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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!
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K’ebbut licht gezien en de kunst van carnaval

Kontklopper | 3Werk van Etienne zien? etiennereijnders.blogspot.com 

Dit jaar is het wel duidelijk: ons lichtend voorbeeld 
is Prins Lucius dun Aller Irste, zijn naam roept het uit 
en hij gaat ons ook dit jaar als stralend middelpunt 
voor in een schitterend carnaval. Traditiegetrouw 
bezoekt Kielegats belangrijkste carnavalstrio voor deze 
Kontklopperrubriek een bijzondere Bredanaar die iets 
heeft met het motto.

Kunstenaar Etienne Reijnders maakt lampen. Winkel-
wagentjes met tl-buizen en andere onverwachte objecten 
die op een even onverwachte manier licht geven. In zijn 
atelier in Electron vertelt hij Prins, burgemeester Peter 
van der Velden en kersverse BCV voorzitter Will Hense 
hoe zijn fascinatie voor schaduw de liefde voor het licht 
opwekte:‘Door het licht zie je de vrolijkheid!’. En daar 
is de burgemeester het roerend mee eens: ‘Je ziet het 
positieve van het leven en carnaval is daar het mooiste 
voorbeeld van’. Prins Lucius ziet ook de diepere betekenis 
van het licht: ‘je ziet dingen die je anders niet ziet. Met 
carnaval sta je naast elkaar terwijl je elkaar niet kent 
maar wel samen feest maakt’. ‘Iedereen stapt uit zijn 
jasje’, merkt Etienne op. Will mijmert: ‘Je komt toch 
altijd op verbroedering uit… Ga eens in een bouwloods 
kijken, geweldig. Daar heerst gezonde rivaliteit, 
concurrenten helpen elkaar’. Burgemeester: ‘Carnaval 
bespaart de gemeente een aantal opbouwwerkers!’. Will: 
‘Als nieuwe BCV voorzitter vind ik het heel belangrijk om 
verbroedering te stimuleren en om als BCV organisatie 
toegankelijk en laagdrempelig te zijn.

Kielegat is een toegankelijke carnavalsstad
Buitenstaanders kunnen makkelijk mengen in het feest en 
dat doen ze dan ook in grote getale. Zijn we een lichtend 
voorbeeld voor anderen?  
Will: ‘Breda is buiten carnaval al een Bourgondische en 
zeer toegankelijke stad. En de afgelopen jaren doen er 
steeds meer mensen mee aan de Kielegatse tradities zoals 
de verbranding van Kiske en Mieske op dinsdagavond’.  
Prins Lucius: ‘Dat steeds meer mensen meedoen zie je wel 
als je over de Grote Markt kijkt: kippenvel! Zoiets is geen 
incrowd feestje maar echt iets voor iedereen’. 

We worden allemaal een stukje lichter…
In deze tijd waar bezuinigingen de klok slaan, ook bij de 
BCV, heeft het wel wat om juist met carnaval van een 
uitspatting te genieten. ‘Wij laten ons niet uit het veld 
slaan’, zegt de burgemeester meteen ferm, ‘met minder 
kan ook heel veel en carnaval is door alle eeuwen heen 
blijven bestaan. Het is het feest van de eenvoud en de 
fantasie’. Will: ‘Ook de BCV moet op de kleintjes letten 
maar tot nu toe geldt toch: als je op de kleintjes moet 
letten, de inspiratie en fantasie extra geprikkeld worden 
met als uitkomst een heel mooi resultaat’.

Nog lumineuze ideeën?
Kielegat staat bekend om zijn creativiteit. Prins Lucius 
heeft er zijn prinsdom aan te danken. Hij viel op bij de 
topgeheime Prinskeuzecommissie door zijn enthousiasme 
en creativiteit bij de Grote Optocht die hij met zijn maat 
Dirk meermalen won. Steeds met de meest briljante 
vondsten waarvan je een brede lach op je gezicht 
krijgt.‘Het topidee is er één waarbij je reactie krijgt uit 
het publiek, zegt de Prins, ‘dat is leuk! Dit motto biedt 
veel mogelijkheden. Als ik zelf mee zou doen zou het 
iets worden met ‘licht in mijn hoofd’ of zo. Ik zie erg uit 
naar hoe de optochtdeelnemers dit motto bij de horens 
vatten!’. 

We doen het licht aan!
Afgelopen week hebben wij tijdens de carnavalspromo-
tietour al een licht ontstoken dat blijft branden tot Kiske 
en Mieske ons weer zijn ontvallen. Tijdens dit gesprek 
werd het ontwerp van deze lamp geboren. Etienne:‘Een 
reizend licht dat mee kan met Prins en Gevolg. Zo kunnen 
ze ook op ander grondgebied een lichtje bieden deze 
carnaval…’ En hij begint meteen te schetsen. Intussen gaat 
er bij de heren nog een ander lampje op:‘Een gigantische 
schemerlamp bij het Stadhuis, die je met een koord 
aandoet met carnaval…!’, zegt Peter van der Velden, ‘We 
doen het licht aan!’. Dat in ieder geval! 

Voor wie wil jij een lichtje opsteken?
Burgemeester: ‘Voor de leut en de zotheid en veel leut-
vitaminen!’.
Prins Lucius: ‘Voor verbroedering en dat iedereen plezier 

houdt in de dingen die ze doen’.  
Will: ‘Voor continuïteit van het mooie Kielegatse 
carnaval’.
Etienne: ‘Voor de echtheid van de 
mens dat iedereen in hetzelfde 

licht staat’. 

En dat is een prachtige 
uitsmijter!
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Waarom heet de Kontklopper 
de Kontklopper?

“Den IJzeren” Kees van Pruissen licht dit 
in de eerste Kontklopper op zaterdag 13 
februari 1971 op zijn eigen wijze toe: ‘Zo 
rond d’eeuwwisseling woonde dur op dun 
ouwe Aodijk unne bakker meej de schone 
naom van Den Pekmuts. Diejen bakker ‘ad 
un spesjialiteit in de vorm van un brooike da 
deurr dun volksmond al gauw “kontklopper” 
gedopt wier. Vraog ’t mar aon d’ouwe mense 
in de binnenstad. Zonne kontklopper waar 
un soort beschuitenbol.

Mar dur is ok nog ‘nen aandere uitleg: mense 
die vroeger aon de raand van de stad gewond 
ebbe, zegge dagge onder’nen kontklopper 
mot verstaon dieje lange rietstengel meej 
aon ’t uiteinde zonne bruine donzigen 
uitwas. Ge zaag ze vroeger veul in de sloote 
van de Lies, de Vught en de Berrekumpolder.

Daor ee vroeger menig gasje ongenaodig 
meej op zun gat gad, vandaor dieje naom: 
kontklopper.

Beste Kielegatters,
Het is echt niet zo dat wij bij De 
Kontklopper na 41 jaargangen nu 
opeens zeggen dat uitgerekend wij 
ut licht hebben gezien, maar…zeg nu 
zelf: ons krantje ziet er toch weer 
picobello uit hè! Een beetje gerestyled 
maar met dezelfde leutige Kielgatse 
carnavalswetenswaardigheden die je 
van ons gewend bent.
De Prins en de burgemeester hebben 
samen met onze nieuwe BCV-voorzitter 
Will Hense wat zitten brainstormen 
over het echte Kielegatse licht. En 
wij van de commissie P&P, herstellen 
een oude onderscheiding in ere. 
Iemand in Ut Kielegat mag zich Ut 
Grôtste Licht noemen vanwege zijn 
ijzersterke bijdrage aan de leut! 
Ut Brakske is dit jaar grandioos en 
kleurrijk en dat komt ook dankzij 
onze stralende jeugdprinses Rosa en 
jeugdprins Casper. Hou ze in de gaten 
want ze zijn van plan er een feestje 
van te maken! De optochtbijlage zit 
weer als vanouds in het hart van De 
Kontklopper. We zijn erg benieuwd 
wat u van De Kontklopper vindt. Laat 
u het weten op pers@carnavalbreda.
nl? Dan kunnen wij er misschien nóg 
iets beters van maken. Wij wensen 
iedereen een prachtig carnaval en we 
zien elkaar in de polonaise!

De Kontkloppers



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

Ut kontje zie de gij al!
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NU bewonderen
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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!

 


 


 


 


 


 


 


 


 
Keuze uit 2 srt.: Chinese of Indische Nasi, Bami, Mihoen, (300 gram)

Keuze uit 3 srt.: Ajam Sate, Ketjap, Pangang, Bali of Mexicaans (400gram)

Aangevuld met Sambal Boontjes, Atjar Tjampoer en Kroepoek.

 
1 Jumbo Saté, 1 Burger, 1 Worstje,  1 Spare Rib  p. p. (voorgegaard)

 
 
 
 

Breda 076-5217055  Geert Frijters
Roosendaal 0165-534668 Ben Fisser
Etten-Leur 076-5037025  
Lennart Schrauwen 06-53378367 
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K’ebb’ut licht gezien Mar ok in ut geminte’uis van ut 
Kielegat is ut licht nog niet aon.
De wettouwers komen wel meej allelei 
plannekes veur de stad, mar om nouw 
te zegge dazze goed bezig zijn...?
Nim  nouw de bussluis op dun’Outmart. 
Elke week isser wel wir un nuuwe. 
Ut rooie licht ebbe de bestuurdes 
wel gezien, zeeje ze ammaol, maor 
tog rije ze gewôôn deur. Da mot tog 
klauwe meej “buurt’uize” koste, 
zoude zegge?

Kuffetti en slingerkes
Mar nouw kom ut. Ge wit tog da, ok in 
ut Kielegat, de broekriem aongehaold 
mot worre. W’ebbe veul te veul 
euroows uitgegeve en motte dus 
bezuinige.   

Ok ut schôônhoude van de straote 
wor veuls te duur en daorom eet 
wettouwer Bergkââmp ut volgende 
bedacht: We moge meej de karreneval 
zo veul mogeluk kuffetti en slingerkes 
gooje en strooje as we wille, maor... 
we motte ut daornao wel zelluf 
opruime! Ziede gij ut al vor oe? Ik 
lôôp lekker meej munne maote meej 
dun grôten optocht meej en laot ôôns 
nuuwe konfettiekunnon flink knalle. 
Daorââchter komt ôôns Miep om meej 
dur veger en blik de zaok wir bij 
mekaore te vegen en in un zakske te 
doen. Ik mot zegge, ut is  nattuurluk 
wel duurzaom. Ge kunt de konfetti 
volgend jaor wir opnuuw gebruike, mar 
of di nouw ut echte karrenevalsgevoel 
bevordert.....,da wit ik nie.
Dur wor wellis gezeet dat de pollitiek 
aon “tunnelvisie” lijdt. Gelukkig da 
aon ut end altij wir wa licht te zien is.

Dun’eric

Dat carnaval echte kunst is wordt dit 
jaar voor eens en voor altijd bewezen. 
De carnaval- en kunstexpositie ‘Op 
Zunne KOP’ bij de Kunst Ontmoetings 
Plaats (KOP) zorgt al maanden 
voor vrolijkheid in de Belcrum. In 
de loods van Electron, naast de 
expositieruimte, is HET kunstwerk 
bijna af. Kunstenaar Willem Claassen 
bouwt er samen met buurtbewoners 
en scholieren een wagen en natuurlijk 
doen ze mee met de Grote Optocht! 

Tegelijkertijd wordt er ook gebouwd 
onder heel wat aangenamere 
temperaturen aan de andere kant van 
de wereld. In Willemstad op Curaçao 
is KOP co-curator Yasser Ballemans 
op een zelfde manier aan het werk, 

maar dan met jonge kunstenaars en 
psychiatrische patiënten. Hij is te gast 
bij Instituto Buena Bista. Hier maakt de 
jeugd van Curaçao kennis met kunst. 
In samenwerking met psychiatrische 
zorginstelling Caprilles wordt gewerkt 
aan deelname aan de afscheidsparade 
op dinsdag 21 februari.

Broeierig
Yasser Ballemas: ‘Ook op Curaçao is 
carnaval bloedserieus. De aanpak is 
zeer professioneel en het barst hier van 
de druk bezochte evenementen die de 
mensen alvast in de juiste stemming 
moeten brengen. 
De sfeer is toegewijd, enthousiast, 
uitgelaten en broeierig. De optocht 
waar wij aan meedoen heet ‘Marcha 

di Despedida’ (Afscheid Parade). We 
hebben witte sculpturen gemaakt die je 
als een pak kan aantrekken en waarmee 
je op een kleine kar kunt meerijden. 
Als er een signaal klinkt dan klappen de 
pakken open en wordt een persoonlijk 
werk van de studenten en de patiënten 
zichtbaar. Op Curaçao heb je de Prins 
en Pancho. Zij zijn naar Middeleeuws 
en Europees gebruik de dragers van 
de sleutel van de stad tijdens de 
carnaval. Maar uiteraard is de prachtige 
en oogverblindende koningin de 
belangrijkste figuur in het Curaçaose 
carnaval.
Het belangrijkste verschil met Breda 
is het weer! Mede daardoor staat de 
schoonheid en expressie van het lichaam 
veel meer centraal. Wat ook opvalt 
is dat er overal langs de route kleine 
tribunes worden gebouwd van waaruit 
de optocht kan worden gevolgd.’

Het project in Curaçao is te volgen 
via www.yasserballemans.nl en op een 
groot scherm in de Electron loods bij 
KOP waar Willem Claassen aan zijn 
bijdrage aan de Grote Optocht werkt. 
Meer kun je vinden op www.kop.nu en 
www.institutobuenabista.com. 

Op zunne KOPKunst Carnaval Kielegat Curaçao

Marcel Duyvestijn

Philippe

Reinders-Folmer

Stephan Snijders

Wannes Rovers

Raad van 11

Bas van der Poel

Carel van Nunen

Carlo Nuyten

Frederik 

van Leersum

Jan-Pieter Dousi

Erik Westenburg

Dirk van Doesburg

Hofkapellen

De hofkapellen van Prins Lucius

Bentzat ● Contactpuntjes 
Aogse Bluf ● Blaoskaoken 
Tworwelwa ● Biemeewes 
Biermagneten ● De Chicas

ZWO De Makrele
              

Da zou’k nouw wellus zôôn pollitikus 
uit de tweejde kaomer wille ore 
zegge: K’ebb’ut licht gezien! 

Agge ut mij vraogt, is ut daor 
stikkedonker. Kwitwel da ze daor dun 
ille godsgâânselukke dag over van 
alles en nog wa lôpe te klasjenere, 
mar veul zinnigs komt dur volges mij 
nie uit. 
Nim nouw dieje staotssikretaoris van 
agraoriese toestâânde; Da kunde tog 
gin grôôt licht noeme. Ik wil nie zegge 
dattie illemaol nérgus vor deugt; As 
ie meej zou doen aon de de “Grôtste 
Mââuwert” dan denk ik dattie nog 
wellus ôge oge zou kunnen gôôje. 

Mar van polletiek eet ie tog echt gin 
kaos van gegete g’ad. Wa denkte van 
da gedoe over ut rietuweel slachte? 
Irst, is tie dur tege, dan wir dur veur. As 
ik goed eb, eetie nu un komproowmie 
gevonde; IJ wil ut allenig mar toestaon 
in de Hedwiegepolder bij laog waoter. 
Kunde gij ut nog vollege?

Kneutel en Witteman
Ok wilt ie ââmpesâânt mar effe de 
nattuur afschaffe. “Daor ziede tog 
niks van”, schijnt ie gezeet g’ad 
t’ebbe, ”agge straks meej un vaort 
van 130 over de wege raost”. IJ mot 
ut bij Kneutel en Witteman nog mar us 
goeg uitlegge! 



LEENDERT VAN DEN BORN
Belder 35 - Roosendaal - Tel 0165 - 573 777

Spinveld 37 - Breda - 076 - 522 31 66
www.leendertvdborn.nl

www.verkeersschoolblom.nl 
       Etten-Leur: tel: 076-5015535                Breda: 076-5227555

 Tilburg: 013-5434348

DE SNELSTE WEG NAAR UW RIJBEWIJS
    Spoedopleidingen:

    ● Auto in 10 dagen

    ● Bromfiets in 1 dag

    ● Motor in 3 dagen

    ● Vrachtwagen in 7 dagen

    ● en nog veel meer opleidingen....

Bel voor informatie of kijk op onze website

g e e n 

wachtlijsten!!

ook voor anti-sliptrainingenLeuk om te doen!



