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BCV-voorzitter Will Hense is er klaar voor! Op onze
kritische vagen heeft hij onmiddellijk zijn woordje 
klaar:

Plakke of dweile? 
Dweile en plakken, want tijdens het dweile is het 
gezellig om te blijven plakken!
Op welk Kielegats plekje blijf je dit jaar graag 
even plakke?
Ik blijf op verschillende plekken in ons mooie 
Kielegat graag plakke, als ik een speciale plek zou 
noemen dan zou ik vele plakplekken tekort doen 
omdat het gewoon in het Kielegat overal gezellig 
is om te blijven plakke.
Met wie ga je dit jaar zeker dweile? En waar?
Met mijn eigen clubje: CV HOU DOEW BAKKUS 
en wij zijn vijf dagen lang te vinden in het hele 
Kielegat.

De Kontklopper jubileert! 44 jaar leut in een 
krant. Wat vind je er van?
Geweldig dat we onze Kontklopper ondertussen al 
44 jaar in ons midden hebben, vele mensen kijken 
er ieder jaar reikhalzend naar uit. 
De Kontklopper is een niet weg te denken onder-
deel van de Kielegatse carnaval, een schitterende 
carnavalskrant die hopelijk nog minstens 44 jaar 
wordt uitgegeven.
Een compliment aan de samenstellers. Ik zie van 
zeer dichtbij hoeveel werk de vrijwilligers er in 
steken om dit schitterende resultaat te bereiken.
Waar heb je zin in deze carnaval?
Het is een inkoppertje maar ik heb echt zin om 
te gaan plakke en dweile, gezellig met heel veel 
bekenden carnaval vieren in een gezellige en 
ongedwongen sfeer in ons mooie Kielegat.

de veurzitter plakt tijdens dweile…
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Onze nieuwe prins geniet al maanden intens van 
zijn rol. We zijn trots op onze levensgenieter! Komt 
helemaal goed deze carnaval!! Onze leutvorst licht 
vast wat hoogtepunten toe…

De naam ‘leutvorst’ vind ik passend, met de nadruk 
op ‘leut’ en vorst komt er niet want de heilige Clara 
krijgt dit jaar een extra grote worst voor goei weer.

Onder mijn hoogtepunten tot nu toe vallen het 
eindelijk mogen vertellen aan mijn kinderen met 
aanhang en zwager Luciën en schoonzus van het 
grote geheim dat ik al zo lang bij me droeg: ik word 
Prins. Hun ongeloof! Dan de nieuwe traditie van de 
abdicatie. Een chique, waardig en goud moment 
waarbij Lucius d’un Aller Irste, vrijwillig zijn prinselijk 
ambt aan mij doorgaf. Een moment van een traan en 
een lach. Dan diezelfde dag mijn bekendmaking in de 
Mezz. De wijze waarop De Zandtovenaar dit in beeld 
bracht, met zijn indringende muziek en fantastische 
tekeningen. Hij wist de afgeladen volle zaal te 
bedaren en te boeien en het werd muisstil. Dan de 
climax, bekendmaking en ontlading. Kippenvel! Dat 
blijft mij en vele andere lang bij!  

Waar ik naar uitkijk is de intocht op de Grote Markt, 
mijn spectaculaire presentatie en het moment van 
de sleuteloverdracht door de burgervader. Dat ik 
daarna de legendarische woorden ‘Kielegatters, de 
stad is van ons!’ uit mag spreken! Dat ik daar als 
geboren en getogen Kielegatter dit moment ga delen 
met duizenden carnavalsvrienden en vriendinnen…ik 
word er nu al emotioneel van.   

Dan de Brakkensliert en op maandag de Grote 
Optocht. Als optochtdeelnemer weet ik als geen 
ander de pret die je vooraf beleeft, de gezonde 
spanning die je voelt om de optocht in te gaan, 
om je creatie te tonen en je act te doen, dan het 
euforische gevoel als je de eindstreep gehaald hebt 
en genoegdoening in het Chassé. Dat ik nu voor het 
eerst in mijn leven als ‘Chef de Parade’, staand onder 
de grote toren, vanaf de Prinsenwagen de optocht 
kan bekijken ervaar ik als een groot voorrecht. 

