Met dit moto denk je al snel: ‘waar 
heb je dan nog een menu voor nodig? 
Die weten alles al van koken’. Maar 
met carnaval heb je al snel door dat 
er in de Kielegatse gezinnen tijdens 
carnaval haast niet thuis gegeten gaat 
worden.
Maar voor de doorzetter die toch wat 
lekkers op tafel wil zetten tijdens 
het feest der feesten, is hier een 
echt knabbel menu dat lekker naar 
binnen glijdt. Bijvoorbeeld makke-
lijk op de bank als je even wil kijken 
naar Baronie TV. Of aan tafel als je 
‘n carnavalsliefde wilt verrassen met 
een culinaire hap. Maar ook is het een 
prima geschikt maaltje, als je na de 
optocht even wil bijkomen, voor je er 
weer tegenaan moet in de avonduren. 
Het carnavals menu is misschien niet 
gelijk het neusje van de zalm, maar 
je kunt er mee op tafel komen. Je 
valt met je neus in de boter dat alles 
weer voor gekauwd is.

Wat eten we? Hoe maken we het 
klaar? En voor straks smakelijk eten.

Kiekegatse neus van de Zalm 
meej touwkus

-
Botjes vor de kenniebaale 

op ’n nuskus prak
Meej un botje With love

-
Oefen glasku

De recepten  vindt u op 
www.carnavalbreda.nl.

Route



(076) 571 00 00

Peutax is een onderdeel van:

Continental Breda bv
Konijnenberg 57a
4825 BC Breda

taxi
rolstoelbus
deeltaxi
VIP vervoer
zakelijk vervoer
leerlingenvervoer
openbaar vervoer
zittend vervoer

Ligt u ook na carnaval
  nog in ‘n deuk?

ALLE MERKEN • 4 JAAR VOLLEDIGE FOCWA GARANTIE • GRATIS VERVANGEND VERVOER
DAG & NACHT BEREIKBAAR • GEHELE SCHADEAFWIKKELING VOOR ALLE VERZEKERAARS

Perfekta herstelt snel en vakkundig al uw autoschade 
en u krijgt uw auto schoon en fris weer terug!

Ut kontje zie de gij al!
‘t nuske kunde
NU bewonderen

in de showroom van
Leendert van den Born

�
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‘Ne mooie karnaval

Minervum 7001A, Breda - (076) 5877 950
Ecustraat 25, Etten-Leur - (076) 5020 652

www.vriensopel.nl 

begint mee ’ne mooie waoge!

Voor de brakke! Voor oe werk!

Ag-ge de nieuwe Opel Astra Sports Tourer

wilt zien dan motte nou bij ons kome kijke!



De Kontklopper is en uitgave van de Stichting Bredase Carnaval Viering 
(BCV) in samenwerking met Het Stadsblad.

De Kontkloppers
Gory Smits, Eric van Overbeek, Jaap Meeldijk, Elisa van den Broek, 
Daniëlle Biermans, Pieter Brooijmans, André Pleur, Paul Withagen, Willem 
Hartmans, Ingrid Huijskens, Kitty Aartsen (Ut Brakske) en Pien Rosmalen 
(eindredactie).

Met speciale medewerking van
Ron Klasen, Kristen Withagen, Willem Harmsen, Frans Schoester, 
Theo Borghouts, Rob Steinmetz.

Illustraties 
Anne-Marie van Overbeek.

Fotogra e Gory Smits 

Vormgeving 
Cees van der Wegen (LaComm Support) 

Acquisitie
De Weekkrant Breda 
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Ron Klasen, Kristen Withagen, Willem Harmsen, Frans Schoester, 

Cees van der Wegen (LaComm Support) 
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Een paar jaar geleden was zijn laatste 
uur geslagen. Zeiden ze. ‘Maar 51 
chemokuren en drie operaties verder 
ben ik er nog steeds! Daarom alleen 
al kan ik zo positief blijven, anders 
heb ik al meteen geen leven. Carna-
val werkt bij mij als geneesmiddel, 
zegt Willem Otting(61). We ken-
nen hem als ’t Sjefke van de Grote 
Optocht en zijn traditionele stunt bij 
de optochtinschrijving in Parkzicht. 
Dit jaar werd voor de 22e keer alles 
uit de kast getrokken om alle vier de 
Bredase hoogheden op een passende 
manier te verwelkomen. Daarmee 
bedoelt Willem: ‘als één’, want ei-
genlijk vind hij het maar ingewikkeld: 
vier prinsen cq baronnen. Maar goed, 
het zijn wel gezellige gasten dus we 
doen het ermee! 
‘Ik doe het om gezelligheid te 
brengen, want anders is het zo kaal: 
inschrijven en wegwezen’, zegt Wil-
lem, een echte smaakmaker van het 
Kielegatse carnaval. En ieder jaar 
weer krijgt hij alle medewerking van 
Bredase bedrijven en verenigingen. 
Dit jaar kwamen er een paar ver-
huiswagens aanrijden met daarin de 
prinselijke gezelschappen. ‘Ridders te 
Paard’ lieten de prinsen een ridder-
proef afnemen. Maar ook hoogwer-
kers, tractoren, ach noem het maar 
op, ze komen allemaal opdraven om 
Sjefkes stunt mogelijk te maken. We 
zijn Sjefke, en zijn Vrouwke dan ook 
enorm dankbaar! Deze mensen zorgen 

ervoor dat carnaval carnavalesk is.
 Sjefke en zijn vrouwke doen bij deze 
een oproep: ‘Wij zoeken eigenlijk een 
sponsor voor  twee nieuwe jasjes. 
Precies zoals we die nu dragen: van 
geelwitte stof. Ze zijn dertig jaar 
oud en aan vervanging toe!’. Via 
pers@carnavalbreda.nl kunt u zich 
melden!

Baron Koenraad, professeur du 
commerce, bienfaiteur, garnement 
supérieur et l’animateur le Dernièrre 
du Moment.
In het dagelijks leven: Koen Melis
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Het is geen carnavalsjubileum 
maar ok, toch een jubileum als 
je meisje bent. Gekkewerk: 
Als jonge meisjes, met veel 
liefde voor carnaval, denk 
je al gauw aan het oprichten 
van een bandje. Je haalt een 
paar meisjes bij elkaar, koopt 
een instrument en gaat thuis 
oefenen en uitvinden hoe je 
ermee muziek maakt. En zo is 
het allemaal begonnen. 

Onze Jan
De naam Gekkewerk werd be-
dacht en al snel werd duidelijk 
dat er een begeleider gezocht 
moest worden, het liefst 
iemand die ons ook nog wat 
kon leren. We kwamen terecht 
bij Jan van den Brandt. 
Jarenlang heeft “onze Jan” 
Gekkewerk begeleid. We 
gingen spelen tijdens de 
carnavalsdagen en deden zelfs 
mee aan concoursen.
In de loop der jaren is er veel 
gewisseld van instrument, van 
arrangement, van leden en 
zelfs van begeleider, maar 
Gekkewerk bleef bestaan. 

Jonge meisjes!
De schoolmeisjes werden ou-
der, werden werkende dames 
en vandaag de dag bestaat het 
bandje al 35 jaar. Onze hui-
dige begeleider heet Paul de 
Roy en hij helpt ons met het 
instuderen van nieuwe num-
mers. Gekkewerk is inmiddels 
een begrip in het Bredase en 
Ginnekens carnaval. De dertien 
dames hebben het uithoudings-
vermogen en enthousiasme 
van jonge meisjes. Vijf lange 
avonden en vier lange dagen, 
van ’s morgens 10.00 uur tot 
diep in de nacht zijn zij tijdens 
carnaval te beluisteren. 