’t Zooike winnaar van het Blèèrfêêst! 
Terugkijkend op de geweldige en spectaculaire viering van 11-11-11 afgelopen jaar in het Kielegat, zou je bijna 
vergeten dat op deze datum natuurlijk ook het traditionele Blèèrfêêst plaatsvond. In een bomvolle Mezz mochten 
de deelnemende topkapellen tweemaal hun lied ten gehore brengen. Alle liedjes waren geïnspireerd op het motto 
van dit jaar ‘K’ebbut licht gezien’. Dit mondde uit in een spannende strijd met geweldige carnavalskrakers. De 
jury had er dan ook een flinke kluif aan. Uiteindelijk kwam ’t Zooike met zanger Wilco Kievits met het letterlijk 
op hun lijf geschreven lied ‘Ik ben gebouwd voor carnaval’ als winnaar uit de bus. Tweede werd ZWO De Makrele 
en gedeeld derde Bentzat en CV de Meikevers. Het succes van ’t Zooike kent geen grenzen want 
‘Ik ben gebouwd voor carnaval’ werd ook tweede bij de Brabantse 
Carnavalsliedverkiezing.

Ik ben gebouwd voor carnaval
Refrein:

Wij zijn gebouwd voor carnaval
Majja da zag u zeker al

Di prachtig lichaam kan ‘t aon
Om van november tot april… volledig los te gaon
Ik kannie wachte meej beginne
Want Kielegat da voelt van binne
Ik heb m’n kieltje met medajus vol gehange
En ok ’t frietvet bij ons thuis is al vervange

Couplet 1
Ik was heel lang geleeje … N’eel klein ventje
Da wilde graog gaon blaoze …In ’n bandje
Ik kocht ’n mooie toeter … Voor wa cente
De bure keke helemaol nie blij
Ik gaf ‘m op m’n kamer … Flink van jetje
De rame stonde ope … Twas gin pretje
De bure kwame vraoge … Hoeist nou met je
En dit is wa ik toen tege ze zei

Couplet 2
We lope door ons stadje … Meej zun alle
En kunne bij de kroegies … Binne valle
We speule dan ’n dotje … Effe knalle
Zo gaot da dan de hele aovond door
En rond ’n uur of twaaluf … Fliciteren
Er is er eentje jaorig … Kele smere
We heffe dan de glaoze … Pot vertere
En zinge dan wir allemaol in koor

Couplet 3
En is ’t feest gestrede … Gaon we ete
’n swarma meej veel knoflook … Van die hete
Maor voor ik in m’n broike … Heb gebete
Zet iemand de muziek gewoon op tien
We lope polonaise … En we zinge
Van dansen op de marrekt … Dat soort dinge
En wie loopt er nou tusse … Meej te springe
Nou ikke, want ik heb ’t licht gezien

Een van de hoogtepunten van carnaval 
is het Rabobank Kielegats Carnavals-
concert met het Brabants Orkest. Op 
vrijdag 17 februari 2012 geniet je er 
van in het Chassé | Theater.

Dit jaar is er een nieuwe dirigent, nie-
mand minder dan Jos Pommer! Hij is 
chef dirigent/artistiek directeur van de 
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. 
Het Brabants Orkest zal worden bij-
gestaan door de musicalster, actrice 
en zangeres Joke de Kruijf en acteur/
zanger Rolf Koster. De presentatie is in 
handen van Hans Canters. Je begint de 
carnaval in stijl!

Het thema dit jaar is LIEFDE.

Het concert in de Jupilerzaal begint om 
20.11u en kaarten voor dit exclusieve 
concert zijn - als ze niet uitverkocht 
zijn - te koop bij het bespreekbureau 
van het Chassé |Theater of via www.
chasse.nl. Prijzen 1e rang Euro 31,50, 2e 
rang Euro 27,50 en 3e rang Euro 22,50.
Deze prijzen zijn inclusief de Paarse 
Heide, aanwezigheid van Prins Lucius 
met zijn complete gevolg en natuurlijk 
‘de nazit’ met vele Kielegatse kapellen, 
waaronder winnaar van het carnavals-
lied 2012 ‘t Zooike, de lokaal wereld-
beroemde Chicas, ‘t R.K. Coöperatief 
plattelandsorkest ’t Zeepaert, de Loze 
Lavers, Tapkracht 11, de Holle Vaten en 
Tagste. Als je hier bij bent geweest hou 
je de hele carnaval niet meer op!
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Vrijdag 17 februari
Rabobank Kielegats 
Carnavalsconcert
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 20.11 uur

Info: www.carnavalbreda.nl

De Grôtste Mââuwert
Als je dit artikel leest, zijn de verkiezingen al voorbij. De 
Grôtste Mââuwert is al gekozen, de winnaar, loopt vast en 
zeker met z’n ‘Bokaal’ apetrots door de stad. De verkiezingen van 
‘De Grotste Mââuwert’, de Janus Oomenprijs (de prijs met hoogste Breda 
gehalte) en de publieksprijs waren op zondag 12 februari  jl. in discotheek 
Bash. De uitslag lees je op www.carnavalbreda.nl
 
Herstelde traditie
Hoewel dit geweldige spektakel jarenlang ontbroken heeft op de carnavals-
kalender kunnen we toch concluderen dat het tonpraten in Breda helemaal 
terug is. Zo’n acht jaar geleden hebben een aantal echte carnavalsvrienden 
onder leiding van Frans Schoester de draad weer opgepikt. Het was meteen 
een daverend succes.
Dit jaar schreven zich zo’n acht mââuwerts in waaronder een aantal  oude 
bekenden. 

Cursus
Dat het evenement qua deelnemers en publiek ieder jaar verder groeit, 
komt grotendeels door de cursus tonpraten die er aan voorafgaat. Een cur-
sus? Jazeker, humor is best een serieuze aangelegenheid! De grootste lol-
broek kan bij wijze van spreken in de ton met zijn mond vol tanden staan, 
omdat hij zijn verhaal niet gestructureerd kan brengen en zijn grappen 
geen timing hebben. Dankzij deze cursus zijn al heel wat mââuwerts op 
weg geholpen. De cursus wordt ieder jaar gegeven in het Bierreclamemu-
seum. Op de feestelijke slotavond dragen de deelnemers een stukje voor. 
Dit jaar was dat in aanwezigheid van de bekende tonprater Ad Vermeulen 
die aan de vooravond van de Brabantse Kampioenschappen zijn nieuwe buut 
uitprobeerde.

Kleinste Mââuwert
Nieuw is het plan om samen met de Bredase scholen volgend jaar een les-
pakket samen te stellen voor de bovenbouw. Een ervaren tonprater kan hier 
wellicht een cursus geven. Wie weet leidt dit in de toekomst tot verkiezing 
van de ‘Kleinste Mââuwert’…? Voor meer nieuws hou de website in de gaten: 
www.degrotstemaauwert.nl

Kaoreltje komt êêl vroluk tuis van ut voe’balle.
”K eb wel tweej doelpunte gemaokt”, zeetie tege zullie pao. “Geweldig jongen”, 
zeetie, “wa was de eindstâând ?” “êên- êên”.

“Wat is ut verschil tusse un batterij en oew schôônmoeder?”, vraogt Frâânske aon 
zunne maot. “Kwitnie,” zeetie. “Nouw”, zeej Frâânske, “Aon un batterij zitte ók 
positieve kâânte!”



“met deze brillen kunne gij 
veur weinig geld, net so scherp, 
't zelfde licht zien.”

- Enkelvoudig met hardingslaag
- Keuze uit 200 verschillende monturen
- Advies van Eyelooks deskundige
- 12 maanden fabrieksgarantie
- ‘Goed zicht garantie’
- Uniek shop in shop concept.
- Het hele jaar door deze voordelige prijzen.

Ook verkrijgbaar bij Eyelooks
- Complete enkelvoudige (zonne)bril 
   incl. ontspiegelde glazen met hardingslaag voor  €55,-
- Complete multifocale (zonne)bril 
   incl. ontspiegelde glazen met hardingslaag voor €95,-
- Uw glazen uit uw huidige bril vernieuwen

Generaal Maczekstraat 13   4818 BT Breda    076 8894000
www.hairandlooks.nl   info@hairandlooks.nl 

COMPLETE BRIL 
OP STERKTE



Jeroen de Lange

Klein gevolg

Macro 
van de Wijngaard

Mijnte Notermans

Dirk 
van DoesburgJohan Lens

Solange Koogje

Oplossing cryptogram
1 Houtmarkt, 2 Prinsenkade, 3 Texelstraat, 4 Slingerweg, 

5 Karnemelkstraat, 6 Visserstraat, 7 Bleekstraat, 8 
Eindstraat,  9 Cingelstraat, 10 Halstraat, 11 Nieuwstraat, 12 

Sint Janstraat,13 OudeVest. Oplossing: Maximelichtje
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Kielegatters zien ut 
licht!
Tafeldames weer actief! 

Samen met mijn hartsvriendin Lian 
Thomas vier ik al jaren carnaval in 
het Kielegat en elk jaar weer hebben 
wij met een andere outfit en act 
ontzettend veel leut!
Zo waren we al eens Surinaamse 
koffiedames met een serveerwagen 
vol koffiekopjes en koffiezetapparaten 
waarmee we in de verschillende 
Bredase kroegen een heerlijk bakkie 
leut serveerden en als mascottes 
achter de bar van Café Noir biertjes 
mochten tappen. Ook zijn we de 
boel eens lekker op gaan frissen als 
twee Poolse interieurverzorgsters en 
reden we rond met onze schoonmaak-
karretjes. In café de Beyerd ontstond 
een lange wachtrij van mannen 
met hoge nood omdat we een half 
uur lang bezig zijn geweest om 
de herentoiletten eens goed te 
‘poetsen’. Een ander jaar waren we 
twee Zeeuwse boerinnen op de fiets 
die graag wilden leren hoe je carnaval 
moet vieren. Een paar jaar terug 
maakten we de stad onveilig met onze 
opklapbare massagetafel en boden 
we als twee Oosterse dames ook een 
bloemschikcursus aan met de bloemen 
en planten op onze bloemenkar. 
Dit jaar kun je ons tegenkomen als 
de Tafeldames met onze lopende 
buffetjes. Ik wil met dit verhaal 
eigenlijk mijn carnavalsmaatje Lian 
een keer in het zonnetje zetten want 
wij kunnen samen gewoon geweldig 
feesten en daar wil ik haar voor 
bedanken. We hebben er ook dit jaar 
weer heel veel zin in en zijn al volop 
in de voorbereiding! 
 
Kirsten Konings

Vijftig jaar 
CV De Bokken
CV De Bokken bestaat dit jaar 50 jaar. 
Misschien niet zo’n carnavalesk jaartal, 
maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt 
door het aantal leden, namelijk 33. 
Dat het een club is met veel carnavaleske 
ervaring blijkt wel uit de leeftijd van de 
leden, die variëert van 57 tot 70 jaar. Zelfs 
de eigen muziekkapel met de ludieke titel 
“Antiek Vermaeck De Bokken” bestaat nog 
steeds.
Vroeger namen de Bokken elk jaar deel 
aan de Grote Optocht. Eerst bij de grote 
groepen, later steeds vaker met een wagen. 
Zelfs werd hier een keer de eerste prijs mee 
behaald. Het hele jaar zijn er festiviteiten 
om het lustrum te vieren. Er verschijnt een 
jubileumboek en de kapel neemt een eigen 
cd op.

Omdat het zo’n speciaal jaar is, is CV De 
Bokken ook dit jaar te vinden in de Grote 
Optocht. Weliswaar in een ‘geparkeerde’ 
open vrachtwagen langs de optocht, maar 
ze zijn er toch maar mooi weer. En niet te 
vergeten in een geheel vernieuwde outfit.
Dit zijn de verenigingen die de Kielegatse 
carnavalstradities in ere houden. Geweldig!

Op zondag 19 februari vindt 
wederom ‘Het Brakkenbal’ plaats. 
Aansluitend aan de Brakkensliert 
zal het Chassé Theater zo rond 
een uur of drie ‘s middags zijn 
poorten openen om de lange 
rij met kinderen en ouders 
een onvergetelijke middag te 
bezorgen. In de grote feestzaal 
worden jong en oud opgezweept 
om mee te doen in de grote 
polonaise. Achter in de foyer 
worden de allerkleinsten vermaakt 
met spelletjes en schminken.

Dit jaar werkt het brakkenbal voor 
het eerst samen met de mensen van 
het Brakkenfestival. Zo rond de klok 
van vijven zal de Prins de prijzen 
uitreiken van de Brakkensliert. Voor 
de kinderen die als winnaars het 
grote podium opgeroepen worden is 
dat het hoogtepunt van de middag. 
En de ouders drinken lekker een 
pintje met elkaar terwijl de 
brakskes zich heerlijk vermaken. 
Het wordt gegarandeerd weer een 
volle bak! 

Het Brakkenfestival is een initiatief 
dat valt onder Stichting Surplus 
Welzijn in Breda. Sinds 24 jaar 
heeft het zich ontwikkeld tot 
een grootschalig evenement voor 
kinderen van vier tot en met twaalf 
jaar. Onder leiding van deskundige 
vrijwilligers maken ze de hele 
eerste week van de zomervakantie 
op verantwoorde manier plezier 
met meer dan 55 activiteiten! Het 
Brakkenfestival is nu het grootste 
kinderevenement van Brabant, 
uniek in haar soort. Een evenement 
waar de stad Breda trots op kan zijn! 
De missie van het Brakkenfestival 
is kinderen in Breda en omgeving 
een zinvolle vrijetijdsbesteding 
te bieden waarbij het sociaal, 
educatief, cultureel en motorisch 
vlak gestimuleerd word. Daarbij 
willen ze ook vrijwilligers de 
mogelijkheid geven zich te 
ontplooien en een netwerk van 
bedrijven die ondersteuning kunnen 
bieden aan te sporen tot handelen. 
Meer informatie vind je op www.
brakkenfestival.nl.

Litanie: Sint-Juttemis, magge wij u 
vraoge…

Sint Juttemis: Bewaker van de Prinsentegels, Pispaol van de wildplassers, 
Bescherm’eilige van de Ridderstraot, Dáánsleraor van de kalfkus

(‘Oog’eid:) (Volluk: meej Sint-Juttemis)
‘Eggeskus blijve staon aon ons mooie singelwaoter… meej Sint-Juttemis

Veilig op schôôt bij unne kuise paoter… meej Sint-Juttemis
Qad kouwe of kouwe op unne Kwat… meej Sint-Juttemis

Een nieuwe jacht’aove aan ’t Spanjaardsgat... meej Sint-Juttemis
Weesfietskes van ’t sjusjon gaon naor ut Waoterschap…  meej Sint-Juttemis

Parkeerprobleem opgelost in éne klap… meej Sint-Juttemis
Dun burrugur ‘et un vaste relaosie en vast adres… meej Sint-Juttemis

Da ken onderàànd wel na zo’n stuk of zes… meej Sint-Juttemis

Op knijnenjacht bij de Kolekitte… meej Sint-Juttemis
Voor niks in de jarige Koepel zitten… meej Sint-Juttemis

Janus Oomen stopt eindelijk mee werruku… meej Sint-Juttemis
Ga d‘arruku binnen de particuliere perruku… meej Sint-Juttemis

Dun ‘Ero maokt plaots voor un grote biocentraole… meej Sint-Juttemis
Bij Willems kende gratis ‘outjes gaon ‘aole… meej Sint-Juttemis
‘Eilig ‘Art-kerruk immaol klaor gerestereerd… meej Sint-Juttemis

En de bussluis wordt nooit meer verrinneweert… meej Sint-Juttemis

De bráándweerkuzerrene wordt opnieuw gevoegd… meej Sint-Juttemis
Op ’t stadsketoor wordt eindelijk ‘een kirke gezwoegd… meej Sint-Juttemis

Nog unne n’Oôge Brug durbij… meej Sint-Juttemis
Gratis parkeren aon de Galderse ‘Ei... meej Sint-Juttemis

Een dak op NAC, voor feesten en partijen… meej Sint-Juttemis
Veul ‘Arlies kenne weer vrij door de stad ‘een rijen... meej Sint-Juttemis

Opgeveegde kufettie brengde naor Van Puifelik… meej Sint-Juttemis
Die gaot er mee naar Sjiena of steektut in de fik… meej Sint-Juttemis

De Grote Kerruk is klaor mee verbouwe… meej Sint-Juttemis
Ad Romijn kan zelf(s) gaon trouwe… meej Sint-Juttemis

De Ha-es-el is eindelijk stil… meej Sint-Juttemis
Een eigen bar naar de prins zun wil… meej Sint-Juttemis
Flink subsidie voor alle buurthuize… meej Sint-Juttemis
Pappesiesters mee sjeklaoje muize… meej Sint-Juttemis

Eroties Centrum aan dun ‘Aogweg wordt Glazen ‘Uis… meej Sint-Juttemis
En de Raod van Elluf blijft immer kuis… thuis… nie pluis… meej Sint-Juttemis

Allen: Sint-Juttemis: ge doegut d’r maor mee, 
agge ons zoekt: we zitte… nie in de kerruk!