Ik heb diep respect voor alle optochtdeelnemers en 
met name voor de bouwers van de grote wagens. 
Waar zij de tijd en energie vandaan halen om elk 
jaar tot deze prestatie te komen… Nu kan ik alle 
aandacht geven aan hen die letterlijk en figuurlijk 
het hoogtepunt zijn van het volksfeest.  

Wat ik het Kielegat wil geven is een volksfeest 
van saamhorigheid, vriendschap, verbroedering, 
harmonie, leut en gezelligheid waar we met veel 
plezier op terug zullen kijken. Dat dit feest veilig 
mag verlopen, zonder incidenten en wanklank, dat 
is wat ik hoop. Geluidsoverlast door zang is niet erg.

Waar ik graag mijn licht over wil laten schijnen 
is de betrokkenheid van (groot)ouders naar hun 
(klein) kinderen toe om de traditie van het Bredase 
cultuurfeest door te geven aan de volgende 
generatie. Samen bouwen aan een creatie voor de 
optocht, samen bouwen aan de toekomst van ut 
Kielegat. Zij moeten daarin een actievere rol gaan 
spelen. Want jong geleerd is oud gedaan. 

Waar ik ook voor wil pleiten is de kinderen niet alleen 
te laten sporten maar bewust voor muziek te laten 
kiezen. Het aantal carnavalsbandjes loopt terug 
en jonge muzikanten zijn schaars. Wat is carnaval 
zonder levende muziek?  

Ik ben een echte plakkert en kan moeilijk op tijd weg 
gaan. Stel je voor dat ik iets zou missen! Door de 
inzet van de BCV-bus gaan we als team naar huis en 
dat voorkomt dat we te lang blijven plakken. 

Wat ik nog wil zeggen tegen alle Kielegatters: Mijn 
naam is Petrus C lie en deze naam lijkt op het 
moeskruid peterselie. De werkzame stof van dit kruid 

is dat het opgekropte stress in ons 
lichaam afbreekt en oplost. Dat 
ditzelfde mag gebeuren tijdens 
carnaval 2014. 

  Eééél veul leut!

Het zuiden van het land maakt zich weer op voor 
het mooiste feest van het jaar en in Breda is dat 
niet anders. Kort na de feestdagen verschijnen de 
eerste kleurige kostuums in de winkeletalages en 
weten we dat ons geduld nog maar éven op de proef 
wordt gesteld. 
Wat mij betreft vormen de voorbereidingen voor 
carnaval een lichtpunt in de donkere maanden 
januari en februari. En als de redactie van de 
Kontklopper mij vraagt een woordje tot u te 
richten, realiseer ik me hoe gelukkig we ons 
mogen prijzen met onze onvermoeibare en 
fanatieke BCV en met alle medewerkers die 
zich een slag in de rondte werken om Breda op

allerlei manieren een geweldige carnaval te 
bezorgen. De Kontklopper jubileert en weet al 44 
jaar Bredase leut in woord en beeld te vangen. Zou 
je alle Kontkloppers doorbladeren, dan geeft dat 
een prachtig tijdsbeeld van het carnaval in onze 
stad. En daarom zeg ik: de Kontklopper moet altijd 
blijven plakke!

Geheel analoog aan het thema van carnaval 2014: 
Ut wor plakke of dweile. 
Mij maakt het niet uit; ik ga met veel plezier 
dweile want dan kan je overal blijven plakke. 
En als u mij een beetje kent, dan weet u dat ik 
met carnaval in de hele stad te vinden ben om 

te dweile én te plakke. Op straat, in de kroeg, in het 
theater, met de muziek mee of tijdens de optocht: 
vanaf zaterdagmiddag 15.11 uur is de sleutel van 
Breda immers in goede handen van Hoogheid Petrus 
C Lie en zijn gevolg en doe ik in volle overtuiging een 
stapje terug om mij in het feestgedruis te storten.

Ik hoop van harte dat we er ook dit jaar samen 
een prachtig en veilig carnavalsfeest van maken 
en ik kijk er naar uit u te ontmoeten. Plakkend óf 
dweilend in ons mooie Kielegat.