Op naar de volgende 35 jaar,
Vriendelijke groet, 
de meisjes van 
Gekkewerk.

 
  

1. ’T is verbóóje op ut Záándbergpadje oewe 
owtóóow nog te pèkéére, ge ken ter allenig 
nog maar voor paol staon.

2. Agge de verbóóje dááns, de polenèèze, 
pussééj toch wil lôpe te dáánse, is ut gebóóje 
de nuskes dezellefde káánt uit te steke om 
spookdáánse te voorkome.

3. Nou gebóóje wor om ‘eppie ouwer ôk 
één ouwer ‘eppie t’ouwe is ut verbóóje om 
as jongere oew eige ouwer voor te doen as 
dagge in werkelijk’eid ben, áánders worde 
nooit nie ouwer en ‘eppie, laot staon wijzer.

4. “Medinoowva” wor ut núúwe te kieze 
centrum voor de gezond’eid. “Ut alleter-
nutief voor ut Amfi jao, levert signifi káánt 
núúwe werrekgelegen’eid op, “ zeej Cees 
Meeuwis. Vooral zieke mense worre gebóóje 
om us langs te komme. Ge ken ter ôk dag- 
be’andelingen krijge. Voor brakke van net 
gin 16 jaor en wa ouwer die meej regelmaot 
zullieje nuske schènde op de kaaje van 
d’Avermart, wor ter un prèjekt “oe worde 
‘eppie ouwer” g’ouwe. Agge nie komt is’t 
dag- b’andeling.

5. Wet’ouwer Willems et gebóóje te bezui-
nige op de kultuur. Ei et verbóóje da culturele 
h’évenementen die niks oplevere verbóóje 
worre om in h’aanmerking te komme voor 
subsidie. Zunne belangrijkste stéétment tot 
nu toe is dattie et gebóóje ut festival “Verse 
Waar” gin subsidie te verlene as voorbeeld 
voor áándere omdatta festival toch al gin 
deurgang zou vinde. Zo’n stéétment zou ver-
bóóje motte worre.

6. De núúwe ‘oompééts, meevallende kosten 
vier’onderdduuzend euroow, van de geminte, 
mot duidelijke h’informaosie aan de lezer 
bieje, et Wet’ouwer Boelema  gebóóje. As 
voorbeeld oedatta werrekt ebbe me ut volle-
gende h’uit de besluitelijst van ut kul- léézje 
g’aold:
1. h’ Onderwerrep;  Besluitelijst Kûlleezje-
vergadering d.d. 11012011
2. Voorstel besluit: Besluite over besluitelijst
3. Vast te stellen van concept-besluitenlijst: 
besluit over besluitelijst.
4. Besluit:Conform.voorstel besluit, besluite 
over concept besluitelijst. 
Boelema mot verbóóje worre om nog langer 
voor vier’onderdduuzend dees soort 
duidelijk’eid te scheppe.

7. Agge op d’oompéétsj de planne en prèjèk-
te bekèkt ziede één ‘Euvel en meer dan 
ellef kéére prèjèkte voor Totderingen die ge 
in éne keer Via Berdaai ken aanklikke. Voor 
ut Kielegat zijn der gin planne gebóóje lekt 
ut. Da’s nou wa d’ut Kulleezje bedoel in ut 
koowaliesie-euh-koord meej; klaor zijn meej 
de toekomst.

8. H’ekspedisie Breda richt zich op h’èksterne 
betrekkingen, h’eurôôwpese subsidies en sit-
tiemarketing et ut kulléézje gebóóje Nou is in 
ene duidelijk waarom ut tijdens H’ekspedisie 
dem Belcrum verbóóje is om nog langer in 
d’uiskamers van de bewoners van dem Bel-
crum te komme. Dem Belcrum is de sittienie.

9. ’t Is meej de komende karreneval gebóóje 
om oew nuske zo trots te late krulle asofdad-
de n’ezel van Prins Lucius neffe oew voordeur 
et gepiest g’ad.

10. Verbóóje meej de komende karrenaval is: 
wilde n ‘aare in oew nuske t’ebbe, un wasse 
nuske t’ebbe, unne te grote sneej in oew 
nuske t’ebbe, oewe buurman unne praom op 
zunne neus te zette en oew pen op iemand 
zun nuske te legge.

11. Gebóóje is: oew eige in acht neme en de 
leut de leut te laote zijn en dan bende vanei-
ges; ut nuske van de zallem, valde meej oew 
nuske in dem goeje bôter en kende oew buur 
es leutig bij de neus neme.

Agge mar leut et, De Zeeuw.
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Het Bredase Neutje
is speciaal van

allerlei kruiden en
specerijen vervaardigd
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Rat Verleghstraat 116  Breda, telefoon (076) 565 32 50

ook voor u
de juiste bouwteampartner

www.wintersbouw.nl
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Kindermiddag & grote wagen kijken
De Grote Poppenkast,springkussens,pan
nenkoekenkraam en
Jeugdprins & Jeugdprinses.
Locatie:Grote Markt
Tijd: 14:00 uur – 17:00 uur
Info: www.carnavalbreda.nl

Guldenbal
Locatie: Chassé | Theater
Tijd:13:15 uur – 18:00 uur
Info: www.guldenbal.nl

Bontjassendag “Me  etsu bont rond”
Locatie: Grote Markt
Tijd: 13:00 uur Café Muyseum
Info: www.bontjassendag.nl

Afscheid carnaval 2011
Locatie: Grote Markt
Tijd 19:00 samenzang voor het stadhuis
20:11 sleuteloverdracht, aansluiting 
stoet van vallen en opstaan
20:30 verbranding aan de haven van 
Kiske & Mieske aansluitend
Groot vuurwerk aangeboden door 
LenaertsVoorvaart Advocaten
Info: www.carnavalbreda.nl

Een van de klassiekers in het Kie-
legatse carnaval is het Gulden Bal. 
Op dinsdagmiddag in het Chassé 
Theater, voor jong en oud. Jan 
Learbuch staat dan altijd samen 
met Rien Roks de boel aan elkaar te 
praten en daar geniet hij, maar ook 
alle bezoekers van. Een paar vragen 
aan Jan.
Het Gulden Bal  iséén van de mooi-
ste carnavalsfeesten van het Kiele-
gat. Je kunt mij herkennen aan mijn 
onvervalst Bredaos accent, waar ik 
al 65 jaar trots op ben.

Het moment waar ik het meest van 
geniet is van een compleet gevuld 

Chassé 
Theater 
tijdens het 
Gulden 
Bal, met 

alleen maar blije gezichten van her-
kenning. ‘Hé bende gij d’r ook nog? 
Volhouwen hoor, dan zien we elkaar 
volgend jaar tenminste weer’.
Het Gulden Bal is echt niet alleen 
een feest voor ouderen, wat som-
mige wel eens denken.Die “den-
kers” zijn er dus nog nooit geweest. 
Ze moeten beslist snel komen dan 
ervaren ze wel een ander feest. 
Een groot familie-, vrienden- en 
kennissenfeest. Van jong tot heel 
oud en iedereen viert carnaval met 
elkaar. Het Gulden Bal is een unieke 
belevenis.  
Dit jaar heb ik als presentator een 
speciaal nuske voor
alle vaste carnavalsvierders die ik 
een maal per jaar ontmoet tij-
dens het Gulden Bal. Ik ga ze weer 
persoonlijk gedag zeggen. En met 
enkele een pint drinken, niet met 
teveel want dan gaat de presentatie 
niet meer zo soepel. 
Een Gulden Bal anekdote waar ik nu 
nog wel eens om moet lachen is:

Ik heb er zoveel maar hier enkele. 
In het Turfschip, dus jaren terug. 
Een ouder iemand vraagt aan mij of 
ik een borrel lust. Natuurlijk, zeg 
ik. Ik denk die man gaat naar de 
bar. Maar nee, hij haalt uit een tas 
‘n fl es jenever en twee glaasjes. 
Schenkt in en proost. ‘Ja’, zegt 
hij op verontschuldigende toon, 
‘die borrels zijn veel te duur hier 
dus ik doe het maar zo’. De borrel 
smaakte er niet minder om. En dan 
die carnavalskapel uit de omgeving 
van Eindhoven. Ze hadden een 
deuntje op het programma staan en 
een supergrote aanhang met heel 
veel ballonnen. En maar spelen en 
zingen, dat ene deuntje. Heel de 
zaal stond op zijn kop en zong uit 
volle borst vijftien minuten lang dat 
deuntje mee. Van iets simpel één 
groot feest maken, ook dat is het 
Gulden Bal. En dan die kapel waar 
ik tegen zei: “Jongens, het laatste 
nummer”. En er kwam ook inder-
daad braaf het laatste nummer, 
maar dat nummer was zo uitgebreid 
dat het programma gelijk in de soep 
liep met ongeveer twintig minuten 
vertraging. Maar het was wel hun 
laatste nummer`.

Me fi etse bont rond issut nuuwe mot-
toow vor dun BONTJASSENDAG op kar-
renevalsdinsdag 2011. Ut bustuur eej 
mij in de hafgelôpe zomer gevraogd 
g’ad of ik dun nuuwe voorzitter van 
de grôtste dweilmiddag zouw wille 
worre. Mun meske zeej: da motte 
doen wâânt dan komdu dikkuls meej 
oewe kop in dun krâânt. Nouw ebbik 
jao gezeed g’ad maor nouw maoke 
zu munne naom pas op dun dinsdag 
meej dun karrenevel bekend. Ebbik 
wir of wa ek nouw wir aon munne 
fi ets ange. Ginne fotoow van mijn vor 
dun karreneval in ut Stadsblad of dun 
Kontklopper.

Dun (ok unne nuuwe) Prins van ut 
Kielegat komt me bij dun Muis (ge wit 
wel aon de Veejmarruktstraot) pas 
op 8 maart om 13.11 uur presuntere 
aon ut dweilvolluk. Dus zakmuneige 
maor langs dees meejdijum vorstelle. 
Ik voldeej illemaol aon ut profi el 
daddut bustuur at hopgesteld g’ad.  
Kebunne kop as unne hemmer, lus 
graog un glaske bier en doe in hiedere 
kroeg dikkuls ut licht huit. K’ad op 
dun tuchtschool unne 9 vor dweile 
en huitbreke. Kebber haltij zin aon 
en bouw dun Bontjassendag huit tot 
ut grôtste hevunement van Bredao. 
Isdaniksdan?

Ut wor honder mijn leiding un gaof 
programmao. Halle dweilers motte 

op unne fi ets komme wâânt me gaon 
unne “fi etsdweiltocht” maoken langs 
de Bredaose bonte kroege en fi etse 
hoveral naor binnentoe (fi etsum 
derin). Dur komt unne dopingkont-
rôle op hepoow of aondere spulle 
waorde sneller van gao fi etse. Meej 
bier in oew bloed krijgde gin genuk 
wâânt ut mot wel unne dweiltocht 
blijve. Ok meej de fi etse kommut 
niet zo nauw; un stuur, un wiel of 
enkel unne fi etsbel wor okkal goed 
gerekend g’ad g’ad. Ut bustuur eej ok 
geregeld g’ad damme bij dun Veniese 
ok meej daomesfi etse zonder unne 
buis binne moge komme. Verdurs wor 
ut unne serijeuze rit meej start en fi -
nis; dur wor gereje g’ad omdun grôte 
Heddie Hellemôôns-prijs en dur worre 
un paor hondeugende ronde-misse 
aongeweze g’ad.

Ge mot om één huur al bij dun Muis 
zijn om oew rugnummer op te aole. 
Na de hinstallaosie van dun nuuwe 
Bonte (ikku dus) zal de prins, naodat-
tie meej ôôns unne pint eej gedron-
ke, ut startschot geve. Ge magnie 
vor dun Bonte Hofkapel Úttagste rije 
aonders worde gediskw......euh  der-
uitgelaozerd g’ad!!!

Heddu ginne sponsor dan liever nie 
aon Jan van de Heuvel (Baodor Bouw 
Hadvies Horganisaosie) vraoge wâânt 
zo aggu wit is da al den ‘oofdsponsor 
van dun Bontjassendag.
Oh jao, vergit oewe bontjas nie!
 
Dun (nuuwe) Bonte

  
R

  
R

Het Kielegat heeft de slotavond op dins-
dag sinds enkele jaren in de armen geslo-
ten. Duizenden carnavalsvierders willen 
nog één keer, na vier dagen, volledig “uit 
de bol” tijdens het grote slotfeest. Al-
lereerst natuurlijk om 19.00 uur met het 
hossen op die gouwe ouwe carnavalsnum-
mers uit ver vervlogen jaren, waar vele 
nog zulke leuke herinneringen aan heb-
ben. Maar als om 19.45 uur presentator 
“dun Willem” roept: “Maestro: Muziek!”, 
dan barst het slotfeest pas echt goed los. 
“Klassiek ontmoet carnaval” is het grote 
slotakkoord geworden van het Kielegatse 
carnaval. Duizenden mensen, voorzien 
van allerlei soorten lichtjes, maken er 
een feeëriek slotfeest.
Na het eerste gedeelte zal om 20.11 uur 
Prins Lucius dun allereerste, met pijn in 
z’n hart, de sleutels van de stad weer 
terug geven aan de Burgemeester. Na 
deze plichtpleging stort vervolgens ook 
Prins en gevolg zich in het tweede deel 
van het “concert”, met ook dit jaar weer 
een zeer hoog meezinggehalte.
Tijdens het allerlaatste nummer zul-
len dan traditiegetrouw de Kielegatse 
carnavalssymbolen “Kiske en Mieske” 
nederdalen op de Kielegatse keien van de 
Grote Markt om vervolgens in een stoet, 
van vallen en opstaan, naar de Haven te 
worden gevoerd. Daar zullen ze voorgoed 
in vlammen opgaan; het offi ciële einde 
van carnaval 2011!

Op het programma staan:

1 Also sprach Zarathustra
2 Slavenkoor van Verdi
3 Capriccio Italien
4 Fliegermarsch
5 Toreador
6 Radetzky March
7 Land of hope en glory

Sleutel overdracht

8 Einzug mars
9 De “la-la-la” van Strauss
10 Light cavalery
11 Dun Opera
12 We’ll 
meet again

D     
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Haringhappen
Locatie:  Hotel van Ham
Tijd:17:00 uur
Info: www.carnavalbreda.nl

Haringhappen
Locatie: Diverse cafés in het Kielegat 
Tijd: vanaf 16:00 uur

De Vrienden van de Prins is het platform van betrokken Kielegatters die de BCV 
met hun lidmaatschap fi nancieel ondersteunen. Want als je carnaval houdt is dit 
een eenvoudige manier om een steentje bij te dragen aan dit fantastische feest.
De commissie Vrienden van de Prins heeft nu al 259 leden. De commissie heeft 
zich ten doel gesteld de vriendenclub dit jaar uit te bouwen tot 280. Als vriend 
van de prins geniet je ook rondom carnaval van een paar hartstikke gezellige 
momenten zoals
Na de 11-11 viering de uitreiking van de versierselen behorend bij het lidmaat-
schap van de VvdP.
-Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie met BFC en BCV. 
-Prinsendineej
-Het Vrienden van de Prins ontbijt voor de jaarlijkse Oeledienst
-Vrienden kunnen de Grote Optocht bekijken vanaf een speciaal daarvoor inge-
richte trailer 
-En nog veel meer…
Bent u nieuwsgierig geworden en hebben wij u 
enthousiast  gemaakt? Dan kunt u alle nadere in-
formatie van de Vrienden van de Prins vinden op 
onze eigen website: www.vriendenvandeprins.
nl. Heeft u interesse in een lidmaatschap of 
heeft u vragen, schroom  niet ons te benaderen 
op VVDP@carnavalbreda.nl
Namens de commissie alvast een gezellige car-
naval toegewenst, onder het motto ‘K’ebber un 
nuske voor’!