Zingt u mee ?
Een ‘Live Karaokeshow’ valt en staat natuurlijk 
bij de artiesten. Bent u de artiest (in spé) met 

leuke, grappige, goede en/of bijzondere zangtalenten 
schrijf u dan in voor deze avond. 

Wij brengen u in contact met kapellen ‘Glupo de 
Kollebijne’ of ‘Pretband de Klepzijkers’. Samen 
met hen kunt u uw muziekkeuze afstemmen, repeteren en 
natuurlijk op vrijdag 17 februari ten gehore brengen 
tijdens ‘De Beyerd Zingt’ in Café de Beyerd !

Info aan de bar in de Beyerd of via mail: info@beyerd.nl

  Komde gij
 ut licht uit



bij ons 
 doen!





Traditiegetrouw is de start van het 
Kielegatse Carnaval op zaterdag-
middag om 15.11 uur als de 
burgemeester Peter van der Velden 
aan de Prins de sleutels van de stad 
overhandigt. Een prachtig mooi 
moment. Maar voor het zover is 
en de Grote Markt langzaam vol 
stroomt met feestvierders, trekt 
een grote stoet vanaf Hotel van Ham 
(Van Coothplein) ook dit jaar weer 
richting markt. Met dank aan de 
Commissie Straatcarnaval vind je in 
deze optocht vertegenwoordigers 
van vele Bredase evenementen 
en een keur aan Kielegatse 
carnavalskapellen. Eenmaal aange-
komen op de Grote Markt mag je 
ook dit jaar weer een memorabele 

stunt verwachten waarmee de Prins 
wordt gepresenteerd. Uiteraard 
wordt dit een spektakel dus kom 
op tijd voor de beste plaats. Vanaf 
14.30 uur zullen de Loze Lavers de 
markt al opwarmen naar de juiste 
carnavalstemperatuur.

Iedere dag een top- 
artiest op de Grote 
Markt!

Kielegatse Koopjes:
www.carnavalbreda.nl

Kielegatse intocht weer 
een hele bonte stoet 

De KGB van ut Kielegat 
Ja, onze eigen stad heeft nog steeds een eigen 
KGB! Gelukkig geen Russische, maar ons eigen 
Klokkenluiders Gilde Breda. Wist je dat de KGB 
zeer belangrijk is voor ’t Kielegatse carnaval? Op 
het moment dat de Prins die heerlijke woorden 
‘de stad is van ons’ uitspreekt, luidt de Grote Bom 
of wel de Nassauklok in de grote toren. Diezelfde 
klok luidt ook op de dinsdagavond als de droevige 
stoet door de Reigerstraat naar de Haven trekt. 
Het KGB luidt het carnaval dus in en uit.

Het KGB is in 2004 opgericht door Hans Veels en 
René de Vet. Beide heren waren in dat jaar bezig 
om het uurwerk van de kapel in de Ginnekenstraat 
weer aan het lopen te krijgen. Een toren met een 
uurwerk dat stil staat is immers geen gezicht. 
Ze moesten echter eerst met de enkels door de 
duivenpoep voordat ze bij dat uurwerk kwamen. 
Toen ontstond het idee dat het wel erg mooi zou zijn 
om zoveel mogelijk klokken handmatig te luiden in 
Breda. Bij stadsbeiaardier Jacques Maassen, vonden 
ze een gewillig oor. Het gilde telt momenteel 20 
leden, waarbij Cora van Beek de enige vrouw is. Het 
handluiden gebeurt telkens door vier personen, de 
Nassauklok weegt immers 3450 kilo. In 1694 werd 
de Grote Kerk getroffen door een brand waarbij de 
toren volledig in vlammen opging. Alle klokken zijn 
toen naar beneden gevallen. In 1695 gaf stadhouder 
Willem III de opdracht om de Nassauklok te gieten. 
Dit is de enige klok die zich buiten het carillon in de 
toren bevind. 

Kontklopper | 13

Dankzij de Stichting Leutpenningen kan de BCV 
iedere dag een topartiest laten optreden op de 
Grote Markt. Dat wordt samen buiten hossen, 
iedere dag!
Naast de eerder genoemde Gebroeders Ko bij de 
sleuteloverdracht op 18 februari om 15.11uur, 
is het zondag 19 februari na de Brakkensliert 
om 16.00 uur ook bal met niemand minder dan 
Wolter Kroes! Met hits als ‘Heb de hele nacht 
liggen dromen, ‘Viva Hollandia’ en ‘Je maakt 
me gek’ gaat Wolter de Grote Markt zeker op 
zijn kop zetten. 
Dinsdag 21 februari tijdens de Kindermiddag 
staan om 15.30 uur Lisa, Amy en Shelley op het 
podium. Bekend van het Junior Songfestival 
wordt het dansen en zingen op de markt met 
hun hits als ‘Coole Kikker’ en ‘Het is Feest!’. 
Ben erbij, mis het niet!
Alle optredens gratis toegang en vooraf warm 
hossen met D’n Willem. 

Bij het vijfjarige bestaan van het gilde kreeg men een heus vaandel aangeboden, gemaakt door Jopie Stuifmeel. 
Buiten carnaval is het gilde ook actief bij allerlei evenementen, van dodenherdenking tot bruiloften. Het gilde 
streeft er naar om nog meer Bredase klokken handmatig aan het luiden te krijgen.

Zaterdag 18 februari
Intocht Prins Lucius d`un Aller 
Irste 
Locatie: vertrek van Coothplein
Tijd: 13:00 uur

Overdracht stadssleutels
Locatie: Grote Markt
Tijd: 15:11 uur

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

Info: www.carnavalbreda.nl

De Kielegatse Aftrap met de 
Gebroeders Ko 
Nog een traditie op carnavalszaterdag: na de sleuteloverdracht van de 
burgemeester aan Prins Carnaval wordt het feest vol vuur opgepikt door 
een artiest. De Grote Markt is dan een kolkende massa tjokvol Kielegatters 
die er zin in hebben! Vorig jaar waren dat de Dikdakkers met hun hit 
‘Cowboys en Indianen’. En ook dit jaar kent de Kielegatse Aftrap een 
opening vol meeblèèrnummers. 
Nadat Prins Lucius dun Aller Irste de magische woorden ‘De stad is van 
ons!’ heeft uitgesproken zullen op het podium twee artiesten verschijnen 
die niet vreemd zijn in het Kielegat en op de Grote Markt. 

Ze komen uit Raamsdonksveer en hebben als de Gebroeders Ko veel 
succes in Nederland en nu ook in Duitsland. Wie kent ze niet: ‘Schatje, 
mag ik jouw foto?’ of ‘Geef mij de sleutel van jouw voordeur’. Daarom 
weten wij nu al dat het feest zaterdagmiddag 18 februari na de sleutel 
overdracht  gegarandeerd is!! Tot dan!

Strooikaart A6.indd   1 19-08-2009   12:34:01



Carnavalsconcert
Het Brabants Orkest

Thema Liefde.
Met o.a. Joke de Kruijf en Rolf Koster.

vr 17 februari 20.11     

Wipneus & Pim 
Thema GLOW!

za 18 februari 20.30      

Brakkenbal
zo 19 februari  14.30      

Optochtbal
ma 20 februari 15.30    

Guldenbal
di 21 februari 12.45       

(076) 530 31 32 / www.chasse.nl

parkzicht
café - zaal

parkzicht
café - zaal

café - zaal



Wie kent ze niet, de Boeren, 
zoals ze in de volksmond worden 
genoemd. Deze inderdaad al 33 jaar 
oude carnavalsvereniging is zonder 
meer één van de meest actieve 
carnavalsclubs van Breda. 

Elk jaar weer maken ze als groep 
ontzettend veel indruk met onder 
andere hun deelname aan de 
Brakkensliert en de Grote Optocht. Hoe 
vaak zijn ze niet in de prijzen gevallen.
Vorig jaar nog werden de “Boeren” 
vierde met hun zeer geslaagde parodie 
op het ‘netwerken’. De Boerenbrakskes 
behaalden in de Brakkensliert de 
derde prijs met het motto ‘Nuskes 
dezellufde kaant op’. Maar ook 
hun feesten zijn zeer populair. Hun 
traditionele zaterdagavondbal, het 
‘Carnabal’, staat altijd weer garant 

voor een volle bak! Diverse kapellen 
waaronder hun eigen ‘Ut enesjieke 
Ermenieke’ maken er een geweldig 
spektakel van. Toch is de vereniging 
niet alleen met carnaval actief. Het 
hele jaar door zijn er activiteiten als 
fietstochten, spelletjesavonden, een 
sinterklaasmiddag en uitstapjes.

Ook voor de komende dagen heeft de 
Boeren Sociëteit Ginneken weer tal 
van carnavaleske activiteiten op het 
programma staan. Te veel om allemaal 
op te noemen. Je zult ze overal 
tegenkomen!
Wil je meer informatie over deze 
enthousiaste carnavalsclub of wil 
je lid worden? Kijk dan op www.
boerenginneken.nl. Je kunt ze trouwens 
ook vinden op Facebook. 

Ook dit jaar is 
carnaval niet compleet 

als je s´morgens na het op-
staan niet direct BaronieTV 

aan kunt zetten. Un lekker warm 
worstebrooike, kopke koffie en 

BaronieTV. Een Kielegatter kan de 
dag niet beter beginnen. 

Op pagina 19 vind je het volledig 
dagelijkse programma. Mocht je dat 
om de een of andere reden niet kunnen 
zien, dan kun je nog de hele nacht naar 
de herhalingen kijken. De BaronieTV 
Carnavalsmarathon begint op 17 februari 
om 17.11 uur precies met slaande trom en 
spetterend vuurwerk. Via StadsTV Breda 
(digitaal op Ziggo kanaal 40) volgt dan 
meer dan 100 uur carnavalsplezier met 
veul Kielegat, veul nieuwe gezichten en 
veul nieuwe programma´s dit jaar. 

Een gloednieuw kinderprogramma dat 
al om half negen s´morgens start. In 
zijn timmer´ok leert ons Willumpie 
‘ollanders hoe ze carnavalsmuziek 
kunnen maken zonder te gillen. 

Ad Romijn reikt rond half twee 
de Gouwe Kegel uit aan een 

carnavalsvrijwilliger. 

De jonge garde van 
BaronieTV krijgt ´s middags 
de ruimte in hun programma de 
Kaoter kom Laoter en BaronieTV 
gaat dit jaar op bezoek bij …… ´s 
Avonds zitten Peter van Gastel, Ton 
Kleemans en Danielle van Buitenen 
klaar om iedereen mee te nemen voor 
een carnavaleske rondreis door West 
Brabant. Big Mama loopt rond en er komt 
een veiling op de dinsdagavond. Ook 
nieuw is dat voor ons eigen songfestival 
ook een vakjury dit jaar punten geeft aan 
het beste Barnavalslied van 2012. 

Veel nieuw dus, maar natuurlijk blijven 
wij ook trouw aan de ´BaronieTV gouwe 
ouwen´. Alle Hoogheden uit de regio 
komen weer dagelijks hun pintje pakken 
bij Ad Romijn en werken mee aan een groot 
carnavalsschilderij dat dinsdagavond 
wordt geveild. Nelleke en haar team 
maken er s´middags vanaf vijf uur weer 
een carnavalsfeest van en natuurlijk 
vragen we Kielegatters ok nog of ut laot 
is geworre gisterenavond. Kortom. Zet 
je TV vijf dagen op StadsTV Breda 
en je komt vanzelf in de juiste 
stemming. 
Veul leut.

Wie is Ut 
Grôtste Licht? 

Met carnaval trekken enorm veel 
Kielegatters alles uit de kast om er iets 
bijzonders van te maken. Ze doen het 
voor hun eigen lol en voorpret, maar 
zeker ook om anderen te plezieren en 
te laten lachen.
Dit jaar herstellen wij daarom een 
oude onderscheiding in ere: Ut 
Grôtste Licht! Voor de Kielegatter die 
op lumineuze wijze een onbetaalbare 
bijdrage levert aan de feestvreugde. 
En eigenlijk zijn dat er te veel om op 
te noemen.

We hebben gewikt en gewogen en 
gepraat en gelachen en zijn toen 
unaniem tot de conclusie gekomen 
dat er dit jaar één figuur is die zich 
met extra veel verve Ut Grôtste Licht 
mag noemen. Het is niemand minder 
dan onze eigeste Prins Lucius dun Aller 
Irste. Allerirst heeft ie zijn naam mee. 
Als hij lacht en je ziet zijn blinkende 
tandenrij… dan breekt de zon door! 
Hij zit zelf boordevol lichtgevende 
ideeën. Jammer dat ie niet mee kan 
doen als optochtdeelnemer dit jaar. 
Hij is Ut Grôtste Licht van Kielegat 
2012 en wie weet geeft hij de fakkel 
volgend jaar door aan andere briljante 
Kielegatter!
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Oud en nieuw bij Baronie TV 

Baronie tv te zien via de kanalen: Stads tv Breda (Ziggo kanaal 40) en ROS tv (Ziggo kanaal 43). 

Carnavalvereniging Boeren Sociëteit 
Ginneken al 33 jaar actief

Zondag 19 februari
Kielegatse Brakkensliert
Locatie: vertrek Nieuwe Haagdijk
Tijd: 13:30 uur

Brakkenbal en Prijsuitreiking 
Brakkensliert
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 15:30 uur

Optreden WOLTER KROES
Locatie: Grote Markt
Tijd: 16:00 uur

Info: www.carnavalbreda.nl





Majoretten en twirlvereniging 
Expression
Verkoopcommissie
Leutbelasting
Meten is weten: Als nu iedere 
volwassen toeschouwer 1 
euro leutbelasting betaalt, 
dan is na afloop snel bekend 
hoeveel toeschouwers naar 
deze geweldige optocht hebben 
gekeken.

Nr. 1 Prinsenwagen

Nr. 2  b.c. ’t Zooike 
(Randgemeente)
’t Zooike uit Spundel et ut 
sterrelicht gezien. Een keur van 
artiesten laat hun licht schijnen 
op de Kielegatse leutstoet. De 
prins kijkt met zijn sterrenkijker 
naar de grootste lichtpunten van 
carnaval: de feestende toeschouwers.

Nr. 3 c.v. de Steunpilaren (kleine 
groep)
Zij heeft het licht gezien.
C.v. de Steunpilaren ebbe ut begrepe. 
Carnaval is voor iedereen. Het 
sprookje van Rapunzel zal een ieder 
aanspreken.

Nr.4 c.v. de Peuken (paar)
Ouzo crisis?
De Zorba’s komen eindelijk uit de 
Griekse kast en stellen een aloude 
Griekse folklore voor. Overal waar 
ze komen, op de markt en in de 
kroeg alles zit stampvol. Vandaar hun 
vraag: Ouzo (hoezo) crisis???

Nr. 5 k.v. De Suckels (kleine wagen)
Jong en oud graven naar goud.
De Suckels razen met een 3-delige 
kolentrein door de stad. Pas op er 
kan nog een tweede trein komen!

Nr. 6 Wally Walter (individueel)
Waor is da licht?
Als engeltje kunde oew licht soms 
kwijt zijn. Wally Walter trok zes jaar 
geleën de stoute schoene aon. En 
nou kent ie nie zonder. Zou’tie ze bij 
ebbe? We zullen zien.

Nr. 7 De Parredijsvogels (paar)
Ge mot er nie te licht over denke…
As Kielegatse mens kunde van allus 
meejmaoke. Ge voel’d oew eige 
wellus opgelaote en dan zou dur 
wellus ĕĕne wulle laote. Mar, da’s 
gemakkeluker gezeed dan gedaon, 
zekers in ’t openbaor. ‘Ge mot er dan 
ok nie te licht over denke’.