Peter van der Velden
Burgemeester van Breda 

voorwoord van dun burgemeester

Wij vieren feest! 44 Jaar geleden viel d’un Alleraller Irste 
Kontklopper bij je op de mat. Toen waren veel van ons 
Kontklopperkes er nog nie, of pas net geboren. We zijn trots dat 
we de leutigste krant van ’t Zuiden ook dit jaar weer mochten 
maken. Met een frisse voorpagina van Joost van Dorst. Onze 
geschiedenis zullen we met je delen op de pagina’s die je nu 
met veel plezier kunt gaan lezen. Trots zijn we ook dat we in 
deze editie zo’n prachtige nieuwe prins mogen presenteren. 
Petrus C Lie d’un Alleraller Irste is de gelukkigste man op aarde 
en dat deelt hij met ons allemaal.

Verder veel geplak en gedweil en alles wat daar tussen zit 
in deze krant. De optochtbijlage ontbreekt natuurlijk niet 
en er staan weer veel verhalen in van gezelschappen die het 
Kielegatse carnaval zo echt Kielegats maken. Wadadda is? Doe 
maar gewoon leze! Wij wensen jullie allemaal een heerlijke, 
zalige, gezellige carnaval toe en we zien elkaar wel in de 
polonaise!!

Prins Petrus C Lie 
    d’un Alleraller Irste!
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begint mee ’ne mooie waoge!
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BrilJantje
Café

Bende gij un plakker 
of een dweiler?
Bas (voorzitter Rv11)
Ik ben natuurlijk een plakker. Kom de helft van het 
jaar niet verder dan de Grote Markt, mijn favoriete 
plek in het mooie Breda, wat niet wil zeggen dat ik 
niet heel snel over te halen ben voor een stukske 
dweile… Bel maar!

Hein
ik ben een echte plakker!! De fietsenbanden-
plakkerkoning, en ik wil nooit naar huis…

Jos
Ik ben een enorme dweiler. Lang op één plek 
blijven is niks voor deze ADHD’er.

Robert-Jan 
Ik ben een dweiler, ga graag van kroeg naar 
kroeg, maar als het tijd is om naar huis te gaan 
blijf ik plakken.

Jasper
Voor dat ik bij de raad kwam was ik echt een dweiler 
en vond ik het zonde om te blijven plakken. Er is zo 
veel te zien en te doen in en om het Kielegat dat je 
altijd keuzes moet maken en dus ook dingen moet 
missen. Met de hoogheid en het gevolg ben je ook 
echt aan het dweilen. Telkens weer op een nieuwe 
plek om er met elkaar een mooi feest van te maken 
is een heerlijk gevoel. Ik blijf nog wel even plakken 
bij het gevolg.

Frederik 
Ik ben een dweiler die overal blijft plakken om 
vervolgens hier en daar nog een paar pinten te gaan 
pakken.

Marcel
Ik ben een dweiler! Mijn motto is: leef! En dat doe ik 
door zo veel mogelijk te zien en te beleven! 

Albert
Ik ben meer een plakker; lekker kijken hoe de sfeer 
tijdens een feest wordt opgebouwd. Ik sluit echter 
niet uit dat vanuit mijn functie als Conciërge van 
de bus, er ook letterlijk nog wat gedweild moet 
worden…

Barry
Nou, ik ben zéker een dweiler! Van café naar café, 
van zaal naar zaal en lekker buiten hossen, dat is 
voor mij het echte carnaval.

Maurice
Plèk ik of dwèèl ik? Een plakker op het einde van de 
avond en een dweiler gedurende het feest. Allemaal 
onder het motto ‘nooit de lèste altijd de veurlèste!’.

jeroen
Ik ben eigenlijk een plakkende dweiler, die altijd 
net te laat naar huis gaat en altijd nog even een 
laatste kroeg in dweilt.

Carlo (Sik)
Ik ga als Sik als laatste naar huis omdat ik zorg 
dat iedereen naar huis komt dus plakken kan ik... 
Dweilen in de stad deed ik als kind al, want ik ben 
geboren en getogen onder de kerk in de Torenstraat 
en dweil er nu nog van kroeg naar kroeg.

De Prins is de man van het carnaval maar hij is natuur-
lijk nergens zonder zijn gevolg. Een enthousiast 
elftal aangevuld met onmisbare figuren loopt zich al 
maanden warm en fit om ons allemaal de leutigste 
carnaval ooit te bezorgen!!