   P
    

A’k op Asselewoensdag ’s mèrreges 
wakker wor en de rôôk van ut ver-
bráánde van Kiske en Mieske uit mun 
ôôge leg te wrijve mot ik steevast 
g’lijk denke aon wa Asselewoensdag 
mij gaot brengen. Steevast mot ik 
denke aon toen ik nog unne brak war 
en ik mééj ons z’ Opoe naor de ker-
rek moes om un askruske t’aole. Das 
verleeje tijd en toch, nu vele jaore 
laoter, ad ta wel wa. In ieder geval 
mot ik de vuile was buite ‘ange want 
mun bontje ken wel wa frisse lucht 
gebruike nao vier daoge om munne 

nek t’ebbe g’ange. De  zaddoeke en 
kiel gaon de wasmesjiene in en bij ut 
genot van un bakskse koffi e denk ik 
vast aon al die lekkere ‘aoringe die ik 
zo tege ut einde van de middag naor 
binne zal laote glije. ‘Aoring appe op 
Asselewoensdag, das nie allenig un 
gewôônte, das treditie. 
Maor oe zitta kot, waor kom da ‘ao-
ring ‘appe vandaon?
‘Aoring ‘appe is nie allenig verbonden 
meej de karrenaval. ‘Aoring ‘appe 
ken dut ‘ééle jaor doen en das persies 
wa ter ôk gebeurd in Nederland. Bij 
‘éél veul feestelijk’eden wor ter ‘ao-
ring g’apt. Ge ken vast de vlaggetjes-
daoge in Scheveningen as de núúwe 
‘aoring aon wal wor gebracht. En 
kende ôk ut ‘aoring appe bij Iemao-
boow zo tege de bouwvakvèkáánsie 
aon. Da motte maor us aon Boy Buise 

vraoge oe da ta zit. Maor wij kenne 
vooral ut ‘Aoring appe, ut Hiëringe-
biete zoas ze in Limburg zegge, van 
Asselewoensdag. En da is al ‘eel lang 
zo.Das gekomme omda Willem Beuc-
kelszoon uit Biervliet, das in Zeeuws 
Vlaonderen, ut ‘aoring kaoke ad 
uitgevonde gad. Me schrijve ut einde 
van de veertiende eeuw. Vanaf dieje 
tijd konne de mènse d’aoring langer 
bewaore. 

Un populèèr visje dieje ‘aoring en da 
wier g’éte onder ut genot van bier of 

jenever. Jenever omda die scheurbuik 
tege ging en da was nogal un veul 
voorkommende ziekte vooral op de 
schepen naor de west. 
In de 16 de en 17 de eeuw was de 
‘aoring meer dan allenig mar vis. Ei 
ston symbool, ôk toen al in de vasten-
avondviering, voor grappen, verzen 
en lofdichten. Dun ‘aoring ston sym-
bool voor dwaas’eid en losbandig’eid. 
Belangrijk schrijver in dieje tijd was 
Jan Zoet die de fi guur van Peeckel-
haringh in het (kerremus) toneel 
introduceerde. Peeckelharingh was 
un liederlijk tiep, die gère achter de 
vrouwkes aonliep en as tie un glaske 
in zun  ánde ad, der nie in spôôg. 
En zo komme me vaneiges waor me 
weze motte. ‘Aoring appe; da dééj de 
na as dagge oew askruske ad g’aold. 
Dan begon immers de vasten en dan 

ééte gin vleesch maor visch, wáánt 
da was toegestaon dur de kerrek. Ut 
askrukske is bekáánst verdwene maor
d’aoringe nie. Dus laot ons blèère op:

Het ontvangen van nieuwen haring. 

O Haring, met uw pekelsmaakjen
O hartverkneutrend zeeziek snaakjen,
Hoe dorstig, hoe gelukkig maakje
De maag, die van uw lekkers houdt.
Gij zijt een fraai en snoeprig visch-
jen,
In ‘t keurlijk pietercelie-dishjen 
Een malsche beet voor jong en oud. 
Geef andren spekstruif of pastijtjens, 
Of Fransche lever-lekkernijtjens, 
Geef andren haas-of zwijnepootjen, 
Mij is uw liefl ijk middelmootjen 
Het fi jnst banket, en zoet uw zout. 

Oudoe eej
De Zeeuw

Gebruikte bronnen:
Jos Schrijnen, Nederlandsche 
volkskunde, het spreekwwoord.nl,  
Wikipedia, www.anno, 
De Schoolmeester Gerrit van de Linde 
Jzn. 1808-1858
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Pagina 18:
1 Nar, 2 Thijs van der Molen, 3 Sinte 
Juttemis, 4 Janus Oomen, 5 Prins 
Lucius, 6 Pierre van Hooijdonk, 7 Ger 
Couvreur, 8 Adriaan van Bergen, 9 De 
Pages, 10 Marlice Dreessen, 11 Burge-
meester, 12 De Pliessie, 13 Kiske en 
Mieske. Oplossing: neuscorrectie.  

Locatie: Diverse cafés in het Kielegat 

Voor sjaals, vlaggen en 
meer echte Kielegatse 
carnavalsartikelen 
kun je terecht in de 
Kieleshop op
www.carnavalbreda.nl. 
We hebben nieuwe 
handschoenen in het 
assortiment: rood/
oranje zonder vingers, 
dus ook geschikt voor 
muzikanten!
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Carnavalsconcert
‘RIO AAN DE MARK’

Het Brabants Orkest 
vr 4 mrt 20.11 uur 

Leg vooraf een stevige bodem en geniet van een 
heerlijke carnavalsschotel voor slechts € 12,50 p.p.

Vanaf 18.00 uur verkrijgbaar in onze Ski-hut.

Wipneus & Pim 
‘K'EBBER UN WIPNUSKE VOR’

 za 5 mrt 20.30 uur 

Brakkenbal
zo 6 mrt 15.00 uur 

Optochtbal
ma 7 mrt 16.30 uur 

Guldenbal 
di 8 mrt 13.00 uur 

(076) 530 31 32 / www.chasse.nl
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Om dat te weten, hoef je geen hel-
derziende te zijn.  Dat wist Van der 
Velde met zijn elftal al voordat ze in 
‘t Kielegat hadden gehoord van ‘h-As-
sange met z’n Wiekielieks’.
 Tis al lang geen geheim dat je in 
het stadhuis “ginne wind kunt laote” 
zonder dat het stormt op de ‘Mart’.  
De Vierwindenstraat loopt niet voor 
niks vlak achter het stadskantoor 
door, en het waait er altijd. Tege-
swoordig loopt het met dat gelek 
echter de spuigaten uit. Tijdens de 
raads- en commissievergaderingen 
twittert men er op los alsof zijn leven 
er vanaf hangt. Onze burgervader 
kijkt tegenwoordig wat verdrietig van 
achter zijn half ronde brilletje neer 
op een zaal vol duimende wethouders 
en raadsleden: ‘Het lekt gewoon ner-
regus mir op’. De honger naar nieuws 
kent geen grenzen, iedereen doet er 
aan mee. Iedere druppel wordt tot 
een zondvloed uitvergroot en alleen 
zandzakken zijn nog instaat het tij te 
keren.