Nr. 8 c.v. de Gekste (kleine groep)
C.v. de Gekste heeft ut licht 
gezien en dat willen ze met alle  
Kielegatters delen. D.m.v. de nodige 
zegeningen kunnen de Kielegatters 
dit heugelijke feit meevieren.

Nr. 9 c.v. Overal  (grote wagen)
C.v. Overal uit Bavel heeft in Londen 
zunne draai gevonde. 
De Olympische Spelen in Londen 
worden door deze jeugdige club 
voortreffelijk uitgebeeld. Onder de 
toren van de Big Ben worden allerlei 
sportieve evenementen uitgevochten.
Niet alleen op sportief gebied wilt 
c.v. Overal hoge ogen gooien. Bij de 
‘meiden’ in Bavel doen ze er alles 
aan om indruk te maken.

Nr. 10  vrij nummer

Nr. 11 Gewitdikkulsnie (kleine 
groep)
De OV-tjipkaart vinde wij mar 
flauwekul.
Bij ons kende bussen meej strippen-
kaart en stempul. Gewitdikkulsnie is 
de invoering van de OV-tjipkaart nie 
goed bevallen. Nie de Chauffeur maar 
een apparaatje wenst oe een goeje 
reis. Gewitdikkulsnie gunt iedereen 
nog een ritje meej de bus en meej 
oewe strippenkaart en stempel. 
Instappen!!!!

Nr. 12 Duo zonder Jan (individueel)
Ik zoek een baan.
Hein doet aan netwerken. Niet via 
Hyves, Twitter of Facebook, maar via 
het medium Kielegatse optocht. Help 
Hein aan een baan.

Nr. 13 c.v. de Biemeewes (muziek)
Al 76 jaar present in Breda. Wie is da 
dan, nou die van de perdjes. Naast 
muziek is er weer een hele stal met 
jong perdevolluk.

Nr. 14 c.v. de Bobkes (paar)
Een kleine stap voor de Bobkes, een 
ENORME stap voor Breda.
Na het binnenhalen van de 
Olympische Winterspelen in 2022, 
gaan de Bobkes dit jaar de ruimte 
in om Breda te promoten in het 
universum. De Bobkes op missie: ‘We 
hebben het licht gezien’.

Nr. 15 c.v. de Duvels (grote wagen)
De Duvels uit Bavel gaan de 
Kielegatters een lesje in geschiedenis 
geven.
Allerlei belangrijke figuren uit de 
geschiedenis worden door c.v. de 
Duvels tot leven gewekt.

Nr. 16 c.v. de Schutters (grote 
groep)
Komen de Schutters uit ’t Aogje dit 
jaar uit de kast? Dat is nog maar de 
vraag. Belangrijk!!!! Iedereen moet 
gewoon lekker zichzelf zijn. Doe 
maar lekker gek en maak er met z’n 
allen een mooi feestje van. 

Nr. 17 Kapel de Deurdouwers uit 
Uithoorn

Nr. 18 c.v. Wellus (kleine wagen)
De elijuns ebbe ut licht gezien
Deze wezens uit de ruimte ebbe na 
jaore reize ut Kielegatse licht gezien 
    en komen de optocht 
              opvrolijken.

         Nr. 19 c.v. Effekes Serieus 
   (kleine wagen)
De Bredaose vismart viert Venetiaans 
carnaval De vismart is uitgeweken 
naar Venetië. De vissen zitten daar 
zelfs klem onder de brug. Effekes 
Serieus voelt zich tijdens de bouw 
van de wagen regelmatig in de boot 
genomen. Ook hier zal de vis wel 
duur betaald worden.

Nr. 20 vrij nummer

Nr. 21 Dikke Marie (paar)
Me lŏpe on onze leste bene.
Door alle verhalen over de krisis 
lopt Dikke Marie op z’n leste 
bene. Eurocrisis, watercrisis, 
bezuinigingscrisis, cultuurcrisis, 
einde van de wereldcrisis, het doet 
allemaol nie goed bij Dikke Marie. Ze 
hopen dat de ’t einde van de optocht 
halen.

Nr. 22 c.v. de Weggooiers (kleine 
groep)
Noe navons pa vuu la luumjere. 
De Weggooiers doen voor de 22e 
keer mee. Deze groep van kleine 
middenstanders spreken inmiddels al 
een géf woordje over de grens.

Nr. 23 Dun pastor (individueel)
Geen plaats in ‘Herberg Breda’.
Na alle misbruikschandalen gaat dun 
Pastor deez jaor verkleed as herder. 
IJ is op zoek naar een stal waar 
de verslaafden van Breda kunnen 
wonen, want in ‘Herberg Breda’ lijkt 
geen plaats te zijn voor haar eigen 
verslaafden.

Nr. 24 Bredaos Kabaol 
(muziekkapel)

Nr. 25 Bari (individueel)
René Baremans is al sinds 1989 in 
de optocht aanwezig. Dit keer loopt 
René alleen, want hij heeft ’t licht 
gezien. Misschien wil hij het ons ook 
wel laten zien?
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Grote Optocht 2012 wederom met de 
publieksprijs via SMS 
Ook dit jaar kun je als toeschouwer van de Grote Optocht weer 
een smsje sturen om jouw favoriet aan de publieksprijs te 
helpen. Er is één winnaar en dat is degene die per SMS de 
meeste stemmen ontvangen heeft. In 2011 waren dat De 
Toeteleurs. De publiekswinnaar wordt tijdens de prijsuitreiking 
in het Chassé | Theater bekend gemaakt. De actie wordt ook dit 
jaar weer mogelijk gemaakt door CM.

Op maandag 20 februari 2012 kun je tussen 12.30 en 18.30 uur 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 naast je eigen abonnementskosten. 
Per telefoonnummer kan slechts één geldige stem worden uitgebracht. De 
opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan het Kielegatse Carnaval.

Maandag 20 februari
Grote Optocht
Locatie: vertrek Nieuwe Haagdijk
Tijd: 13:11 uur

Optochtbal
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 16:00 uur

Prijsuitreiking Grote Optocht
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 18:00 uur

Info: www.carnavalbreda.nl



Het gezicht van de jury 
Terwijl de toeschouwers genieten van de langstrekkende optocht zijn er dertig 
Kielegatters actief om deze optocht te beoordelen. Zij nemen de lol serieus!!

De optochtjury gaat aan de hand van een aantal criteria te werk:
- Idee: De gedachte achter het gene dat uitgebeeld wordt.
- Uitbeelding: De vormgeving, de uitwerking van het idee, hoe komt het over  
 bij het publiek.
- Technische uitvoering: Hoe is het idee uitgevoerd, materiaalkeuze, afwerking etc.
- Actie: Contact met de toeschouwers, hun reactie en enthousiasme.
 
Voor al deze criteria kan ieder jurylid tussen de één en tien punten toekennen. 
En dan het zwaarste onderdeel: 
- Carnavalesk. Hiervoor kan een jurylid tussen de nul en 20 punten geven. 
In totaal kan een jurylid dus maximaal 60 punten geven.

Iedere optochtcategorie heeft een eigen jury van vier tot zes personen die eerst 
individueel hun scores bepalen. De beoordelingen worden bij elkaar opgeteld en dan 
wordt samen overlegd over de eindscore. 

De juryleden lopen wel gedrogeerd langs de optocht. Ze gebruiken namelijk bijna 
allemaal stuf en schrijven met potlood of pen. De een schrijft, de ander krast; 
alles wordt altijd genoteerd. Omkoopbaarheid is geen probleem. De meesten zijn 
uiteindelijk te verleiden met een bak bier, veel leutpenningen, een sigaar, een mooi 
mokkel, eeuwige jeugd, eeuwig leven, heel veel geld. Dit lijkt bezwaarlijk, maar 
uiteindelijk blijkt wel dat deze jury bestaat uit superintegere mensen die hun werk 
echt serieus nemen.

De voldoening van het jurylidmaatschap zit hem in de sfeer en gezelligheid, het 
genieten van de creativiteit en er waardering voor hebben, jurylid mogen zijn in het 
Kielegat en hoe eervol dat is, het leveren van een bijdrage aan een nog betere optocht 
en natuurlijk de consumptiebonnen en broodjes na afloop. De juryleden vinden dat de 
deelnemers tot prachtige resultaten komen en respecteren dat zeer. De jury wenst 
iedereen een prachtige optocht.

De uitgebreide handel en wandel van de optochtjury lees je op carnavalbreda.nl bij 
Kielegatse Optocht.

Leutbelasting, wie wil dat nou niet 
betalen?
De Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen (BFC) en de Stichting Kielegatse 
Bouwers (SKB) waren de initiatiefnemers om tijdens de grote optocht in ’t 
Kielegat leutbelasting te heffen. Voor niks gaat de zon op en komt de Grote 
Optocht langs. De zon gaat nog steeds voor niks op de grote optocht komt nog 
steeds voor niks langs. Echter voor het aanschouwen van zo veel cultuur en leut 
en om de kosten voor de bouwers van al dat moois in de optocht enigszins het 
hoofd te kunnen bieden hebben de BFC en de SKB  al weer enige jaren geleden 
de leutbelasting in het leven geroepen. Een ieder mag tijdens de optocht ‘unne 
duit in ut zakske’doen. 

Geef met gulle hand, want de 
centjes zijn hard nodig om in de 
toekomst verzekerd te kunnen zijn 
van een mooie Kielegatse optocht. 
Voorafgaand aan de optocht zal 
de wagen van de leutbelasting, 
genaamd ’t Turfschip,  iedereen 
in de gelegenheid stellen om zijn 
‘leutbelastingplicht’ te voldoen.

Nr. 26 Jean (individueel)
Edde Gij ut licht gezien uit ut Ginneke                                                                
Jean is een echte Ginnekense 
mijnwerker. Jean brengt ut licht van 
’t Ginneken naar Breda. Wie of wa zou 
da Ginnekense licht dan wel zijn?

Nr. 27 De Deksels (kleine groep)
We zetten Breda op stelten.
In ’t Kielegat zijn altijd wel 
activiteiten en evenementen. De 
Deksels spelen hier graag op in.
Door Breda op stelten te zetten zullen 
de Deksels het niveau van de optocht 
in ’t Kielegat naar een hoger niveau 
tillen. Met de Deksels wordt geen 
loopje genomen. 

Nr. 28 b.c. de Dijkrakkers 
(randgemeente)
De Dijkrakkers uit Heijningen vieren 
hun 11 jarig bestaan in het wilde 
Westen. Voor de vierde keer doen 
de Dijkrakkers Breda aan. Ge wit 
nie wa ge ziet. Saloons, jailhouse, 
heldhaftige cowboys, een verdwaalde 
indiaan, rodeo, stoomtrein. Kortom 
De Dijkrakkers laten op carnavaleske 
wijze ons zien hoe het vroeger ging in 
het wilde Westen.

Nr. 29 c.v. de Kantenmaaiers (grote 
wagen)
ATAK
Bavel verovert Breda. Het kan niet 
anders. Op spectaculaire wijze laten 
de Kantenmaaiers een groot aantal 
(oud) strijders infiltreren in de 
Kielegatse gemeenschap. Op één van 
de grootste wagens  zal e.e.a. door de 
Kantenmaaiers begeleid worden.

Nr. 30 vrij nummer

Nr. 31 Franske (individueel)
Franske zit achter de geranuems
Ge zou ut niet gelove, maor dieje 
jonge vent eet z’n pensioen ge’aald.

Nr. 32 Leutkapel Daoreddezewir 
(muziekkapel)

Nr. 33 De Zuilenschuivers (grote 
groep)
De Zuilenschuivers uit ‘t Aogje zetten 
’t Kielegat al 33 jaar in vuur en vlam.
Het verhaal (?) doet de ronde en 
breidt zich als een lopend vuurtje 
uit. Vlammen die zich moeilijk laten 
tegenhouden. Zelfs de brandweer 
krijgt het warm.

Nr. 34 c.v. Ut Lekker Bietje (grote 
groep)
De BCV heeft het licht gezien. De 
optocht trekt door.
Eindelijk gaan we ervoor zorgen dat de 
optocht op een vrolijke manier zeer 
rap door de binnenstad trekt. Dit alles 
onder het motto: “Nie maauwe, maar 
door trekke”.

Nr. 35 c.v. De Bikkels (grote wagen)
We zijn nie te temme.
Ook de Bikkels komen uit Bavel. Op 
de wagen zijn verschillende dieren 
die nie te temme zijn. Ook niet 
verwonderlijk want een piloot en 
een joker staan voor de klus om deze 
dieren te temme. De dieren op de 
wagen zullen voor joker staan, maar 
De Bikkels zeker niet.

Nr. 36 b.c. de Kroegtijgers 
(randgemeente)

Flower power.
Tien Kroegtijgers uit Noordhoek 
tussen de 16 en 18 jaar zetten de 
bloemetjes buiten. Deze vrienden van 
de basisschool zorgen voor veel kleur 
en beweging in de optocht.

Nr. 37 OOO-dietwee (paar)
We duiken het Kielegat in.
Broer en zus (Roovers) doen al voor 
het 13e  jaar mee en duiken met veel 
plezier met carnaval het Kielegat in.

Nr. 38 c.v. dun alve gladiool 
(individueel)
Frans Schoester neemt het 
stadskantoor op de hak. Ondanks de 
crisis feest het stadskantoor vrolijk 
door. Ze houden op het stadskantoor 
echt van carnaval. Er worden op 
het stadskantoor het hele jaar door 
luchtballonnen opgelaten. Confetti 
en serpetines zijn ook niet van de 
lucht. Breda is tenslotte bijna cultuur 
hoofdstad, dus wat feestelijke pret 
mag er best zijn. Af en toe sneuvelt 
er wel eens een planneke en ploft het 
balloneke uit elkaar. Soms komt hij 
echter hoog in de lucht. Te hoog? Wie 
weet waarheen dat kan leiden?

Nr. 39 Boerensociëteit Ginneken 
(grote groep)
K’eb teveul licht gezien.
De boeren ebbe ut goed. Echter door 
de zonnebank ebbe de boeren teveul 
licht gezien.

Nr. 40 vrij nummer

Nr. 41 Boerensociëteit Ginneken 
(muziekkapel)

Nr. 42 Ut Kombineejke (grote groep)
K ‘eb licht, eddut gezien?
Goeije verlichting is belangrijk bij ut 
Kombineejke. Ze wille graog gezien 
worre. Dus meej een goeje verlichting 
sjeezen ze deur d’un optocht.

Nr. 43 c.v. De Narrekoppen
Ok in de (w)onderwaterwerelt motte 
oewe kop bove waoter ouwe.
De Narrenkoppen ebbe ut licht op 
zeej gezien. Daor kwame ze Neptunus 
teege op unne joekel van unne walvis. 
Neptunus kwam een surrever redde 
van unne kwaoje n’oktoopus, die in 
zunne rust verstoort war dur allemaol 
zeebewooners en reejkreejante.
Unne fannetieke duiker gaat op 
onderzoek uit naar een gezonke 
spaons galjoen dat achter de walvis 
op de boojum ligt. De Blaoskaoke 
lusteren ’t h’eel op meej dur wondere 
onderwaoterklanke van hunne kapel.

Nr. 44 b.c. de Boskrekels 
(randgemeente)
In de renaissance ebbe ze ut licht ook 
gezien.
De Boskrekels uit Sprundel, die dit 
jaar 44 jaar bestaan, nemen ons mee 
naar de tijd van de renaissance. Ook 
toen had men ut licht al gezien

Nr. 45 c.v. de Schobbejakke (grote 
wagen)
Of Breda ooit het licht zal zien als 
spookstad!
D’n heks heeft met haar toverspreuk 
Breda in haar greep. We zien het 
begijnhof waar het verhaal van het 
spook groot is geworden. 
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De draak die kasteel Bouvigne 
terroriseert en de heks die net de stad 
verlaat. Uit het graf aan de achterkant 
van de wagen zal een oude prins uit 
zijn graf herrijzen. De Schobbejakke 
kijken met een vette knipoog naar 
lang vervlogen tijden in Breda.

Nr. 46 Kul & Kol (kleine groep)
Kul & Kol ‘ebben ‘ut licht gezien.
Meej ons nieuwe Veder-light worde zo 
licht als een veertje. De kilo’s vliegen 
er vanaf terwijl ’t Kielegat scandeert: 
“Al elluf kilo kwait, meej Veder-
Light”.