‘Het is zo ver! Alles staat in rij en gelid. De nieuwe 
spelersbus blinkt, de persen draaien overuren en zelfs 
in het ontbijtnieuws is er geen ontkomen meer aan. De 
Kielegatse koorts is nu echt toegeslagen.  Bent u er al 
klaar voor? De loting was gunstig. In de voorbereiding 
is Oranje-Rood goed uit de startblokken gekomen en 
eind 2013 werd er al flink gedweild en ook geplakt. 
In de vriendschappelijke duels was Oranje-Rood opper-
machtig. 

Het elftal draait als nooit tevoren onder aanvoering van 
de nieuwe captain Bas. Deze voorzitter is herkenbaar 
aan het gouden aanvoerdersbandje. Zijn team bestaat 
uit de voor u bekende iconen, maar geeft ook ruimte 
aan debutanten. De knappe, fitte en zeer atletische 
sportploeg draait zelfs in de warming-up als een 
eenheid. Mooi om te zien! Centraal in de verdediging 
staat de Pliessie. Hij is, samen met teammascotte 
de Nar, al jaren hét gezicht van het team. En u zult 
het niet geloven, maar dit elftal staat, hoe afgemat 
ook, altijd klaar voor hun eigen voetbalvrouwen. Het 
ontbreekt de pages, Nancy en Roosje, aan niets. Die 
twee boffen maar. 
De ware kenner weet wat nu komen gaat. Een lofzang 
voor de nieuwe aanwinst! Na een transfer vroeg in 
november 2013 maakte hij het team compleet. 

De belofte is herkenbaar aan twee lange veren in een 
zwart met oranje tenue. De man van Nederlands-
Chinese afkomst draagt de naam Petrus C Lie, maar is 
beter bekend als ‘De Hoogheid’. Deze vedette krijgt 
alle vrijheid en vertrouwen van zijn team. Zoals bekend 
hebben talenten overal hun mannetjes voor. Het is nu 
niet anders. De nieuwe, charmante en altijd vrolijke 
Sik Carlo is de rots in de branding voor De Hoogheid. 

Achter de schermen is de staf al tijden bezig om dit 
team een topprestatie te laten leveren. Voor hun inzet 
niets dan lof. Evenals de kapellen die het team naar 
de overwinning blazen en toeteren. Hulde! Zoals u 
begrijpt, aan de voorbereiding heeft het niet gelegen. 
We gaan er met zijn allen weer een mooi feestje van 
maken, samen met het Legioen in Ut Kielegat! Ut wor 
plakke of dweile. Da’s logisch… Handjes schudden, 
prettige wedstrijd! 

En… vergeet de inwendige mens niet! Het hele team 
komt tussen de bedrijven door al jaren op krachten 
in Hotel de Fabriek/Gasterij Het Packhuys. Die sluit 
met carnaval speciaal de deuren om deze topsporters 
even te laten bijkomen en goed te verzorgen met 
drankjes en een goede maaltijd. Eigenaars Frank en 
Jessica Schrauwen: ‘Voor hen even een moment van 
rust, zonder verplichtingen. Voor ons een welkome en 
leuke afwisseling. Ons restaurant wordt omgetoverd 
tot een prinsengelag compleet met een relaxhoek met 
heerlijke zit-/ligbanken waar gretig gebruik van wordt 
gemaakt. Een ‘powernap’ of gewoon even de voetjes 
omhoog; opladen voor de volgende ronde.’

Elftal loopt warm…
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Kende gij die mop van dien ene dokter die aon 
diejen âândere dokter vraogt: Kunne wij nie un 
karrenevalsballeke organiseren? Naaije? Da kan 
kloppen…die mop bestao nie. Voor de dokters in 
het voormaolige Igantiusziekenuis was da naomelijk 
rejaliteit.  

We gaon trug naar 1970. In da jaor organiseerden 
enkele dokters van het Ignatiusziekenuis un eigen 
karrenevalsaovend voor hun 600 kellegaos. Da was 
un sukses. Un jaar laoter was tur un Raod geformeerd 
en meej un opperkolderspuiter aon ut hoofd werd er 
gefeest in zaolen als Beurs-Modern, de Graanbeurs, 
Prins Bernard en laoter het Sjesseejtejater.  

Veul leutige mensen feestten meej de dokters en 
zusters meej. Zo zongen de Deurzakkers dur hun 
eerste carnavalskraker: Zak es lekker deur. Mar ook 
toenmalig staotssecretaris van gezondheid was nie 
vies van een gezellig avondje hossen. Ok hij kwam, 
zag en overwon karreneval.