SPeciale jassen en SPekzolen
Deze nieuwsgierigheid heeft ons, 
naast de verdrijving uit het aards 
Paradijs en de doos van pandora, ook  
nog wat goeds opgeleverd. Zonder 
deze drijfveer zou het  warm water 
waarschijnlijk nooit zijn uitgevonden 
en liepen we hier nog in berenvel-
len rond. Je kunt hierin wel een 
beetje uitschieten. Zo zijn er de 
laatste maanden, zelfs in het Kielegat 
mensen te vinden die kikken op een 
lekske. Gehuld in (SP)eciale jassen, 
petten met klep, vergrootglazen en 
natuurlijk op (SP)ekzolen (voor het 
geluid), u kent ze wel, staan ze als 
een soort ‘Singing detective’(maar 
dan stillekes), op de hoek te kij-
ken, of er wat gebeurt wat voor een 
smeuïg lekske kan doorgaan en dat in 
de Kielegatse vergiet past.
Er wordt  in nachtelijke uren, met de 
lange neus,  gewroet in de afvalcon-
tainers van het stadskantoor, op zoek 
naar allerlei onwelriekende zaken, 
die daar niet voor niks zijn wegge-
gooid. Een enkeling heeft hierbij de 
deksel al op zijn neus gekregen. U 
kunt ze de komende carnavalsdagen 
makkelijk herkennen. De BCV heeft 
er met de keuze van het motto al 
rekening mee gehouden.

Krokodillentranen
Op het stadskantoor wonen geen 

engelen (hoogstens een paar geval-
len exemplaren). Iedereen gooit wel 
eens wat weg wat eigenlijk thuis  in 
de kliko had gemoeten.  Maar een 
vuilcontainer is een leuk speelgoedje 
voor  hen die het luchtje wel bevalt. 
Er is de laatste tijd al heel wat ge-
vonden dat waarschijnlijk binnenkort 
wordt onthuld en tentoongesteld.
Een lege portefeuille, waarschijnlijk 
van Janus Oomen; Een zakdoek vol 
krokodillentranen van de oppositie. 
Een lege geldkist. Een map vol W.O.Z. 
bezwaren. Een sprookjesboek over de 
reizen van Puk en Muk (is waarschijn-
lijk van Adank geweest, bladzijde 
over de gouden bergen ontbrak); een 
paar dure wachtgeldregelingen die 
iedere keer nadat de vuilophaaldienst 
is geweest steevast weer terug in de 
bak liggen.

Er wordt nog nagedacht over een 
tentoonstellingsruimte. Op zolder 
van het Carnavalsmuseum is vast nog 
wel plek. Naast de nog wat stoffi ge 
zetels, die met de opbrengst van deze 
lekskes,  binnenkort van rood pluche 
kunnen worden voorzien, is vast nog 
wel een hoekske in te richten.

Dun Sûûs

 L    

   
 

Ook dit jaar kun je als toeschou-
wer van de Grote Optocht weer een 
smsje sturen om jouw favoriet aan de 
publieksprijs te helpen. Deze prijs is 
vorig jaar gewonnen door de Meike-
vers. De actie is wederom mogelijk 
gemaakt door CM.

Op maandag 7 maart 2011 kun je 
tussen 12.30 uur en 18.30 een sms 
sturen
naar: 3669 met als tekst: BCV, spatie, 
gevolgd door het startnummer van 
jouw favoriet.

Je krijgt dan per sms een ontvangst-
bevestiging.
De kosten zijn €0,60 per sms.
Per telefoonnummer kan slechts één 
geldige stem worden uitgebracht.
De opbrengst van deze actie komt 
geheel ten goede aan het Kielegatse 
Carnaval.

   
P
Ook dit jaar is Hotel Van Ham op het 
Van Coothplein weer Prinsenbar. De 
favoriete hang-out van Prins Lucius 
d’n Aller Irse en gevolg. Iedere carna-
valsavond eindigen ze hier steevast en 
dat doen ze graag met zoveel mogelijk 
Kielegatters.
En als je tijdens carnaval bij Van Ham 
het codewoord ‘natte neus’ laat vallen 
bij het barpersoneel of eigenaar John 
Van Hooijdonk zelf, dan krijg je gratis 
de cd ‘Oesters op oe Hak’ van de 
Kanniebale!!

Voor Rien van de List (53) en Ursela 
Neleman (42) uit Breda is 2011 niet 
zomaar een carnavalsjaar. Nee, 
ze gaan namelijk op 11-11-‘11 
trouwen! 
Zes jaar geleden ontmoetten de 
twee elkaar bij C.V. De Meikevers. 

“Toen zeiden onze carnavalsvrien-
den al dat wij moesten gaan trou-
wen op 11-11-‘11”, vertelt Rien.  
“En dat gaat gebeuren ook!”
En om er die dag helemaal een 
feestje van te maken, gaan ze ’s 
avonds met alle vrienden naar het 
Blèèrfêêst. “Dat hoort er dan toch 
bij als echte Kielegatters”, lacht 
Rien.
Wij wensen ze in ieder geval al 

veel geluk toe!

Ga jij ook iets bijzonders doen op 
11-11-‘11?
Laat het ons weten! Stuur een mail 
naar pers@carnavalbreda.nl
We maken er met zijn allen iets 
moois van!

T
Blijf het hele jaar door op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes en acties! 
Je kunt de BCV in de aanloop naar 
carnaval 2011 volgen via 
www.twitter.com/carnavalbreda

Onze doorlichtende Hoogheid Prins 
Lucius heeft zich op 6 februari van 
zijn sportieve kant laten zien, samen 
met enkele schaatscoryfeeën uit het 
Gevolg.
Op de schaatsbaan in Breda werd de 
1e BNdeStem schaatsestafette gehou-
den. Dit om geld bij elkaar te krijgen 
voor een goed doel. Ook Prins en 
Gevolg waren hiervoor uitgenodigd.
Met zwierende capes werden Olym-
pische tijden neergezet. Eén ding 
is zeker, aan de conditie van het 
gezelschap zal het niet liggen vanaf 
nu. Dat geeft een goed gevoel voor 
carnaval.
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Hallo brakskes van het Kielegat

Ook dit jaar begint het kindercarna-
val in Breda met de Bonte Brakken-
middag.
Op zondag 27 februari vanaf 14.30 
uur zijn alle kinderen (met vader, 
moeder, broertjes zusjes) van harte 
welkom in Café Parkzicht (Generaal 
Maczekstraat). 
Dit jaar een nieuwe locatie, zodat we 
genoeg ruimte hebben om lekker te 
kunnen carnavallen!
Op deze dag is er van alles te bele-
ven:
* Circus Woenzini komt en leert je 
fi etsen op een wiel, koorddansen, 
bal-lopen, jongleren met diabolo of 
acrobatiek;
* Je kunt je laten schminken tot 
prinses, vlinder, tijger, piraat of wat 
je maar wilt en wat bij je carnavals-
pak past;

* Er is drinken, chips en heel veel 
snoep;
* Alle kinderen krijgen een leuke 
surprise…. dan hebben alle brakskes 
er ook un nuske vor!
* Prins Lucius d’un Aller Irste komt 
en reikt een prijs uit voor de best 
verklede brak;
* En….Jeugdprins Job en Jeugdprin-
ses Yasmijn zijn ook aanwezig!
* Er is carnavalsmuziek om goed 
te kunnen hossen en een speciaal  
optreden van carnavalsband Toeter-
nietoe voor de feestelijke hoempapa-
muziek!