Nr. 47  Alwir Irste (paar)
Wa doede me aon.
Alwir Irste? Verwacht toch eens nie 
zoveul van ons. W’ebbe ut licht nog 
nie gezien g’had. Dus gullie moge 
beslisse. Enne… Laot ons nie in ons 
hempie staon.

Nr. 48 Dun Durskes (kleine groep)
Dun Durskes ebbe ut licht gezien.
We gaan met onze lichttherapie de 
carnavalsspirit naar boven halen.

Nr. 49 c.v. de ikke en ‘ij (paar)
Ikke en ‘ij ebbe ut wel gezien.
Er zijn bij ikke en ‘ij grote twijfels 
of ze bij de gemeente het licht 
wel hebben gezien. Gezien de vele 
storingen bij de straatverlichting in de 
stad wordt hier ernstig aan getwijfeld. 
de ’t einde van de optocht halen.

Nr. 50 c.v. de Toeteleurs (kleine 
wagen)
Hebbe gullie ut licht ok gezien?
Nou wij wel, naor unne moeizame 
start waore we ut licht effekes kwijt. 
Vandaor da we ok maor meej unne 
kleine waoge meerije. Kek maor us 
goed, waant we denke da we ut licht 
weer gevonde ebbe. Ut stikt dan ok 
van de lichtjes op op onze waoge. Kek 
zelf maor.

Nr. 51 c.v. Aogse Hopkes (grote 
groep)
Aogse versiertruck
De Aogse Hopkes maken er een dolle 
boel van. De grote optocht wordt 
letterlijk en figuurlijk versierd. Alles 
en iedereen komt aan de beurt.

Nr. 52 Stichting c.c. ’t Aogje (grote 
wagen)
Agge lacht bende mooier.
c.c. t’Aogje schrijft traditiegetrouw 
onder randgemeente in, echter dit 
jaar heeft de BCV het licht gezien 
en is ’t Aogje ingdeeld bij de grote 
wagens. Da’s lache en agge lacht 
bende mooier. Ze ebbe nog gelijk ok 
in’t Aogje.

Nr. 53 c.v. Simpel (grote wagen)
Na ruim 22 jaar hebben we misschien 
ut licht gezien
Leer c.v. Simpel niet hoe ze een wagen 
moeten bouwen. De act eromheen 
was steeds weer een kriem. Dit jaar 
is dit uitbesteed. De verrassing is 
groot en het feest zal  er zeker niet 
minder om zijn. Komt allen kijken en 
vooral luisteren Dat zal een ervaring 
worden!!!!

Nr. 54 c.v. de Rolmaatjes (grote 
wagen)
Copacabana.
De Rolmaatjes (Bavel) hebben de zon 
ontmoet en daardoor ’t licht gezien. 
Zomercarnaval in februari. Het wordt 
een kleurrijke omlijsting gebaseerd op 
de Bredase Copacabana.

Nr. 55 k.v. Sowieso Opeloos (grote 
groep)
Meej minder schuur gaon wij 
miniatuur.
Hoewel ze miniatuur gaan, zal er een 
grote groep verkeersregelaars nodig 
zijn om Sowieso Opeloos veilig door de 
Bredase binnenstad te sturen.

Nr. 56 De Femmekes (kleine groep)
Crisis aan de top, wij vangen het op.
O wat balen.’T is niet te betalen. Wat 
een getob, de oudjes weer voorop. ’T 
is te zot, we komen weer aan bod. We 
brengen gin licht, maar verlichting.

Nr. 57 Op zolder gevonden 
(individueel)
Peter van de Broek weet het nog 
niet zeker van dit jaar. Gaat hij op 
de latten of met de latten door de 
Bredase straten? Het schijnt dat Peter 
nog wat anders op zolder gevonden 
heeft.

Nr. 58 c.v. de Tapkes (randgemeente)
Op zoek naar de ‘perfect wave’ 
hebben we het licht gezien.
De Tapkes uit Etten-Leur zijn voor 
de 11e keer deelnemer aan de grote 
optocht in ’t Kielegat. De Tapkes gaan 
de stranden van Hawaii om daar de 
perfect wave te zoeken. Alles wordt 
hierbij opgefleurd door de vrolijke 
kleuren en Hawaiiaanse kostuums.

Nr. 59 c.v. Dahebwelwa (grote 
wagen)
t’is un knap staaltje werk
Dahebwelwa (Bavel) heeft een tot een 
knappe staalconstructie gekomen. T’is 
kunst dus dahebwelwa!!!!

Nr. 60 vrij nummer

Nr. 61 c.v. ’T is wa (kleine groep)

Da zeej dur mar net aon oe ge ut 
bekekt
’T is wa krijgt door het zoeken naar ut 
licht een unieke kijk op carnaval.

Nr. 62 Jansen & Ko (paar)
Jansen en Ko ebbe ut licht gezien en 
gaan… Nordic Wokking.
Twee sportieve oosterse typetjes zijn 
naar ’t Kielegat gekomen om een 
nieuwe sport onder de aandacht te 
brengen. 

Nr. 63 Krekels Ofzo (grote groep)
We gaon vur straotballet, waant ons 
subsidiegeld is stopgezet.

Kontklopper | 19

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

Maandagavond hossen op de 
Grote Markt
We waren vorig jaar op de carnavalsmaandagavond met vele duizenden op 
de Grote Markt. Natuurlijk, het prachtige weer werkte hieraan mee, maar de 
maandag na de Grote Optocht geldt al weer een paar jaar als dé ouderwetse hos- 
en dweilavond. Met zijn allen naar de Markt om samen te hossen op de plaatjes 
van DJ Dun Willem, die er elk jaar weer een gigantisch feest van weet te maken. 
Zelfs grote groepen van boven de rivieren zijn steevast iedere maandagavond met 
carnaval van de partij.

Zondag ook?
Ook dit jaar zal Willem om 19.30 uur het startsein geven voor een onvergetelijke 
avond. Is de stemming net als vorig jaar (optimaal dus!) dan zullen er zeker ook 
dit jaar weer na ‘Brabant’ van Guus, om 22.30 uur nog wel wat toegiften komen. 
En als het nou heel gezellig en lekker weer is, dan kan het zo maar zijn dat je Dun 
Willem ook op zondag op het bordes van het Stadhuis aantreft. Dan zijn Prins en 
gevolg ook aan het dweilen op de Grote Markt. Kriebelt het bij oe ook al?

 
Programma Carnavalsmarathon 2012 
Vrijdag 17 februari 2012
17.11 uur Spetterende Opening vanuit de NHTV-studio in Breda
17.30 uur Terugblik op carnaval 2011
18.00 uur Happy Hour door Chris Roelants met reportages
19.00 uur NIEUW! Op Bezoek Bij…..de opnames voor de Barnavalslied-
  verkiezing 2012  
20.00 uur  Barnavalsliedverkiezing 2012; 
  De deelnemende liedjes aan de verkiezing worden voorgesteld 
  vanuit De Koe in Princenhage. Een vakjury geeft het eerste oordeel.
23.00 uur Het Kielegats Carnavalsconcert 2012 vanuit het Chassé Theater
24.00 uur Herhaling van de vrijdagprogramma’s                     

Zaterdag 18 / Zondag 19/ Maandag 20 en dinsdag 21 februari 2012
08.30 uur NIEUW!  Hopsasa; Kinderprogramma met Ran Magictainnent:
  Hopsasa is een vrolijk, speels en carnavalesk programma met een 
  mysterieus tintje. Op een leuke manier leerzaam, carnavalesk en 
  geïllustreerd met vrolijke beelden uit de Baronie van Breda.
10.00 uur Is ut nog laot geworre
10.15 uur Nieuw! Willempie’s Timmer’ok
10.30 uur Van de Prins Gin Kwoad; 
  Ad Romijn en de gastpresentatoren Kees Kleemans (za.), Thijs 
  van der Molen (zo.), De Mechel (ma.) en Pim van Ginneken (di.) 
  ontvangen weer Hoogheden uit de regio
13.30 uur NIEUW! De uitreiking van de Gouwe Kegel
14.00 uur NIEUW! De Kaoter kom Laoter; 
  Jongerenprogramma met Raymond, Mitch en Nick. Met de 
  Barotubeverkiezing,  de kwis Petje Op, Petje Af, een modeshow, 
  optreden van artiesten en bezoeken aan jongerencarnavalsfeesten
15.00 uur Optochtenconfetti; 
  Met op zaterdag: 11-11-11 en reportages uit de regio. Zondag: live 
  de optocht van Prinsenbeek, Maandag: live de optocht van Breda 
  en Dinsdag: de optocht van Oosterhout.
17.00 uur Meej oe Bord op Schoot; 
  Verenigingen en kapellen strijden in een vrolijke show tegen elkaar 
  o.l.v. Nelleke en Big Mama
19.00 uur NIEUW! Op Bezoek Bij…. 
  de Gebroeders Ko (za.), WC Experience (zo.) de Bonte Avonden 
  Bavel (ma), en Piet van Hoof (di.). Met Jac Zom.
20.00 uur Een Rondje Baronie; carnavalsreportages uit de regio. 
  Met Ton Kleemans (za.), Peter van Gastel (zo.) en Danielle van 
  Buitenen (ma.). En op dinsdag uitslag Barnavalsliedverkiezing met 
  Ad Romijn
23.30 uur Herhaling van de za-, zo- en ma-programma’s. 

Dinsdag 21 februari: Finale Barnavalsliedverkiezing en sluiting om 23.11 uur. 
                                          
Kielegatters kunnen Baronie TV digitaal en analoog 
ontvangen op StadsTV Breda (digitaal Ziggokanaal 40, 
analoog op kanaal 14)

Deelnemers grote optocht 2012



Zoals ge ziet draajt ons 
balletgezelschap gewoon deur. 
Ondanks de bezuinigingen van het 
kabinet draaien we gewoon de 
pirouette. De cultuur is letterlijk op 
straat gezet.

Nr. 64 Kop – Willem Claassen (kleine 
wagen)
Op Zunne KOP. Buiten mededinging 
wordt door Kop – Willem Claassen 
een rijdend kunstwerk aan de 
Kielegatters getoond. De verbanden 
tussen kunst, vormgeving en 
hedendaagse beeldcultuur worden 
op een toegankelijke wijze zichtbaar 
gemaakt.

Nr. 65 c.v. de Ratdraoijers (grote 
wagen)
We spelen ermee
De Ratdraoijers (Bavel) zijn hun 
jeugd nog niet vergeten. Spelen is 
het leukste om te doen. Dit laten ze 
in hun grote wagen dan ook duidelijk 
zien.

Nr. 66 c.v. de Werme en de Kauwe 
Kant
Matrozen werpen een eigen licht op 
de stad en op zichzelf. Da zal me een 
licht geven.!!!

Nr. 67 c.v. D’un Vollie (individueel)
Spesjaale bank veur da licht
Cees Volders test namens RKSWATST 
al da licht op ut verkeer.

Nr. 68 c.v. de Tafeldames (paar)
De Tafeldames geven een rondje. De 
Tafeldames nodigen iedereen uit voor 
hapje en een drankje aan hun lopend 
buffet. “Heddut licht gezien? Li(ch)
gt ut of staot ut? Neeje ut rijdt op 
wielekus en ut is rond. Snapde gij ut 
nog? Wij wel”, aldus de Tafeldames. 
Da wor dus goei tafelen meej de 
dames.

Nr. 69 c.v. Ak mar leut heb (grote 
wagen)
D’r staot eel wa  op ’t spel
Wederom een jonge gezellige groep 

uit Bavel, die er voor gaan. Creatieve 
spelletjes zijn in de wagen van Ak 
mar leut heb verwerkt. Voor de eerste 
keer in het Kielegat en dan meteen 
met een grote wagen. Chapeau.

Nr. 70 vrij nummer

Nr. 71 c.c. De Blauwe Kei (kleine 
wagen)
We hebbe ut licht gezien
Dun congregaatsie van broeders en 
zusters van The Blue Stones hebbe ut 
licht gezien.  De boodschap is: “Maok 
veul leut meej carnaval en ge zult 
zeker ut licht zien.”

Nr. 72 c.v. De Peukskes (grote groep)
En toen zagen we het licht.
De Peukskes zag plotseling het licht (a 
flash in the sky) en geven dit jaar de 
ruimte aan dit idee. Donder en 
bliksem waar komen de Peukskes mee 
op de proppen?

Nr. 73 c.v. Ketel (kleine groep)
Trekke of schiete, meej c.v. Ketel is 
ut genieten
Ut kan vrieze of dooije, trekke of 
schiete. We zullen ut wel zien, in 
ieders geval wordt ut weer genieten.

Nr. 74 b.c. D’n Ottentotters 
(randgemeente)
The Cars (tekenfilm)
De Ottentotters uit Standdaarbuiten 
zijn gek op dieren. In ut Kielegat 
zullen ze dat weten ok.

Nr. 75 Allus Zakt (grote groep)
We zijn gin zwaonen meer.
Het Zwanenmeer, uitgevoerd door 
Allus Zakt, krijgt in de Kielegatse 
optocht een extra dimensie. 
Lichtvoetig gaat Alles Zakt door de 
optocht heen. Pirouettes, pas de 
deux, het maakt voor Allus Zakt niet 
uit. Zij halen Allus uit de kast om 
’t Kielegat nog wat cultuur te laten 
snuiven.

Nr. 76 D’n lekke tuub (kleine groep)
Betalen? Wij stallen onze fiets gratis 
en overdekt.
Weer betalen in de Bredase 
fietsenstallingen. “Het moet niet 
gekker worden” denken ze bij d’n 
lekke tuub. D’n lekke tuub brengt z’n 
eige gratis fietsenstalling mee.

Nr. 77 Willy Does (individueel)
Willy vindt het al jaren leuk om mee 
te lopen. Toen vorig jaar haar neefje 
werd geboren, zag Willy ut licht. 
Verkleed als baby zal Willy menig 
hartje doen smelten.

Nr. 78 De Rat van 11 (grote groep)
Al 99 jaore sleure en sjouwe om NAC 
op jubileumkoers te houwe.
Het wel en wee van NAC ligt de 
Rat van 11 na aan het hart. Een 
levende navigatiepijl moet zich 
met behulp van het publiek langs 
allerlei levensbedreigende  obstakels 
zoals faillissementen en degradaties 
wringen om haar uiteindelijke 
bestemming te bereiken: het 
100-jarig bestaan van de club.  Het 
gaat de Rat van 11 lukken, zeker 
weten.

Nr. 79 Bende benukt (kleine groep)

Bende benukt op z’n Grieks
Griekse toestanden bij Bende Benukt. 
De kas is leeg en ze zitten op zwart 
zaad. Mar da nukt niks, we viere 
gewoon carnaval op de bonne fooi.

Nr. 80 vrij nummer

Nr. 81 c.v. de Spoedjes (kleine 
wagen)
Un koud kunsje.
De opwarming van de poolkap heeft
grote gevolgen voor de bevolking van 
de eskimo’s.
Nu het nog kan zullen zij ons nog 
eenmaal un koud kunsje tonen.

Nr. 82 c.v. de Meikevers (grote 
wagen)
Vastenaovond zat, mar nerregeus zo 
as bij ons in ’t Kielegat.
Overal in de wereld wor vatenaovond 
g‘ouwe. De Meikevers laot plaotse en 
lande zien war ut vastenaovonféést 
sins mensenéugenis wor gevierd. 
Wa te denke van Venéésieje waor 
ut karrenaval mééj  zun prachtige 
maskers en kleding nooit nie in ut 
waoter valt. In Bels is Gilles de 
Binche wereldberoemd. Wa denkte 
van New Orleans. De uit Frankrijk 
overgewaaide Mardi Gras wor daor 
g’ouwe meej unne jambalaoja van 
kédzjunmeziek afgemakt meej 
djeztonen. Wa denkte van de samba 
in Riejoow of van de karrenaval in 
Duitsland. ’t Kielegat bleft meej dees 
daoge toch ut centrum van de wereld.

Nr. 83 c.v. de Krȗskes (kleine groep)
De Krûskes hebben ut zwaailicht 
gezien.
De Krȗskes ebbe ut licht nog nie 
gezien, maor da wor wel ’n keer tijd.