Nu, 44 jaar laoter, zijn de Kolderspuiters un begrip. 
De Opperkolderspuiter en zijn drie raodsleden 
‘ebben plaots gemaokt voor un heuse prins meej un 
complete raod van elf, pages en pliessie. Sinds 1998 
staot Prins Amphoor (in ut daogelijks leven Willem 
Hartmans en operasieassistent) aon ut roer van de 
vereniging.

Neffe de jaorlijkse 11-11 baby’s, de karrenevalsmis 
in ut ziekenuis en veul bezoekskes op scholen, 
proberen de Kolderspuiters anno 2014 vreugde aon 
ut bed te brengen. ‘De pessiënt zegt wel eens da 
zo’n bezoekske ut beste medicijn is’, aldus Prins 
Amphoor. 

Het 44-jaorig bestaon van de Kolderspuiters is ok al 
gevierd. Oudgediende van de Kolderspuiters liepen 
er, oe kan’t ok anders, 
gewôôn hun rondje 
polonaise weer meej. 

44 jaor kolderspuiters... waor is dun tijd gebleven?

te raod bij dun raod
en de sik

Jubilaris
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BCV PRESENTEERT          WINAAR VAN ELLUF-ELLUF

Refrein
As ik duizend keer kon kieze,

Koos ik elke keer voor jou.
Meej oe wapperende haore,

En oewoge straolend blauw of grijs of groen.
As ik duizend keer kon kieze,

Ja dan wis ik ut nu al.
Maor ge mot 4 daoge wachte,

Want ut is nu carnaval.

 Couplet 1
Kom is naor vore want ik mot oe wa verklappe,

Dit hele liedje ja da gaot echt over jou.
En oewe vent die zal di nummer echt wel snappe,

Da komt omdat tie zo ontiegluk van oe houdt.
Hij zal ut zinge as tie wir is weeste visse,

Is wiste kaorte of gewoon meej vriende weg.
En witte wa nou echt ut mooist van di verhaol is,

Hij vindt ut fijn aggij ok eens tegenum zegt.

Refrein

Couplet 2
Zo eens per jaor gaon wij un lekker pilske pakke,

Ken ok iets vaoker zijn da ben ik effe kwijt.
Ut lukt ons aordig om dan lekker deur te zakken,

Maor nie te lang want anders heb ik morgen spijt.
En bij ut krieke motte wij toch echt op huis aon,

Ga langs de veurdeur want daor zijn die dinge voor
En net voorda ik voor un paor uur onder zeil ga,

Zing ik di liedje echt eel zachtjes in haor oor.

Refrein 
  

Leste x refrein 
As ik duizend keer kon kieze,

Koos ik elke keer voor jou.
Meej oe wapperende haore,

En oewoge straolend blauw of grijs of groen.
As ik duizend keer kon kieze,

Ja dan wist ik ut nu al.
Maor ge mot nog effe wachten,
Want ut wor plakke of dweile,

Dweile op de keie,
Keie van ut kielegat.

Oe komt de Beejceejveej tog aon zôôn mottoow, 
zulde oew’eige meschien afvraoge. Daorom leek 
ut me wel leutig om da’s un kêêrke goed uit gelege 
t’ebbe. Ge mot naomeluk nie denke da die mottoows 
zomaor effekus op unne blaauwe maondag in mekaore 
geflâânst worre. Zo ok nie di jaor. De mottoows zijn 
altij êêl histeries verâântword.

Om die van dî jaor te begrijpe, motte we trug gaon naor 
ut begin van de jaore zestig. Toen adde op ut’oekske 
van d’Alstraot en d’Outmart nog de fietsewinkel van 
Joow van Loon. Deze Joow was un êêl aktief baosje 
binne de orgaoniesaosie van de Beejceejveej en, as 
zoowdaonig, ging ie altij meej op stap as dur meej 
de karreneval wa te doen was. Ok istie jaore lid 
gewist van de raod van elluf. Allenig prins istie nooit 
geworre. Daorom legt ie ok nie, meej unne tegel, in 
de Ridderstraot begraove.

Joow verkocht tweejwielers in alle soorte en maote, 
en nattuurluk ok alle asseswaores die daorbij 
hoorde. Spisjaol vor de brakskes ad ie vaok steppe en 
driewielerkes in d’aonbieding.
Van die mederne bââkfietse, waor zullie teges-
woordig in ut Ginneke de brakke meej naor de 
Lauwrensiejusschôôl brenge, adde toennonnie (ge zou 
ze eigeluk beter “brakfietse” kunne noeme). 