Dus… begin carnaval 2011 goed en ga 
met je vader, moeder, opa, oma en 
broertjes en zusjes naar de enige 
echte Bonte Brakkenmiddag.

Tot zondag 27 februari om 14.30 
uur!

Teken, verf of knutsel je mooiste nuske! Deze 
lever je in bij pannenkoekenrestaurant de 
Kloostertaveerne of bij pannenkoekenkraam 
Dun Dikken Foep op de Grote Markt dins-
dagmiddag met carnaval. Versier daar gelijk 
je eigen pannenkoek met smarties,  stroop 
of poedersuiker. Daarna mag je hem lekker 
opeten. 
Vergeet niet om bij je ingeleverde nuske je 
naam en telefoonnummer te vermelden, want 
we bellen je zo snel mogelijk als je één van de 
prijswinnaars bent!
Wat kun je winnen? Een bon om lekker pan-
nenkoeken te gaan eten met je hele klas!

Laat zien dat je er 
un nuske vor hebt! 

Huiswerk
Jantje zat in de klas 
en vroeg aan de mees-
ter: “Meester, word je 
gestraft voor iets dat 
je niet gedaan hebt?” 
Waarop de meester 
antwoordde: “Natuur-
lijk niet Jantje, als 
je niets gedaan hebt, 
waarom zou je dan 
gestraft worden. Het 
is juist beter als je 
niets gedaan hebt. Zo 
hoort het in het leven.” 
?Jantje haalt opgelucht 
adem en zegt: “Ben ik 
ff opgelucht, ik heb 
namelijk mijn huiswerk 
niet gedaan.”

Wat is een scepter eigenlijk?
Dit is een staf speciaal voor mensen die 
macht hebben, zoals een koning, een god of 
een keizer. Ook onze eigen Prins Lucius d’un 
aller Irste heeft een scepter.
Wanneer er van iemand wordt gezegd dat hij 
“er de scepter zwaait”, wil dat zeggen dat hij 
daar de baas is.

Hoe maak je een eigen scepter?
Dit heb je nodig: * schroefoog
 * ronde stok
 * lint 
 * lijm 
 * belletjes 
 * verf

Zo ga je te werk: Draai de schroefoog in het 
einde van de ronde stok. Verf de stok in een 
vrolijke kleur. Neem een uiteinde van het lint 
en plak dat op de stok vast. Draai het lint om 
de stok en plak het andere uiteinde van het 
lint ook vast met wat lijm. Maak de belletjes 
vast aan het schroefoog en rammelen maar!

Zelf een scepter maken
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De Commissie Optochten van de BCV orga-
niseert ook dit jaar weer de Brakkensliert. 
Deze kinderoptocht trekt door de binnen-
stad van het Kielegat. Hoe de route gaat zie 
je op de plattegrond. Iedereen tot 1  jaar 
mag hieraan meedoen. 

Hoe doe ik mee?
Als je mee wil doen moet je een formulier 
invullen, dat is te vinden op de website: 
www.carnavalbreda.nl. 
*Je kunt dit opsturen naar: Commissie 
Optochten, Paterswei 1 , 4 47 BR in Breda.
*Je kunt ook mailen naar: commissieoptochte
n carnavalbreda.nl 
 Als je dit doet krijg je gelijk antwoord en je 
nummer in de optocht.
*Inleveren: Zondag 14 februari (tot 13.1  
uur) bij feestwinkel HiepHiepHiep op de 
Nieuwe Haagdijk.

Slecht rapport

Jantje komt thuis met 
zijn rapport en na het 
bekijken ervan, zegt 
zijn vader: “Dat is een 
slecht rapport Jantje, 
dat verdient straf.” 
Waarop Jantje ant-
woordt: “Dat vind ik ook 
pa! Ik weet wel waar de 
meester woont.”

IN GESPREK MET….

Woensdag 2 februari hebben ze elkaar ontmoet: onze 
eigen hoogheid Prins Lucius d’n aller Irste en onze 
Jeugdprins Job en Jeugdprinses Yasmijn.

Een fi jn gesprek waarbij de JP’s de kiel ….. of ehhhh het 
hemd van het lijf vroegen bij de Prins. En andersom was 
ook de Prins erg nieuwsgierig naar zijn nieuwe kleine 
opvolgers.

JP’s:
Hoe wordt je eigenlijk Prins carnaval?
Je kunt je er niet voor inschrijven ofzo. Je wordt ge-
woon in de gaten gehouden of je er geschikt voor bent. 
Daar doen ze wel een poosje over.  Zo wordt er straks 
met carnaval al rond gekeken wie er over drie jaar weer 
Prins kan worden. Je moet wel aan een aantal eisen vol-
doen. Zo moet je goed door de microfoon kunnen praten, 
veel tijd hebben, je bent tenslotte wel een soort burge-
meester’ voor vier dagen in Breda. 

Prins:
Hoe zijn jullie Jeugdprins en Jeugdprinses geworden?
We hebben vorig jaar meegedaan aan de brakkensliert 
en hebben daar de cultuurprijs gewonnen. Als je dat 
wint mag je met jouw klas de volgende Jeugdprins en 
-prinses leveren. Dit hebben we in de klas gedaan door 
te loten. 

JP’s:
Heeft u lang geheim moeten houden dat u Prins werd?
Een week na carnaval vorig hebben ze me gevraagd of 
ik prins wilde worden. Ja dus!!! Maar ik mocht dit aan 
niemand vertellen, alleen aan mijn vrouw. Die moest het 
natuurlijk ook wel goed vinden. Dit geheim hebben we 
negen maanden voor ons moeten houden. Niemand, zelfs 
mijn kinderen niet, mocht dit weten. Dat was erg moei-
lijk, maar ook wel leuk om zo’n groot geheim te hebben. 

Prins:
Wanneer wisten jullie dat je zo’n belangrijke rol zou 
krijgen met carnaval?
Eind oktober 2010. Maar wij hoefden het gelukkig niet 
geheim te houden. Dat zou ook wel heel erg moeilijk ge-
weest zijn, want het is veel te leuk om dit aan iedereen 
te vertellen. We mochten gelijk onze capes passen en 
daar werden ook foto’s van gemaakt. 

JP’s:
Hoelang ben je eigenlijk Prins?
Normaal gesproken ben je drie jaar Prins, of er moet 
echt iets gebeuren waardoor je het niet meer kunt zijn. 
Nu is het mijn eerste jaar en vind alles heel erg span-
nend. Maar ik geniet er van. 

JP’s:
Wat vindt u het leukste aan carnaval?
Het allerleukste is dat als je ergens binnenkomt met je 
page’s en de raad van elf, iedereen in goede stemming is. 
En als de hofkapel begint te spelen beginnen de mensen 
met dansen en hossen. Dat maakt me blij.

Prins:
Wat verwachten jullie van carnaval?
Het lijkt ons leuk dat je overal bij bent en dat je met 
heel veel mensen feest viert. 

JP’s:
Heeft u de page’s zelf mogen kiezen?
De page’s waren er vorig jaar al bij. Zij kunnen me dus 
een heleboel vertellen van wat er gaat gebeuren. Dat is 
wel fi jn. Solange en Mijntje (zo heten de page’s) staan 
altijd aan mijn zij. 

JP’s:
Mogen uw vrouw en kinderen er altijd bij zijn?
Ja. Maar ze kunnen natuurlijk niet overal mee naar toe. 
De kinderen moeten naar school en vaak is het ook s 
avonds heel laat. Maar op de dagen dat ze er bij kunnen 
zijn mogen ze mee met de Prinsenbus .