Nr. 84 Eddum Dur (kleine groep)
Me brenguh verlichting.
De meest flexibele vereniging zoals 
ze zelf zegge,  zal alles tijdens de 
optocht toe- bij- en verlichten. 
Eddum Dur.

Nr. 85 c.v. W?rom (kleine wagen)
We Benne boven de wolken.
W?rom zoekt het dit jaar hogerop. 
Vanaf grote hoogte wordt er naar ’t 
Kielegat gekeken. W?rom voelt zich 
helemaal in de wolken in de parel van 
het zuiden.

Nr. 86 Juullekus (paar)
Me hadden ut licht gezien.
De verlichte zielen zetten 
schijnheilige in ut licht. Als het 
daglicht dat maar kan verdragen. Ge 
kun bij de Juullekus nog wat aflaten 
verdienen.
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Lintjesregen 13 februari 2012
KIELEPLAK
1 Peter van Koulil ’t Lekker Bietje
2  Seline Huybrechts De Narrekoppen
3 Matthijs Faas De Toeteleurs
4 Brenda van Gool De Schobbejakke
5 Henk van Arendonk De Boeren Sociëteit
6 Frank Nusselein De Juulekes
7 Cees Valkestijn De Blauwe Kei
8 Mariët Fluitsma Dikke Marie
9 Daphne van Rossum Bredaos Kabaol
10 Franske Hendrix Franske

KIELEPLAK SPECIAAL
11 Kees van Alphen Toeteleurs

De Grôtste 
Versierder 
bende gij! 
Tenminste als je je huis met carnaval 
feestelijk versierd hebt.
Afgelopen weekend heeft Prins Lucius 
met zijn hele gevolg, de hofkapel en alle 
Kontkloppers Breda weer afgestruind om 
een paar Grôte Versierders te verrassen, 
te prijzen en te overvallen met een 
miniknalfeest! Bij het ter perse gaan van 
deze Kontklopper weten wij nog niet wie 
die Grôtste Versierder 2012 is geworden. 
Wat we wel weten is dat steeds meer 
Kielegatters gehoor geven aan onze oproep 
om minstens een week voor carnaval je 
huis te versieren. Dat is hartstikke leuk 
om in de stemming te komen. Je hele 
straat fleurt er van op.

Vorig jaar was het onder andere bal bij de 
familie Voogt die hun huis tijdens carnaval 
gewoon als café ombouwen en het jaar 
daarvoor stonden we bij de familie Vos – 
ja dat stel in die badjassen want ze lagen 
al in bed! - te hossen! 

Dus allemaal versieren die huizen dan 
wordt het Kielegat het vrolijkste stadje 
met carnaval!



www.carnavalbreda.nl

bedankt
namens de BCV

www.carnavalbreda.nl
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Gastheer:



© GAMMA

GAMMA  
Naaldwijk

 Gildestraat 102 | (0174) 64 28 80 | www.gamma.comSpinveld 16 | 4815 HS Breda | www.gamma.com

GAMMA
Breda

Gaat tijdens het
Carnaval
het licht bij u uit???
Steek uw licht
dan eens op
bij GAMMA Breda!!!

Edde gij ok
ut licht gezien?



Nieuwe Prinsenbar
Het was een hele 
traditie geworden: 
de Prinsenbar in 
Hotel Van Ham bij 
John en Sylvia van
Hooijdonk op het
Van Coothplein. 
Maar dit jaar verplaatst de Prinsenbar 
zich naar het hart van de stad. Prins 
Lucius heeft gekozen voor café 
Publieke Werken in de Annastraat als 
hang-out om op adem te komen na 
een lange dag zwieren en zwaaien in 
Kielegat en omstreken. Zijn idee is om 
ieder jaar een ander café Prinsenbar 
te laten zijn. 

Gemma Fierst van het café is 
verheugd: ’Wij vinden het een eer! 
We zijn een aantal jaar dicht geweest 
met carnaval, maar het begon toch 
weer te kriebelen. Ik kom zelf uit 
Zuid-Limburg dus carnaval zit er bij 
mij wel in! We hebben deze kans met 
beide handen aan gegrepen. We zitten 
in een achterafstraatje, niet echt in 
de loop, maar deze carnaval gaan we 
er voor! We gaan overdag ook veel 
voor de kinderen doen, we hebben 
twee ruimtes dus in één er van klinkt 
zeker kindercarnavalsmuziek!’.
Iedere dag rond 23.00u (m.u.v. 
vrijdag) kun je hem hier vinden: Prins 
Lucius met gevolg en hofkapel. En 
dan bouwen ze altijd nog een feestje!
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De Gemeente Breda heeft als gevolg van de herontwikkeling van het industrie-
terrein de huidige huurovereenkomst van de bouwloods aan het Hekven niet 
verlengd. Hierdoor komen de wagenbouwers na carnaval 2104 in de problemen. 
Voor de start van het seizoen 2014-2015 is er een nieuwe locatie nodig. 

Op dit moment zijn er acht bouwverenigingen in de loods actief. De aangrenzende 
loods is in gebruik als opslag voor een groot aantal verenigingen uit Breda, 
Princenhage, Teteringen en de Haagse Beemden. Gelukkig erkent de Gemeente 
Breda dit probleem en zijn we inmiddels in gesprek om tot een oplossing te komen. 
Er is een analyse gemaakt van de wensen van de verenigingen en de mogelijkheden 
van de Gemeente Breda. Omdat alle belanghebbenden overtuigd zijn van de 
noodzaak om snel een nieuwe locatie te vinden, hebben we er vertrouwen in dat 
het bouwen van prachtige carnavalswagens ook in de toekomst 
gewoon door kan gaan.

Wagenbouwers naarstig op zoek 
naar nieuwe bouwlocaties 

In 2013 bestaat de BCV 77 jaar! 

Met 7 x 11 gaat 
feesten vanzelf

In 2013 gaat de BCV tijdens het 
77-jarig lustrum groots uitpakken. Het 
startsein zal gegeven worden tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van de BCV en 
de BFC en de feestelijkheden worden 
afgesloten tijdens het Blèèrfêêst in 
november van dat jaar. De voorzitter 
van de lustrumcommissie is Ruud van 
de Reijt. Ruud gaat de komende weken 
een commissie samenstellen om al dat 
moois te gaan organiseren en in goede 
banen te leiden.

Terugblik
Het begon allemaal op 26 januari 1936 
met de oprichting van de Bredase 
Carnaval Viering (BCV). 
In het Zuyd werd op 22 februari het 
eerste echte carnavalsfeest met een 
echte Bredaose Prins gevierd. De 
eerste Prins gaf “enen toespraak uit 
den bloten bol” en een rondje “uit 
eigen zak”. Dit was misschien wel het 
begin van De Grôtste Mââuwert en 
de stichting leutpenningen. Maar dat 
zoeken we nog uit.

Vooruitblik
Op dinsdag 21 februari zal Prins Lucius 
op de Grote Markt rond 21.00 uur vanaf 
het stadhuis het motto voor het feest 
7 x 11 in 2013 bekend maken. Meer 
verklappen we voorlopig niet!

Colofon
De Kontklopper is en uitgave van de 
Stichting Bredase Carnaval Viering 
(BCV) i.s.m. met Het Stadsblad
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Anne-Marie en Eric van Overbeek
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Van 4 tot en met 22 februari exposeert 
het Kielegats Carnaval Museum 
weer! Totdat we een vaste locatie 
hebben doen we het met de reizende 
expositie die dit jaar te zien is bij 
Kickstart, Catharinastraat 87-89. Het 
thema is muziek. Door middel van het 
tentoonstellen van  instrumenten, 
optredens van kapellen en afspelen 
van (oude) carnavalsmuziek proberen 
we te laten zien en horen dat muziek 
al van oudsher van onmisbare waarde 
is voor Carnaval. De nadruk ligt op 

Kielegatse muziek en Kielegatse 
muzikanten, zoals Ger Couvreur, 
Thijs van der Molen en Cris Debuut. 
Aangevuld met bladmuziek, foto`s, 
artikelen en veel andere parafernalia 
biedt deze expositie een mooi kijkje 
in de wereld van muziek.
Overigens wijdt de Stichting KOP, 
Speelhuislaan 171, Breda onder de 
titel “Op zunne KOP”, aandacht aan 
de relatie tussen Carnaval en Kunst. 
Deze expositie is nog te bezoeken tot 
26 februari 2012.

11 Gebóóje
 Kielegat 2012

1. 
Nou as da wet’ouwer 

Berregkamp et gebóóje datter 
spiksplinternuuwe slote en sleutels 

motte komme om de binnestad meej af 
te sluite om impesáánt de toegang beter te 

kunne b’éére meej minder lópers, en ut Kielegat 
moeilijker te bereike zal zijn voor leeglópers, flie-

refluiters en baoliekluivers et tie g’lijkertijd gebóóje 
h’onderzoek in te stelle naor de bereikbaor’eid van ut 

Kielegat. Da lèkt op unne grôte lantèèrn meej klein licht 
en zou verbóóje motte worre.

2. De Kielegatse bouwclubkes motte 1 jannewaorie 2014 
uit ut bouwkot uit zo eddut kulléézje gebóóje omda ut in-
dustriekèpleks Emer Noord ôk ut licht zal zien. Omda de 
h’ontsluiting al is ingeleid en ingetrééje et de geminte ge-
bóóje om un brug te slaon meej de Charles Stulemeijerweg. 
Afgevalle zijn: CSMweg, Kwattaweg, Pietermanweg, Oran-
jeboomweg en Allebouwclubsweg.

3. Nou as da de léézjès voor bouwh’activiteite worre 
vereenvoudigd voor nie komplèkse bouwprèjekte, zoas is 
gebóóje vanaf 1 jannewaorie, zulle de bouwclubkes een 
eenvoudige aonvraog voor 1 bouwkomplèks indiene wa 
meervoudig is te gebruike. Ut zou ut kulléézje un n’oop 
komplèkse komplèkse schille as ze niet te komplèks over 
een nuuw komplèks zou wille besluite zoda ter wa licht in 
de bouwkottenkomplèks komt.

4.Opebaore wèrreke et gebóóje da dweile na ut dweile 
zullie eige straotje motte schoondweile vanwege de bezui-
nigingen. Daorom is ut meej karrenaval verbóóje kefetti 
wijer te gooje dan oew bèsemsteel lang en breed is aanders 
wor ut dweile meej de kraon ope.

5. Nac doet zaoke meej un h’uitzendburóów voor de kom-
mende vijf jaor. ‘t Is ze gebóóje om straks nie alle speu-
lers uit te zende omdamme dan niks mir te zien ebbe as 
ut voetballe wor uitgezonde en kenne me allenig nog mar 
meursjendaaiz inzende. En das ôôl in.

6. 
De directie van ‘uize 

Overakker et gebóóje gin koste 
meer te maoke voor ut karrenavalsféést 

wa d’al 30 jaar ‘s aves wier g’ouwe maor de 
cente te verschuive naor die h’aktiviteite die de 

bewoners meer h’aonspreke zoas; un tukske doen, 
uitslaope, un n’uiltje knappe, un gat in de dag slape, 

slaope as unne roos. Nieuwste h’aktiviteit schijnt te 
zijn ‘slaopend rijk worre’.

7. Nou as da d’un stelleke Baviaonen de Kielegatse 
h’optocht langzaamaon anèkséére is ut de BééCééjVééj ge-
bóóje uit te kijken da straks de Kielegatse h’optocht niet 
wor aangemerkt as unne wijkoptocht van Baoviaonenlaand. 

8. Nou de geminteraod is uitgekommuniseert over de ta-
oke ebbe ze nog ene taok overg’ouwe die gaot over “oe te 
kommuniséére meej gewône mense” T’is gebóóje dasse in 
plek van kommuniséére wir us gewoon zouwe praote anders 
worre ze g’ékskommuniceerd.
 
9. Ge ken meej Spéés h’ekspedisie Curaçao straks zo de 
ruimte ingeschote worre as me van de grond komme, ôk al 
is’t un bietje “Lynx”. Das ȧȧndere speeskeekkoek as ut gras 
maoje op oew eige stukske opebaore ruimte. Van de Velde 
et Willems gebóóje un enkeltje te boeke om un bôômpke op 
te zette of ut gras in de ruimte groener is dan in d’opebaore 
geprivatiseerde ruimte.
 
10. Na ut snoeiwerrek in de buurt’uizen, ut snoeiwer-
rek op de vereniginssubsidies en ut snoeien van opebaore 
groenstrôôkskes et ut kulleezje gebóóje te snoeje in en op 
de Roerdomp, Regenwullep, Meerkoet, de Pelikaon, Lig-
t’artstraot, Zwijsestraot, Struyckenstraot, Elsstraot, Lunet-
straot en de Jacq de Grèslaon. Ge ken tur beter mar gin 
bôômke opzette.

11. Nou as d’aanstaande Karrenaval ut licht zal zien, is 
ut gebóóje, da bij alle Kielegatters un licht opgaat en dasse 
z’ôk ut licht ebbe gezien, blijve zien, en da niet te licht op-
vatte, zodamme pas na de vebráánding van Kiske en Mieske, 
ut licht voor un jaorke uit zulle doen.

De KCM gaat met de muziek mee 
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Dinsdagavond 
11 jaar feest 
Carnavalsdinsdag! De mooiste dag als je 
het de échte Kielegatter vraagt... Met 
in de avond de verbranding van Kiske en 
Mieske voorafgaand aan een hosfeest 
op bombastische klassieke muziek. 
Wat elf jaar geleden begon met 300 
Kielegatters is uitgegroeid tot een 
feest van meer dan 3000 feestvierende 
mensen die nog één maal alles uit het 
lichaam willen halen om het carnaval 
af te sluiten.

We beginnen om 19.00 uur met hossen 
op oude klassiekers uit de jaren 60, 70 en 
80. Daarna gaat om 19.45 uur het feest 
over in ‘Klassiek ontmoet Carnaval’. Als 
dan alle lichtjes in de lucht gaan geeft 
dit een feeëriek gezicht. Nadat om 
20.11 uur de sleutels zijn terug gegeven 
aan de burgemeester volgt deel twee 
van het concert met ook dit jaar weer 
enkele verrassende toegiften. Kortom 
het Kielegats carnaval begint op 
vrijdagavond klassiek met het Brabants 
Orkest en sluit op dinsdagavond af met 
Klassiek ontmoet Carnaval. Zorg dat je 
er bij bent!

Dit mag dan unne karrenevalskrâânt zijn 
meej unnen’ôôp lollige tekste, mar as 
buitelâânse korruspedent voel ik ut as un 
plicht om de Kielegatters te informeren 
over watter ondergronds ammaol te 
gebeure staot in ôônze stad. Ik zal mar 
muttêên meej de deur in’uis vallen. Nie 
zomar unne deur, mar meej de deur van 
ut stadskuttoor. De Sieneze komme!  

Edd gullie nie hopgemerkt da dieje 
burregemister van ôôns zo dikkels naor 
China mot. Zogenaomd om ‘âândel te 
drijve. Nie dus. Via g’eime stukke benker 
achtergekomme dattie bezig is om ut 
Kielegat te verkôpe aon de Sieneze. 

Daddeejtie afgekeke g’ad van die Russe 
die ammaol voetbalklups opkôpe.

Eddum gezien meej de Singellôôp. ‘IJ liep 
daor de 10 km en adde goed ad hopgelet 
dan adde kunne zien dattie gesponserd 
wer deur de Sieneze. 
Schoene made in China, shirt made in 
China, broek made in China.
Sterk vemaogert deur de biejoowlogiese 
Nassie en Bamieschijve dietie veulvuldig 
in ut bedrijfsresterâânt naor binne eejd 
gewerrekt aolden’ie d’eindstrêêp.

T’is nog nie immaol zekers (ze neme 
wellus overaoste beslissingen in de raod) 
mar dur wor gedacht om ut Kielegatse 
Karreneval af te schaffe en te vervange 
deur un Sienees Draokefêêst.
Webbe zat draoke in de stad rondlôpe 
adde ze in de raod gezeejd gad.
Ut zou best de leste Kontklopper kunne 
zijn diede nou stao te leze.Volleged jaor 
staode perschient meej ut rooje boekske 
van Mao laangs de kâânt van ut Sienees 
Draokefêêst.