En ok van die hillektrieke fietse en skoetmoowbiels 
ad nog nooit un mêns g’oord g’ad. Da kwââm ammaol 
pas laoter.

Mar nouw kommut. Elleke kêêr as ik, as brakske op 
weg naor de Lââmbertusschôôl meej mun fietske plât 
reej, en da gebeurde noggallus meej al die Belse 
keikes in d’Alstraot, ging ik naor de werkplaots van 
“Munneer” van Loon om te vraoge of ie munne bâând 
wilde repaorere. 

Door de bâânk genome (toenonnie, mar laoter is dî un 
ille gâângbaore uitdrukking geworre) wou die da vor 
un leutpenning wel doen. 

Allenig meej de karreneval lag da tog altij wa 
gekomplieseerder. Dan was ôônze Joow meej zunne 
gedââchte êêl errugus âânders. Dan stontie bij da 
fietske van mij mar wa te draole en keektie dun ille 
tijd op zun’olozie. In êêne liep ie dan naor de deur 
van de trap naor bove (wâânt in dieje tijd wôônde alle 
middestâânders nattuurluk nog bove de zaok) en riep: 
“Vrouw, mot ik ier nouw nog de godsgâânselukke dag 
meej un schuurpepierke en un tubeke selusie van die 
bâânde staon lôpe te plakke, of ken ik nouw eindeluk 
meej de prins en de Blaospoepers meej, om te gaon 
dweile?” 

Zo’as ge wel kunt snappe eeft dî gezegde un êêl 
spisjaol plekske gekrege in d’arte van de echte 
Kielegatters en vandaor da de orgaonisaosie beslote 
ed g’ad g’ad om ut mottoow van dî jaor aon Joow, dun 
fietsemaoker, op te draoge.

Zoow, dan witte da ok wir!
(Bron: d’aonnaole van KaoCeejEm)
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Ut wor plakke 

In onze provinsie wor wa afgedweild.
Uit un onderzoekske van de Nederláándse Plezier-
karreneval sait is gebleke dat er vorig jaor 814 
dweilorkesten in Brabant waore. En das nie misseluk 
agge wit da bevobbelt de provinsie Flevolaand dur 
maor intje telt. Van oorsprong betekent ut woord 
‘dweil’ in dweilorkest ‘doelloos dan wel dronken 
op straot zwerve.’ Bij ons is ut gebruikelijk om 
tijdens karreneval meej kleine kappellekes van 
cafeeke naar cafeeke te dweilen. 

Uit da onderzoekske kome trouwens nog wel mir 
aordig’eidjes naar vore. Zo bleek:
 
• da de bassisten en trombonisten naor verluidt 

de miste glaoze alcohol drinken.
• da in veul gevallen de muzikaol leider een 

trompettist is, gevolgd dor saxofonisten en 
trombonisten. 

• dadet aontal muzikaal leiders onder slag-
werkers zeer klein was, als verklaoring werd 
vermeld da veul slagwerkers geen muzieknoten 
kunnen lezen, dan wel onbekend zijn meej 
toonhoogtes wadet schrijven en ‘dirigeren’ 
van muziekstukke bemoeilijkt.

• da veul orkesten hun bassist en grôte trom 
as ut gezicht van ut orkest zien, op de voet 
gevolgd dor ut slagwerk in ut algemeen.

• da de trombone as ut dweilinstrument bij 
uitstek wor gezien, gevolgd dor de trompet.

hofkapellen 2014
Blaoskaoken • Contactpuntjes • Boolingschoen
Toeteleurs • Bentzat • ‘t Zooike • Biemeewes

Chicas • Noggus • Aogse Bluf • Huysluy
Ongeloofeloos • Tworwelwa • Loze Lavers

DWEIL

of dweile

Dun Eric



NEDERLANDSE BOUW UNIEEEN PROJECT VAN

• Al vanaf € 213.000 v.o.n. heeft u bij 
 TEUN een 3-kamer appartement van 
 73 m2 met uitzicht over Breda! 
• Oplevering: eind 2014!
• Goede winkelvoorzieningen op 
 het Dr. Struyckenplein.