JP’s:
Over die bus gesproken?
Ja, die bus, daar mogen jullie straks ook in meerij-
den. Die komt ons aan het begin van de dag ophalen en 
brengt ons overal naar toe. s Avonds worden we hier 
ook mee thuis gebracht. De buschauffeur heeft dan nog 
weleens een geintje om midden in de nacht de sirene van 
de bus aan te zetten. Dan is dus heel de straat wakker. 
Maar ja, dat krijg je als je bij de Prins en de Jeugdprins 
in de straat woont. Als er iets op het programma staat 
waar ik alleen of met het kleine gevolg naar toe moet 
dan rijdt de bus niet, maar wordt ik door mijn secreta-
ris opgehaald en die brengt mij dan overal naar toe. Dit 
komt omdat ik nooit alleen in mijn uniform over straat 
mag. 

JP’s:
Wordt uw zoon later ook Prins?
Mijn zoon Pieter wil heel graag Prins worden. Hij roept 
dat nu al: eerst moet mijn neef Prins carnaval worden 
en daarna wordt ik het’. 

Prins:
Zouden jullie Prins willen worden?
Laten we eerst dit jaar maar eens kijken hoe het gaat’.
En een Prinses Carnaval, mag dat ook? Misschien als we 

een aantal jaren verder zijn dat het Kielegat daar klaar 
voor is. Onze Prinses Carnaval Yasmijn, hoe klinkt dat?’

JP’s:
Is het bezoek aan de Zandberg voor u bijzonder?
Alle scholen zijn heel bijzonder om te bezoeken met 
carnaval. Maar de Zandberg is natuurlijk heel erg leuk. 
Ten eerste omdat we daar jullie op komen halen. En 
ten tweede, ik kom hier iedere dag mijn kinderen naar 
school brengen. En nu mag ik als Prins Carnaval hier 
komen. Dat maakt het nog specialer.

JP’s:
Wat zijn Uw hobby’s?
Eigenlijk heb ik veel te veel hobby’s. Zo hou ik van fi et-
sen en mountainbiken (Heerser der Friesche 11 steden 
en Dorstse bergen). Maar ook voetballen en hockeyen 
vind ik erg leuk.

JP’s:
Wat is uw lievelingsdier?
Mijn kinderen Sanne, Pieter en Lara willen graag een 
hond. Die vind ik ook wel leuk maar daar heb je heel veel 
werk aan. Nee, het liefste dier vind ik toch een paard. 

JP’s:
Op welke scholen heeft u gezeten?
De Clemens 3, die stond in de Heuvel waar ik geboren 
ben. Toen die weg ging heb ik op de Keizersmolen geze-
ten. Daarna ben ik naar het Mencia de Mendoza gegaan. 
Toen ik daar mijn diploma heb gehaald ben ik gaan wer-
ken en heb ik in de avonduren informatica gestudeerd. 
(Leidend licht der dolende surfers) Alles met compu-
ters, wat ik nu nog steeds doe.

JP’s:
Wat is uw lievelingeten?
Rode kool met haché. 

Prins:
Hebben jullie al een planning?
Het gaat wel druk worden. We mogen namelijk mee 
naar de Oeledienst op 20 februari en ook worden we 
offi cieel gepresenteerd die dag. Met carnaval zijn we 
van vrijdag tot en met dinsdag op pad. Vrijdag mee op 
scholenbezoek, (hoeven we lekker zelf niet naar school), 
zondag natuurlijk de brakkensliert, maandag de grote 
optocht en dinsdagmiddag het kindercarnaval op de 
Grote Markt. 

JP’s:
Is er iets wat u zou willen veranderen aan carnaval in 
Breda?
Ik zou graag zien dat ouders wat vaker met hun kinde-
ren carnaval gaan vieren. Op school krijgen de meeste 
kinderen het scholenproject, dus weten ze al aardig wat 
van dit geweldige feest. Maar ze zouden het wat vaker 
mee moeten maken en de sfeer moeten proeven van het 
echte carnaval vieren. Er zijn genoeg brakkenfeesten 
waar het zowel voor de ouders als voor de kinderen erg 
gezellig is. 

Advies van de Prins:
Lieve Jeugdprins en Jeugdprinses:
Ga alvast in training, zorg dat je een goede conditie 
hebt want het worden lange dagen. Maar vooral, ga 
genieten van alles wat je te wachten staat. Dat ga ik ook 
doen. Want vergeet niet: We staan er alle drie voor de 
eerste keer!
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Tijdens het Brakken-
carnaval op dinsdag 

 maart kunnen jullie 
vanaf 13.11 uur meedoen 
met de vossenjacht!
Op de Grote Markt 
krijgen jullie van de 
Jeugdprins en Jeugd-
prinses een lijst. Hierop 
staan foto’s en vragen 
waar jullie een antwoord 
op moeten vinden. 
Om deze antwoorden te 
vinden loop je langs alle 
carnavalswagens die op 
de Grote Markt staan.
Ook kijk je of je een 
onderdeel van de foto 
ziet op carnavalswagens. 

Als dat zo is, dan laat je 
hem aftekenen door de 
bouwers van de wagen 
die daar staan om jou te 
helpen. 
Mocht je vragen hebben 
dan mag je deze best 
stellen. De wagenbou-
wers zullen jullie graag 
antwoord geven. 
Vergeet niet om je naam 
met adres en telefoon-
nummer op het for-
mulier te zetten, want 
wanneer jullie je formu-
lier hebt ingevuld breng 
je het terug naar de 
infokraam bij de Jeugd-
prins en Jeugdprinses. 

Je ontvangt bij inleve-
ring altijd een surprise. 
Jullie Brakskes hebben 
tijd genoeg tussen de 
poppenkast voorstellin-
gen door om met de vos-
senjacht mee te doen!
Elk jaar doen er meer 
dan 00 kinderen aan 
mee. Uit een loting van 
alle goede antwoorden 
krijgt de winnaar een 
SUPER pannenkoek van 
pannenkoekenhuis De 
Kloostertaveerne. 
Heel veel succes en veel 
plezier tijdens de dins-
dagmiddag kindermid-
dag

Speciaal voor onze 
kleinste carnavalsvier-
ders is er op dinsdag-
middag weer veel te 
doen tijdens het Brak-
kencarnaval op de Grote 
Markt. Jullie kunnen 
weer geschminkt wor-
den, de vossenjacht 
doen en lekker zelf 
pannenkoeken versieren 
en opeten.
Net als andere jaren 
kun je klimmen, klaute-
ren en springen op het 
springkussen.
Ook de poppenkast is er 
weer met het poppen-
kastlied. Dit jaar heeft 
de voorstelling een 
nieuw verhaal: “Daar 
heb ik een neusje voor”.
Ook wordt er bij de 
poppenkast een neuzen-
wedstrijd gehouden, 
maar verloopt de wed-

strijd wel eerlijk? 
EN WIE HEEFT ER 
UITEINDELIJK DE 
BESTE NEUS?! 
Het poppenkastlied 
staat op de cd “Het 
poppenkastlied”, waar 
ook een karaoke versie 
op staat. 

Alles gebeurt onder 
toeziend oog van onze 
Jeugdprins Job en 
Jeugdprinses Yasmijn. 
Er komen ook Bredase 
carnavalskapellen die 
ervoor zorgen dat we 
deze middag lekker met 
z’n allen kunnen hossen 
op de Grote Markt. 
Het bewonderen van 
de mooiste carnavals-
wagens uit de optocht 
mag natuurlijk ook niet 
ontbreken.
Voor iedereen is er een 

gratis snoepzak.
Dus Brakskes, dit mag 
je beslist niet missen!!

Tot dinsdag  maart 
vanaf 13.11 uur waar de 
Prins met zijn gevolg 
jullie zal verwelkomen! 
Voorstellingen pop-
penkast: 14.00uur  
 1 .00uur   1 .00 uur.