De biejoowlogiese groete van oewe 
buitelâânse korruspedent DOOKUS

Carnaval ontmoet 
Klassiek 2012
Deel 1
1. Also sprach Zarathustra 
2. Triomfmars uit Aïda  
3. Drinklied uit La Traviata 
4. Slavenkoor   
5. De La-La van Strauss  
6. La Donna Mobile  
7. Stars en Stripes  
8. Radetzky Marz 

Sleuteloverdracht

Deel 2
9. Kielegatse Ouverture  
10. Torreador   
11. Kleine Café aan de Haven 
12. Land of Hope and Glory 
13. When will we meet again? 

Verbranding Kiske en Mieske

Gulden Bal voor ouderen 
met hun jong 
Het Gulden Bal is ieder jaar weer het grootste en mooiste carnavalsfeest 
van het Kielegat. Voor de 43ste maal ben je welkom op dinsdag 21 februari 
in het Chassé | Theater om 13.30 uur.

Vertrouwd
De BCV-zaal en de foyer zijn weer kleurrijk en carnavalesk versierd, zodat je 
bij binnenkomst al direct in de juiste stemming bent. Het Gulden Bal is een 
feest van herkenning, veel oudere bezoekers komen trouw ieder jaar met hun 
hele familie.
De presentatie is weer in handen van Rien Roks, die in de BCV-zaal het feest 
in goede banen zal leiden en Jan Learbuch doet dat zoals altijd in de foyer.

Kapellen
De grote gangmakers van het Gulden Bal zijn de vele carnavalskapellen, die de 
hele middag onafgebroken de beste nummers brengen. 20 Kapellen op twee 
podia weten als geen ander hoe zij het Kielegatse volk kunnen vermaken. Zij 
doen dat geheel belangeloos met heel veel plezier, omdat op het Gulden Bal 
het gezelligste publiek van het Kielegat komt. De polonaise draait de hele 
middag door. 

Prins en gevolg
Om 16.30 uur komt Prins Lucius d’un Aller Irste van het Kielegat en zijn gevolg 
en hofkapel. Ze worden altijd met heel veel enthousiasme ontvangen. Ook 
burgemeester Peter van der Velden is er bijna ieder jaar als eregast bij.

De mooiste
Diegene die zich, naar het oordeel van een jury, het mooist en meest carnavalesk 
heeft uitgedost krijgt een onderscheiding van de Prins. Maak dus een beetje 
werk van je verkleedpartij, dan valt die eer dit jaar misschien jou te beurt!

De details
De entreeprijs is vier euro inclusief garderobe. 
Kinderen tot 10 jaar mogen onder begeleiding van hun ouders gratis binnen.
BredaPas-houders hebben op vertoon van hun pas gratis entree. Kaarten zijn 
op dinsdag 21 februari a.s. vanaf 13.00 uur verkrijgbaar aan de kassa van het 
Chassé | Theater.

Website
Het Gulden Bal heeft een website voor meer informatie en foto’s. www.
guldenbal.nl.

Blijf zeker niet thuis zitten maar kom gezellig naar het Gulden Bal. 

Dinsdag 21 februari
Bontjassenmiddag
Start: café Muyseum
Tijd: 13:00 uur

Brakkencarnaval
Locatie: Grote Markt
Tijd: 13:30 uur

Gulden Bal
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 13:30 uur

Optreden LISA, AMY & SHELLEY 
Locatie: Grote Markt
Tijd: 15:30 uur

Hossen, zingen en dweilen
Locatie: Grote Markt
Tijd: 19:30 uur

Afscheid Carnaval
Locatie: Grote Markt
Tijd: 20:11 uur

Verbranding Kiske en Mieske & 
vuurwerkshow 
Locatie: Haven
Tijd: 21:11 uur

Info: www.carnavalbreda.nl

Foto: Ingrid Hendriks



HEDDE GĲ  OK 
UT LICHT GEZIEN?

HEDDE GĲ  GINNE GOEIE LAMPKES MEER IN OE WOAGE?  

LOAT NU OE KOPLAMPKE GRATIS VERVANGEN! 

SPECIAOL VEUR CARNAVAL! 

NÚ TIJDENS CARNAVAL BIJ INDUMIJ

WWW.INDUMIJ.NL        VOLG ONS OOK OP FACEBOOK.INDUMIJ.NL + TWITTER.INDUMIJ.NL

Actie alleen geldig voor particulieren bĳ  Indumĳ  Breda, Etten-Leur en Oosterhout van maandag 20 t/m woensdag 22 februari. Alleen geldig bĳ  defect aan het gloeilampje m.u.v. Xenon verlichting. Er geldt een maximum van 1 lampje per klant per auto.

RENAULT EXPERIENCE CENTER OOSTERHOUT  DE BOEDINGEN 19 TEL. (0162) 43 14 50
RENAULT EXPERIENCE CENTER ETTEN-LEUR ECUSTRAAT 5 TEL. (076) 503 93 00
RENAULT SERVICECENTER BREDA  HUIFAKKERSTRAAT 3 TEL. (076) 530 25 00





De Hyundai ix20 i-Light. 
Vanaf €18.495,-
Er is al een Hyundai ix20 vanaf €15.995,-

GRATIS
PANORAMISCH
ZONNEDAK

GRATIS
PANORAMISCH
ZONNEDAK
EN STARTKNOP

De Hyundai ix35 i-Light. 
Vanaf €25.795,-
Er is al een Hyundai ix35 vanaf €23.495,-

HELDER TOCH?
Nu bij Van Riel de Hyundai ix20 en ix35 i-Light. De Hyundai ix20 i-Light is gebaseerd op de 

Hyundai ix20 i-Vision en gratis voorzien van een groot panoramisch zonnedak. Handig om te 

weten: het zonnedak schuif je ook nog eens open. De complete Hyundai ix35 StyleVersion 

heeft er nu gratis een aantal opvallende extra’s bij. De versie heet Hyundai ix35 i-Light en is te 

herkennen aan het grote open te schuiven panoramisch zonnedak en de startknop met smart 

key. Ervaar het zelf. En ontdek dat een rijk gevoel niets meer hoeft te kosten. Bezoek onze 

showroom voor een proefrit. Ervaar 'm zelf.

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3 - 8,2 (l/100 km) / 23,3 - 12,2 (km/l); CO2 - emissie: 114 - 200 (g/km). Uitstoot- en brandstof ver bruik  gegevens 
zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, LAKTOESLAG EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. ENERGIELABEL EN 
WEGENBELASTINGVRIJSTELLING IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. ACTIE’S ALLEEN GELDIG OP VOORRAADAUTO’S.

HYUNDAI VAN RIEL B.V. 
CHARLES PETITWEG 1, BREDA, TELEFOON 076-5725555, WWW.HYUNDAI.NL/RIEL

TM



Willem Hartmans (59) viert dit 
jaar zijn elfjarig jubileum als de 
energieke voorganger tijdens de 
afsluiting van het Kielegatse carnaval 
op de Grote Markt. Aan het einde 
van de vorige eeuw kwamen enkele 
honderden carnavalsvierders samen 
voor het stadhuis, voorafgaand aan 
de verbranding van Kiske en Mieske. 
Inmiddels is dat aantal uitgegroeid tot 
meer dan drieduizend. Willem weet 
wat het publiek wil en het publiek 
houdt van Willem.

Om de afsluiting van carnaval weer op de 
kaart te krijgen begon Willem Hartmans 
in 2001 met het draaien van oude platen, 
muziek uit de jaren zestig en zeventig. 
Dat werd al snel opgepikt door het 
publiek. Het werd elk jaar drukker. “Bij 
de Night of the Proms zag ik wat klassieke 
muziek kon doen. Dat moest ook met 
carnaval kunnen. Waar het thema bij 

de Night of the Proms ‘klassiek ontmoet 
pop’ was wilde ik carnaval en klassiek 
combineren. Dat kon de Radetzky Mars 
zijn, maar ook Vogeltje wat Zing je Vroeg 
of Het Kleine Café aan de Haven in een 
symfonische uitvoering. Het was een 
experiment, maar het bleek een schot in 
de roos.”

En zo stelt Willem nu jaarlijks een 
programma samen van muziek waarop 
het publiek kan deinen, hossen of 
meezingen. “Ik probeer veel uit oud 
repertoire te putten. Daar zit zoveel 
moois tussen.” Soms sneuvelt er wel 
een stukje muziek van de veelal grote 
componisten: “Ik waak ervoor dat er 
lange, minder herkenbare stukken in 
zitten. Het mag niet stilvallen. Dus we 
knippen er wat uit of we voegen een extra 
refrein toe.” Willem weet precies hoe hij 
het publiek meekrijgt, maar hij heeft 
het publiek ook nodig: “Als duizenden 
mensen meezingen en dansen geeft dat 
een stoot adrenaline! Het samenzijn met 
al die mensen is de grote kracht.”

Pratend over de afgelopen jaren haalt 
Willem herinneringen op. “De eerste 
jaren deelden we fakkels uit aan het 
publiek. Dat had iets feeërieks. En ik 
was de gelukkige mens die dat vanaf 
het bordes van het stadhuis van bovenaf 
mocht zien. De warmte die daar vanaf 
kwam was betoverend.” Het werd 
echter elk jaar drukker en omwille van 
de veiligheid stapte de organisatie over 
op kunstlichtjes. “Het is begrijpelijk dat 
we gestopt zijn met de fakkels. Je moet 
er niet aan denken dat er iets mee zou 
gebeuren met al die carnavalskleding. De 

lichtjes zijn een mooi alternatief, maar 
ik ben wel heel blij dat de KRO een paar 
jaar geleden nog heel mooie opnamen 
heeft gemaakt van de fakkels!”`

Sinds een paar jaar springt Willem ook 
op andere carnavalsavonden op zijn 
podium om een feestje te bouwen op 
de Grote Markt. Afgelopen jaar was het 
op zondagavond mooi weer en er was 
veel publiek op de been. “Toen ben ik 
veel eerder dan gepland maar gewoon 
begonnen. Aan het eind beloofde ik het 
publiek een toegift als ze allemaal een 
kwartslag zouden draaien en in polonaise 
richting het Hart van Breda zouden 
gaan. Ik stond voor een lege markt! Het 
gevoel op het moment dat die feestende 
menigte terugkwam is onbeschrijfelijk. 
We zijn tot elf uur doorgegaan!”

Dit jaar zal de opening met het nummer 
Also sprach Zarathustra op dinsdagavond 
extra feestelijk zijn belooft Willem. 
Het meezingnummer Land of Hope and 
Glory dat vorig jaar voor het eerst werd 
gebruikt keert ook weer terug.

De dinsdagavond leeft als nooit tevoren. 
Hoe ziet Willem de toekomst? “Ik zou het 
leuk vinden eens met een hoop kapellen 
gezamenlijk te openen. Net zoiets 
als met het Federatie-orkest vroeger. 
Als honderd man Het dondert en het 
bliksemt speelt… dat geeft natuurlijk een 
geluid! En ik hoop dat we carnaval ooit 
nog eens kunnen gaan afsluiten met een 
lichtjesparade, want ik denk dat dat nóg 
veel meer mensen kan trekken. Ook voor 
kinderen zou dat fantastisch zijn en zij 
zijn toch de toekomst van ons carnaval.”
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Oftewel hoe heet de straat die hier omschreven wordt? Als je het antwoord weet, vul dit 
dan in, op de juiste plaats in de puzzel. Als je deze volledig ingevuld hebt, vind je het 
antwoord op de vraag: 
Hoe heet het grootste licht van een (inmiddels niet meer zo’n grote) landelijke politieke 
partij van Nederland?

1 Een plek waar je, zo te horen, latjes en planken kunt vinden. 
 Het ijzer, wat daar ligt, wordt steeds weer opnieuw aan flarden gereden.
2 Een straat langs het water speciaal voor oranje getinte jongens.
3 Een straat genoemd naar een eiland om zo maar “wad” om heen te lopen.
4 Zou hier ooit iemand zo versierd zijn, dat de straat er naar genoemd is?
5 Als je hier woont, lust je er wel pap van, al smaakt hij wel wat zuur.
6 Misschien is dit wel de plek om eens een hengeltje uit te gooien.
7 In deze straat zien de bewoners er nogal geschrokken uit.
8 Deze straat lijkt mij echt de laatste.
9 Hét vrijgezellenstraatje van Breda.
10 Gek dat je in deze straat naast een voordeur, geen meterkast of garderobe  
 tegenkomt.
11 Dit is een nogal verwarrende naam voor een van de oudste straten van Breda.
12 Dat is raar; de ‘onze’ staat dan wel hier, maar hij is vernoemd naar de belangrijkste 
 kerk van een ander bisdom.
13 Lekker zo´n warm kledingstuk voor de winter, al is dit exemplaar wel wat versleten!

BENDE ZÔÔN GRÔÔT LICHT, DAGGE WIT 
WAOR UT LIGT?

Sluit aan in de Twitter polonaise!

Wie niet Twittert bestaat niet. De 
BCV is echter springlevend! Sluit je 
dus aan in de Twitterpolonaise en 
blijf het hele jaar door op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes en acties! 
Je kunt de BCV volgen via www.
twitter.com/carnavalbreda!

Duizenden carnavalsvierders, een stoot adrenaline

Steun carnaval, wordt vriend van de Prins
Wilt u ook laten zien dat u het carnaval in ut Kielegat een heel warm hart  toedraagt? 
Meld u dan nu aan als ‘Vriend van de Prins’ en u kunt dan deze carnaval al profiteren 
van de voordelen van het lidmaatschap. Een vriend (of vriendin natuurlijk!) betaalt 
jaarlijks aan Stichting Bredase Carnaval Viering een bijdrage van € 66,66 (partner 
€ 33,33) om het openbaar carnaval in ut Kielegat mede mogelijk te maken. 

Speciale extra’s: De Prins van ut Kielegat uit de waardering voor de betaalde vriendschap 
door middel van de ‘vriendenplak’. Hiermee kunnen vrienden  en vriendinnen op zeer zichtbare 
wijze hun steun aan het openbaar carnaval laten zien. Ieder jaar ontvangen de vrienden hun 
eigen plak met het bijbehorende jaarschakel. Hierdoor wordt de vriendenplak elk jaar fraaier. 
Tevens ontvangt hij of zij een mouwembleem met het carnavalsmotto van dat jaar. En de Grote 
Optocht kun je op een schitterende plek midden op de markt in de speciale ‘vriendentrailer’ 
met hapjes en drankjes bekijken! Wil je Vriend van de Prins worden (en dat doe je als je van 
carnaval houdt!)? Bezoek de site en meld je aan. www.vriendenvandeprins.nl 

Woensdag 22 
februari
Haringhappen
Locatie: Publieke Werken
Tijd:17:00 uur

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



NU 20% KORTING OP FIAT BEDRIJFSWAGENS. ALLÉÉN BIJ OTTEN.

20% 

KORTING 

OOK OP OPTIES.

K’ebb’ut licht gezien:

*Geheel rijklaar, incl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, legeskosten, volle tank, matten en afl everpakket. Geen 
bijkomende kosten. Niet geldig in combinatie met andere acties, Niet geldig op Actual-uitvoeringen. Korting geldt ook op te 
bestellen opties. Netto prijzen, geen kortingen mogelijk. Prijzen excl. BTW en BPM. De actie geldt tot en met 29 februari 2012.

Tot 29 februari profi teert u van 20% korting op de Fiat Fiorino, Doblò Cargo, Scudo en Ducato. Kom naar onze showroom dan 
informeren wij u uitgebreid over de mogelijkheden van de Fiat bedrijfswagens.

20% 

KORTING

OOK OP OPTIES.

DUCATO DIESELDOBLÒ CARGO DIESELFIORINO DIESEL SCUDO DIESEL
 

van 1 11.838,- 
nu voor 5 9.469,- rijklaar*

van 1 13.926,- 
nu voor 5 11.141,- rijklaar*

van 1 18.965,- 
nu voor 5 15.172,- rijklaar*

van 1 21.407,- 
nu voor 5 17.125,- rijklaar*

11.8338  13.9226  18.9665  21.40407
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Jaargang 10 - februari 2012

Wat staat er in 
Ut Brakske
Jeugdprins en Jeugdprinses
Pannenkoekenwedstrijd
Wagens bouwen
Brakkensliertspel
Scholenproject
Pannenkoekenfeest
Rebus
Antikater-ontbijt
Brakkenkapel
Brakkenmiddag
en nog veel meer

Agenda
Brakkensliert
Zondag 19 februari
Inschrijven kan tot 13.20 uur bij 
feestwinkel Hiep Hiep Hiep!