HET NIEUWE GEZICHT VAN BREDAHET NIEUWE GEZICHT VAN BREDAHET NIEUWE GEZICHT VAN BREDA

    ‘Sluit aan in de 
 polonaise van TEUN!’
    ‘Sluit aan in de 
 polonaise van TEUN!’

KOM NAAR 
DE INFODAG: 
ZATERDAG 

8 MAART
Deze dag is de bouwlift 

toegankelijk, zodat u het uit-

zicht van TEUN kunt ervaren!

Van 11.00 - 13.00 uur op 

de bouwplaats aan het 

Dr. Struyckenplein in Breda.

HET NIEUWE GEZICHT VAN BREDAHET NIEUWE GEZICHT VAN BREDAHET NIEUWE GEZICHT VAN BREDAHET NIEUWE GEZICHT VAN BREDAHET NIEUWE GEZICHT VAN BREDA

Niks is vuvillender dan na een avond hossen meej un 
lekke fietsbáánd te staon. Ge kunt natuurlijk láángs 
dum fietsenmaoker, maor zelluff plakke is een stuk 
effisjenter. 

Onze Bredaose fietsenmaoker Corné van Dijk, gift de 
Kielegatter un lesje plakke: 
Nôdig: unne fiets, báándenripperasiesetje meej báánden-
lichters, schuurpapierke, rolleke plakkers, schaar, lijm, 
un emmer bier en un fietspomp. 
 
1. Zet carnavalsmuziek aan en zet oew fiets op zunne 

kop.  

2. Haol dum báánd eraf. Laot ‘m irst leeglôpe en draai ut 
ventiel los. Haol meej dum báándenlichters de 
buitenbáánd aan inne káánt los.  
Trek dun ille binnenbáánd naor buite.  

3. Zoek ut gat. Pomp dum báánd op en zoek ut 
lek door dum báánd onder bier te houwe. 
Waor luchtbellekes verschijne zit ut lek.  

4. Laot dum báánd leeglope en schuur dum plek 
van het lek licht op. Knip un plakkerke rond uit. 
Smeer wa lijm op dum báánd en laot drie minute 
intrekke. Een goei moment om een pilske te vatten. 
Plak dan de plakker. Hou di wir drie minute vast. 

5. Leg dum báánd terug. Plaots ut ventiel terug. 
Pomp dum báánd zachjes op en stop ‘m weer 
onder dum buitenbáánd. Zet de fiets wir 
overend. Ast nodig is pomp nog een bietje bij.  
Vergeet nie de emmer op te ruimen, anders kunde gaon 
dweilen! 

jambelle

Scharenburgstraat 44, Breda. T: 076 5329640
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Erregus aon ut end van ut voorjaor, as de krokusse 
allââng zijn uitgebloejd, krij’k wir un tillefôôntje van 
Rob Thomassen van de BCV. Zoow ok t’afgelôpe jaor.
Eej Paotert (ze noeme mijn dikkels paotert asse nie 
zoow gaauw op mun voornaom kenne komme), ‘oeneer 
‘edde tijd vor de medallie t’ontwerrepe? 
Ik zeg dan: ‘Kom mar lâângst…, dan kenneme durover 
breenstorreme. Dan za’k ondertusse avast wad’ideekus 
op pepier zette’. En dan beginne d’overdenkinge…, ge 
kekt naor ut  motto en d’ersespînsels gaon dur’eige 
roeren’in oew’ââchter’ôôfd.

Goffer, wad’ebbe ze toch wir meej dieje tekst zitte 
te rotzooje! Waorom ‘Da wor plakke of dweile’, te-
wijl mun intoewiesie zegt: ‘T’is plakken EN dweile’. 
Wâânt adde erregus blijf plakke, bevobbult in de 
kroeg, dan motte dikkels van oew mèns of oewe mèns 
de vollegende dag meej oewen’outeren’arsus vor 
straf de keuke dweile. Zekers agge oew’eige nie in’et 
kennen’ouwe…. en er ammaol ‘arde stukskes meej 
zijn gekomme! Da’s gin plakke, mar onder dum plak 
zitte! Mun beste raod: Nimd’oewe partner meej adde 
gaot stappe, dan motte in elluk geval saome de keuke 
dweile.

Kende daor un medallie van maoke? Da witt’ik zoow 
nonnie.