3000 Kielegattertjes 
krijgen carnavalsles
14 Januari was de feestelijke kick-off  van 
het Het Groot Kielegats Scholenproject. Op 
de KBS Petrus en Paulus bassisschool openden 
de vier Leutvorsten en Saskia Boelema, wet-
houder van onderwijs, offi cieel  de spiksplin-
ternieuwe website van het scholenproject. De 
site ging de lucht in, maar ook werden honder-
den ballonnen losgelaten om te vieren dat de 
site nu “live” is! Op de website www.scholen-
projectkielegat.nl hebben rond de 30 Bredase 
basisscholen een gratis lespakket gedownload 
voor bijna 3000 kinderen uit groep zes, zeven 
en acht. Die genieten nu allemaal van lessen 
over carnaval in het algemeen, het Kielegats 
carnaval en over carnaval in hun eigen wijk.
 “Een heel goed initiatief. Wat ik zo bijzonder 
vind, is dat dit een project is van alle carna-
valsverenigingen”, reageert Boelema. “Iedere 
wijk had eerst een apart lespakket en nu zie 
je dat de verenigingen hun krachten gebundeld 
hebben.”
“De jeugd heeft de toekomst. Daarom zijn de 
lessen belangrijk”, aldus de Leutvorsten. 
Meer weten? Kijk op de website: 
www.scholenprojectkielegat.nl

Verlenging
Jantje komt weer eens 
te laat op school en de 
juf vraagt waarom hij 
weer te laat is. Jantje 
antwoordt: “Ik droomde 
over voetbal juf.” “Maar 
dat is toch geen e cuus 
om te laat te komen 
Jantje?”?”Jawel”, zegt 
Jantje, “want er was 
een verlenging.”

Dinsdagmiddag: kindermiddag met vossenjacht! 

OPLOSSING REBUS: 

REBUS

Jullie mogen je hersens laten kraken: los deze 
rebus op! Kijk goed naar de tekeningen en de 
aanwijzingen die eronder staan. Als je het 
weet op te lossen zie je de titel van een echt 
carnavalslied!
Froukje Fien Evers

Ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit en niet 
opzij. 
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Bedenk eerst hoe je masker er-
uit moet komen te zien.
Maak bijvoorbeeld een tekening.

Blaas de ballon op en knoop hem 
dicht.
Maak van de strook karton een 
cirkel zodat je ballon hierop kan 
blijven staan.

Nu ga je het behangplaksel 
klaarmaken. Op de verpakking 
staat precies hoe je dit moet 
doen.

Scheur een aantal kranten in 
lange stroken.

Je gaat nu de ballon bekleden 
met het krantenpapier.
Doop de stroken in het behang-

plaksel en leg de stroken kris-
kras (horizontaal, verticaal, 
schuin) zodat de ballon en de 
standaard helemaal bedekt is. 
Leg op deze manier minstens 
twee lagen over elkaar en laat 
het drogen. 
Als de kranten droog zijn prik de 
ballon kapot en knip de beplakte 
ballon doormidden zodat er twee 
halve maskers ontstaan. Hou het 

masker voor je gezicht en geef 
aan waar de ogen en mond moe-
ten komen. Zet hier met stift 
een puntje. Hierna kun je de 
gaten voor de ogen knippen. 
Vervolgens boetseer je als het 
ware het masker verder af. Doop 
steeds stukjes krantenpapier 
in de behangerslijm, geef het 
mooie vormen en plak deze op 
het masker. Als alles droog is 
kun je het masker mooi beschil-
deren.

Tip: Om wenkbrauwen, lippen of 
neuzen te vormen kun je stukjes 
piepschuim, een kurk of touw en 
andere voorwerpen op het mas-
ker leggen. Daarna overdekken 
met voorgelijmde stukjes kran-
tenpapier.

Carnavalsmasker met papier-maché

Dit heb je nodig:
 1 ballon
 stroken krantenpapier
 strook karton
 emmer
 behangplaksel
 plakband
 verf 
 penseel

Ja, wij gaan er weer 
een verrekes goei 
carnavalsfeestje van 
maken, of dat we nou 
crisis hebben ja of 
nee. 
Ons pa en ons ma gaan 
ook mee carnavallen 
en na een paar glazen 
bier geven ze ons van 
alles. Ons ma zegt 
altijd: “Als die kinde-
ren het naar d’r zin 
hebben, hebben wij 
dat toch ook, pa! Ga 
maar wat te drinken 
halen en als je honger 
hebt dan ga je naar 
de friettent voor iets 
lekkers.” Wij heb-
ben geen snackbar 
uit Maaskantje nodig 
voor een lange lummel, 
een knoepert of een 
bounty. Ook voor een 

broodje bakpao hoe-
ven wij niet naar het 
oosten van Brabant. 
Die hebben ze ook 
hier in het Kielegat. 

Wij zijn ook lid van de 
hyves-site Ut Braks-
ke. Daarop hebben wij 
al kunnen lezen dat 
we ons eerste feestje 
hebben op 27 febru-
ari bij café Parkzicht. 
Speciaal voor de brak-
ken. En wij als brak-
ken hebben ons pa en 
ons ma niet eens meer 
nodig voor de centen, 
want dat drinken krij-
gen wij gratis jonguh. 

Ook bij de Brak-
kensliert (zondag  
maart) merken wij 
niets van de crisis, 

want bij aanmelding 
krijgen we een bonne-
tje waarmee we gratis 
soep of chocomelk 
kunnen gaan halen bij 
Schraven. Ge mot dus 
kome jong!

Wat stond er nou toch 
nog meer op die site…. 
Oja, de dinsdagmid-
dag  maart, weer 
gratis eten verrekte 
koekwaus. Pannen-
koeken op de Grote 
Markt. Kekt ons gaon 
mee carnaval. Voor 
ons gin crisis maar een 
geweldig feestje. 
Al ze maar van mun 
indianentooi afblijven 
verrekte M……..

Groetjes NKOTB.

KALENDER 2011
Zondag 27 februari 2011
Bonte Brakkenmiddag
14.30 uur - 17.30 uur Café Parkzicht

Zaterdag  maart 2011
Aftrap Kielegatse Carnaval 
1 .11 uur Grote Markt

Zondag  maart 2011
Kielegatse Brakkensliert
13.30 uur vertrek Nieuwe Haagdijk door de 
Bredase binnenstad 
Aansluitend prijsuitreiking in het Chassé 
Theater

Maandag 7 maart 2011
Grote optocht 
13.11 uur vertrek Nieuwe Haagdijk door de 
Bredase binnenstad 

Dinsdag  maart 2011
Brakkencarnaval
13.11 uur - 17.00 uur Grote Markt 

Ut Brakske (Let’s Hyve) 
Bende gij nog geen lid van deze Hyves? Dan 
miste un hele hoop. Dus surf snel naar de site 
van Ut Brakske en meld oe eigen aan. Stuur 
dit door naor al oe vriendjes en vriendinne-
kes en blijf op de hoogte van alle nieuws en 
feestjes van het Kielegatse carnaval.

Maar 
twee
De onderwijzer 
geeft een een-
voudig rekensom-
metje op: “Als 
er vijf vliegen op 
tafel zitten en ik 
sla er twee dood, 
hoeveel blijven 
er dan achter?” 
Hansje:”Alleen 
twee dode, mees-
ter.”

Elastiek
De juf is in de 
klas met moeilijke 
woorden bezig. 
“Wie van jullie kan 
het langste woord 
bedenken?” “Ten-
toonstelling!” roept 
iemand. Kattenten-
toonstelling” roept 
een ander. Dan 
zegt er iemand: 
“Elastiek.” De juf 
kijkt verbaasd: 
“Da’s toch niet 
lang?” “Nee, maar 
als je het uitrekt 
wel!”