Grote optocht
Maandag 20 februari
Bekijk de bonte stoet met praalwagens, 
grote groepen en kleine acts die door de 
binnenstad trekt.

Brakkencarnaval
Dinsdag 21 februari
Op de Grote Markt met poppenkast, 
gratis pannenkoeken en schminken.

Verbranding Kiske & Mieske
Dinsdagavond 21 februari
Carnaval ontmoet klassiek op de Grote 
Markt. Daarna in een verlichte stoet 
richting de haven om afscheid te nemen 
van carnaval met de verbranding van 
Kiske en Mieske.
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In 1954 werd de eerste Brakkensliert 
georganiseerd met voorop de prins, zijn pages, 
de nar en natuurlijk de Raad van Elf. En ook 
dit jaar zien jullie natuurlijk weer een bonte 
kinderoptocht voorbijkomen in de binnenstad 
van ons Kielegat.

De brakskes maken elk jaar weer prachtige 
creaties in de vorm van kleine wagentjes of 
mooi verklede groepen. Zij lopen mee in de 
Brakkensliert. Als ze wat groter worden zullen 
ze misschien meedoen aan de Grote Optocht op 
maandag. En daar zijn ze wagens nog groter.

In het bouwkot
Maar hoe komt zoiets tot stand? Elk jaar is er een 
motto voor het carnaval in Breda. Aan de hand van 
dat motto worden er door de bouwclubs prachtige 
tekeningen gemaakt van hoe hun carnavalswagen 
er dat jaar uit moet komen te zien. Er wordt dan 
een constructie gemaakt op een wagen. De grote 
vormen worden gemaakt met betonijzer. Vroeger 
werd dat dan met papier en behangplaksel bekleed, 
maar tegenwoordig gebruiken ze schuimrubber en 
kunststof. Als dit gebeurd is, staat er al een heel 
bouwwerk maar het ziet er nog wel een beetje 
saai uit, zo zonder kleuren...

Schilderen
Als de constructie af is en het kunststof erop zit 
krijgt iedereen van de bouwclub een kwast of een 
spuitbus in zijn handen om te gaan verven. Pas dan 
begint de wagen eruit te zien zoals je hem in de 
optocht tegenkomt. Vaak zijn de wagens pas een 
dag voor de optocht klaar. 

En dan te bedenken dat de bouwers er bijna 
een heel jaar mee bezig zijn! Op de dag van de 
optocht is iedereen opgelucht dat het weer is 
gelukt de wagen op tijd af te maken.

Op dinsdag, de laatste dag van carnaval, staan 
de wagens op de Grote Markt. Zo kun je ze nog 
één keer bewonderen. En dáárna... breken ze 
de wagens gewoon weer af! Een beetje zonde 
misschien, maar vaak wordt het onderstel gewoon 
weer gebruikt voor een nieuwe wagen. De bouwers 
kunnen na carnaval een paar weken rusten en 
moeten dan al weer aan de slag met het maken 
van een ontwerp voor het volgende jaar. 

Ieder jaar is er begin januari een open dag van de 
wagenbouwers in de bouwplaatsen. Neem volgend 
jaar maar eens een kijkje achter de schermen!

Wagens bouwen

Ik ben Rosa. Ik ben twaalf jaar oud en zit in groep 
acht van de Sint Josephschool in Breda.
Mijn lievelingseten: eigenlijk alle soorten toetjes! 
En ik vind spruitjes ook best lekker. 
Mijn hobby’s zijn hockey, tekenen, schilderen en 
met vriendinnen afspreken. Ik heb een tweelingzus 
Nena, maar ze lijkt niet op mij. Mijn ouders heten 
Steven en Lizet. Verder bestaat ons huishouden 
uit een heleboel huisdieren:

 

een cavia die Koning Wortel heet, Lala de parkiet, 
drie kippen: Kaatje, Ietje en Peetje en we hebben 
nog drie vissen: Jing, Jang en Chichi.

Ik ben Casper Haarman. Ik ben elf jaar oud en zit 
in groep acht van de St. Josephschool in Breda. 
Samen met mijn ouders, mijn zusje Femke (6) en 
mijn broer Olivier (12) is het altijd een gezellige 
boel bij ons thuis. Vorig jaar deden we met alle 
kinderen uit de buurt mee met de Brakkensliert 
en wonnen toen de eerste prijs en zelfs de 
cultuurprijs! Onze carnavalsclub heet D’n IJzers, 
omdat vroeger bij ons in de wijk de bierbrouwerij 
Drie Hoefijzers stond. We hebben altijd veel lol met 
het verzinnen en bouwen van onze carnavalswagen 
en kostuums. Maar natuurlijk is het meedoen met 
de Brakkensliert het allerleukste! 
Mijn lievelingssport is rugby. Verder zit ik 
ook bij de reddingsbrigade van Breda. Iedere 
zondagochtend om negen uur ga ik trainen in 
het zwembad. Mijn lievelingseten met carnaval: 
erwtensoep met worstenbroodjes, en natuurlijk 
frietjes. Mijn hobby’s zijn koken, buiten spelen 
en feestjes vieren. En dit jaar ga ik dat zeker 
doen als nieuwe jeugdprins van het Kielegat. Ik 
heb er superveel zin in, we gaan er een echt goed 
carnavalsfeest van maken!

Jeugdprinses Rosa en Jeugdprins Casper 
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Opdrachten
4. Haagdijk - Baronie TV filmt je act. Dit kost je een 
beurt!
6. Haagdijk - Staat de jury nou te lachen om je act? 
Je hebt succes! Gooi nog eens.
7. Tolbrug - Vroeger moest je hier betalen om de stad 
binnen te komen. Je hebt geen geld bij je. Betaal door 
het gegooide aantal ogen terug te gaan.
10. Spanjaardsgat - Het Spanjaardsgat staat symbool 
voor het gat in de Spaanse verdediging in 1590. Als 
Adriaen van Bergen sluip je hier snel de stad in. Ga vijf 
plaatsen vooruit.
11. Havermarkt - Je wagen zakt door zijn assen. De 
reparatie kost je helaas twee volle beurten.
12.  Reigerstraat - Kijk, bovenin de Grote Kerk hangen 
de Kielegatse vlag en de Bredase vlag met de drie 
kruizen. Je mag drie plaatsen vooruit.
15. Grote Markt - Je hebt er een halve optocht 
opzitten. Je moet even plassen in een café. Ga terug 
naar plaats 14 .
21. Ginnekenstraat - Iedereen voor je loopt zó hard 
door dat je moet rennen om het gat te dichten. Gooi 
nog een keer!
23. Van Coothplein - Hee, stap je nu in de draaimolen? 
Dat is niet de bedoeling! Dit kost je een beurt.
26. Keizerstraat - Een windvlaag waait jou en je 
creatie terug naar de start op de Haagdijk. Begin 
opnieuw.
30. Oude Vest - Je bent vreselijk moe na zo’n 
lange tocht. Gelukkig speelt een blaaskapel je 
lievelingsliedje. Je sprint naar plaats 31.
33. Je komt aan in het Chassé Theater als je precies 
uitkomt op plek 33. Dobbel je pion net zo lang heen en 
weer tot dat is gelukt. Pfoe, tijd voor cola en een zakje 
chips. Kijk, de prins reikt de prijzen uit!

Spelregels
Elke speler maakt een carnavaleske pion om de optocht mee te lopen en gooit om de beurt 
met één dobbelsteen. Het aantal ogen bepaalt hoeveel stapjes je vooruit mag. Kom je op één 
van de opdrachtvakjes dan zie je hiernaast wat je opdracht is. Wie het eerst het Chassé 
Theater (33) bereikt is de winnaar van het spel.

Oplossing rebus:  Het haantje van de toren



k’ebb’ut 
licht gezien

 
Ook dit jaar zijn de poppen van de grootste 
poppenkast weer te zien in een nieuw avontuur. 
Maar wat is er aan de hand? Thuur is verliefd, 
onze eigenste pliessie-agent! Hij heeft heeeeele 
mooie blommekes gekocht voor zijn liefje. Wat zal 
zij daar blij mee zijn.

We kunnen niet wachten totdat Thuur Piek de 
blommekes aan zijn liefje kan geven. Maar wie is 
eigenlijk de gelukkige? Hij wil het zelf nog niet aan 
iedereen vertellen en schopt zelfs een lantaarnpaal uit 
om ongezien zijn liefje te kunnen ontmoeten. Foei! Een 
pliessie-agent die de lantaarnpaal uittrapt. Het moet 
niet gekker worden. En toch... en toch... wordt het nog 
gekker, want voor één van de brakskes uit ‘t Kielegat 
hebben we een verrassing en die kun jij winnen! Vul 
de kwis in op de website www.grootstepoppenkast.nl 
en maak kans op de verrassing. Wat die verrassing 
is verklappen we niet. Anders is het geen verrassing 
meer.

We zien jullie graag allemaal op dinsdag 21 februari 
bij de voorstellingen op de Grote Markt bij het 
standbeeld van Judith. Het avontuur begint om 14.00, 
15.00 en 16.00 uur. Tot dan!

Wedstrijd
Wie wil er nou niet met de hele klas lekker pannen-
koeken gaan bakken en natuurlijk opeten?!

Zo maak je kans om deze prijs te winnen!
K’ebb’ut licht gezien, dat is het motto van dit jaar. En 
dus moet je daar mee aan de slag! Schrijf een mooi 
verhaal of knutsel iets leuks dat te maken heeft met 
dit motto. Je kunt bijvoorbeeld een lampion maken of 
een schitterende lampenkap, maar laat vooral je eigen 
fantasie spreken. Alles mag! Je kunt alleen meedoen 
aan de prijsvraag, maar ook samen met je klas.

Hoe doe je mee?
Lever je creatie in bij Restaurant De Kloostertaveerne 
aan het Kloosterplein 5 of bij de pannenkoekenkraam 
op de dinsdagmiddag met carnaval op de Grote Markt. 
Vergeet niet je naam en telefoonnummer bij je creatie 
te vermelden. Anders kunnen we je natuurlijk niet 
bellen als je deze geweldige prijs hebt gewonnen! Als 
je hebt gewonnen dan maken we met jou en je klas een 
afspraak voor een feestelijke middag pannenkoeken 
bakken en eten! Je juf of meester mag natuurlijk ook 
meekomen!

Heel veel succes!

Pannenkoeken- 
festijn voor 
winnaars 2011
De winnaars van de vorige wedstrijd van 
Ut Brakske hebben afgelopen zomer hun 
eigen pannenkoeken gebakken, samen 
met de dames van Dun Dikke Foep. 
Groep 6 van de Dirk van Veen won de 
prijsvraag door een prachtig bouwwerk 
te maken vol feestneuzen. En wat bleek? 
Ze hadden ook een neus voor lekkere 
pannenkoeken!

Er werd niet alleen gegeten: de kinderen 
mochten het beslag maken en zelfs 
bakken onder leiding van Kees, de baas 
van de Kloostertaveerne. Verder gingen 
er natuurlijk liters limonade doorheen 
en voor de juffen was er een speciale 
juffenpannenkoek.

Maar een pannenkoekenfestijn is natuurlijk 
pas echt af met het pannenkoekenlied. 
Dus er werd gehost en er ontstond een 
lange polonaise door het restaurant. En 
dat midden in de zomer! De dames van Dun 
Dikke Foep waren er ook bij en liepen in de 
polonaise voorop. Wil je Dun Dikke Foep 
zien? Ook tijdens deze carnaval bakken 
ze weer honderden pannenkoeken op de 
dinsdagmiddag op de Grote Markt.

De juffen en kinderen van de Dirk van 
Veen vonden het een fantastische middag. 
“Ik heb nu al weer zin in carnaval 2012!” 

Brakkencarnaval
Dinsdagmiddag 21 februari op de Grote Markt vanaf 13:11 uur tot 17:00 uur

Beste Brakskes! Jullie kunnen ook dit jaar weer volop genieten van het het Brakkencarnaval op 
de Grote Markt, onder muzikale begeleiding van verschillende carnavalskapellen. Er is weer een 
hoop te beleven op deze dinsdagmiddag. En uiteraard mogen jullie ook je ouders en opa’s en oma’s 
meenemen.

We beginnen de middag met het lied De Zevensprong dat we samen met Prins Lucius dun Aller Irste en 
zijn gevolg zullen zingen. Daarna kunnen jullie weer geschminkt worden en er is een vossenjacht waarbij 
je de mooiste carnavalswagens uit de optocht kunnen bewonderen en de details kunt gaan ontdekken. 
Heb je nog veel energie over na vier dagen carnaval? Dan is er voor jou een groot springkussen om je 
helemaal uit te leven!

En wat denken jullie van die heerlijke pannenkoeken die je zelf mag versieren met discodip, gekleurde 
muisjes en nog veel meer lekkers? Uiteraard mag je hem daarna lekker op eten! En als je je pannenkoek 
op hebt is er ook nog een heleboel snoep, want het is maar één keer per jaar Brakkencarnaval!

Dit jaar is er ook weer een spannend verhaal van de allergrootste poppenkast en we zingen het 
poppenkastlied. Als je Ut Brakske goed leest kom je al het één en ander te weten 
over het nieuwe avontuur. En wil je thuis meezingen met het poppenkastlied dan 
is de cd deze middag verkrijgbaar.

Uiteraard zullen onze jeugdprins en jeugdprinses regeren over de Grote 
Markt tijdens deze hartstikke leutige dinsdagmiddag. We feesten van 13.11 
tot 17.00 uur. Tot 21 februari!
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“En ik heb het licht inmiddels weer gezien. Komt er een nieuwe prijsvraag?” vroeg Noud. Nou, die is er!



Op een zaterdagmiddag ben ik naar school 
gegaan. “Hoe kan dat nou?”, zal jij zeggen, 
“dan ben je toch vrij?” Dat klopt. Maar deze 
middag werd er niet geleerd op school. Nee, er 
werd muziek gemaakt en ik kwam er luisteren 
en een kijkje nemen daar in Giegeldonk, want 
zo heten de Haagse Beemden met carnaval.

Ik zag er acht brakken carnavalsmuziek maken, 
onder leiding van Cees de Hoon. Björn die slaat de 
kleine trom en Annemijn de grote trom. Femke, 
Mirre, Stijn en Wilco blazen op de trompet. 
Jeroen speelt op bugel en Pauline blaast op een 
altsax. 

De jongste is 10 jaar en de oudste is 15 jaar.  Deze 
brakken zitten in het Jeugd Orkest Giegeldonk, 
afgekort Ons JOG. Ik vind ze hartstikke leutige 
carnavalsmuziek maken en ze hebben plek voor 
nog méér jonge muzikanten. 

Ik wilde eigenlijk meteen lid worden, maar dat 
kon niet. Ik ben véél te oud.

Maar lijkt jou dit iets en heb je een instrument? 
Ga dan een keertje luisteren naar Ons JOG op 
zaterdagmiddag in de Hagehorstschool aan de 
Vlierenbroek op nummer 28. Van 13.30 tot 15.00 
uur zijn ze aan het repeteren. Maar pas weer na 
de carnaval hè, want de komende dagen hebben 
ze het natuurlijk veel te druk met optredens!

Als je wilt weten waar ze optreden, neem dan 
een kijkje op www.giegeldonk.nl. Je kunt ook 
een mailtje met vragen sturen naar jeugd@
giegeldonk.nl.

Ik weet zeker dat deze jonge muzikanten een 
hele fijne carnaval gaan beleven met veel muziek 
en plezier. Ga maar een keer kijken, het is hart-
stikke leutig.                         
(Door: Opa Pieter, vroeger ook un Brakske)

“Echt waar, ik zou willen dat 
ik nog een brakske was!”
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Anti-katerontbijt

Foto’s: Freddie Graaskamp en Camille v.d. Wetering
Wendela van Nes en Marco van den Wiijngaard

mopjes
 
Als Jantje met zijn rapport thuis komt zegt hij 
tegen zijn vader: “Rustig blijven zitten pa, dat heb 
ik ook gedaan!”

Henk rent een café binnen: “Geef me vlug een 
dubbele whisky voordat er moeilijkheden komen,” 
hijgt hij tegen de barkeeper. In één teug drinkt 
Henk het glas leeg en bestelt er nog één. Zo gaat 
het nog enkele glazen door. Dan kan de barkeeper 
zijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen en 
vraagt aan Henk: “Wat voor moeilijkheden dan?” 
Waarop Henk antwoordt: “Ik heb geen geld bij me”. 
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