Gadverdamme. ‘Adde ze nouw mar allêênig plakke of 
allêênig dweile genome, dan konk’er wa meej.

Meej ‘plakke’ denkt’al gaauw aon: ‘aon iets vas 
blijve zitte’, mar waoraon eigelluk? Aon oew meske, 
de buurman of de buurvrouw? Aon oewe kruk in ut 
kuffeej? Of perschient denkte wel aon: ‘wad’aon 
mekaore flâânze’, zowas zakskes plakke in de Koepel, 
of b’ange meej b’angselpap? 

Ut bêêld van un tubeke plakbâând verschijnt vor 
mun’arsus en wil mar nie weg.

Bij ‘dweile’ kekt’eerst in de Dikke van Daole en daor 
ziede tot oew vebaozing staon: ‘doelloos op straat 
rondzwerven’! En da’s nouw persies waddadd’ut nie is. 
Meej de Karreneval doede niks doellôôs, wâânt ….dur 
is nie êêns un doel, b’alleve dan: veul leut maoke. 
Sommetije wor da dweile meej de (tap)kraon ope, mar 
ut is vestâândig affetoe un dweilpauze in te lasse!

En dan is’t zover. Rob 
staod’op de stoep. 

M’oeve eigelluk nie veul 
mir te breenstorreme. 
Me gaon de schetse 
uitwerreke. 

Tellekus vraogt’ie mijn nog meer 
tekeningeskes te maoke en inêêne staot’er dan 
un dweil meej’un tubeke lijm en un plakkert meej un 
dweil, die ut mar nie êêns kenne worre of ut nouw 
plakke wor of dweile! Dan plakte ze mar aon mekaore 
en stop ze in êêne boerekiel, omdasse uiteindelluk 
toch mar wir saomen’op stap gaon….. en morrege 
dikkels meej unnen’outeren’arsus saome de keuke 
dweile!

En eindelluk ken’k dan mun kwaste en pensele 
schôônmaoke meej... (de groete van)

plakken’of dweile: de karrenevalsmedallie!

Terrepetijn

Kaartje gekocht, koffer, woordenboekske en een verschoontje 
mee? Dan neemt de BCV u op vrijdag 28 februari tijdens het 
jaarlijkse Carnavalsconcert in het Chassé Theater (aanvang 
20.11 uur) mee naar de verre horizon en weer terug. 

Samen met de Philharmonie Zuid Nederland, een samensmelting 
van voorheen Het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonie 
Orkest, maken we een trip naar bekende en minder bekende 
oorden. Met op de bok dirigent Arjan Tien (plus ene) keren 
we uiteindelijk met z’n allen weer in ut Kielegat terug. Uw 
reisleider Hans Canters (vorrut laatst zegt ie), neemt niet alleen 
u, maar ook nog een trio bekende landgenoten mee op onze 
reis. Wat dacht u van Kim Savelsbergh, een prachtige sopraan. 
Cum Laude (da’s geen Kielegats, maar dat betekent eel errug 
goed!) afgestudeerd aan het conservatorium in Maastricht en 
The International Opera School in London. Dan kunde wel wa, 
waarschijnlijk eel oog zinge. Wie herinnert zich de traan van 
Koningin Maxima niet…ach…de man verantwoordelijk daarvoor is 
er ook! Hij brengt Argentinië het Kielegat in, met de bandoneon 
op schoot: Carel Kraayenhof!

Uitrusten is er niet bij op deze reis, want als het orkest na al 
dat moois van Kim en Carel zelf wat goeie up tempo stukken 
heeft gespeeld, presenteert zich nog een mooi stuk aan ons. 
Zangeres, actrice, muzikant, stout meisje, circusartieste, 
vamp, componiste, danseres en schrijfster: Ellen ten Damme! 
We dweile met Ellen, Carel en Kim de wereld rond en plakke 
na afloop met alle Kielegatters op de zeer gezellige nazit met 
veel Bredase topkapellen die voor u spelen in de foyer en de 
brasserie waaronder Huysluy, ’t Zeepaert. Makrele, Blaoskaoken 
Tagste. Toeteleurs, Loze Lavers, Aogse Bluf en Tapkracht Elf. 

Kaarten zijn te koop bij het Chassé Theater (www.Chasse.nl), 
mis het niet! 

Rabobank Kielegats 

vrijdag 28 februari

Rabobank Kielegats Jubileumconcert + 
nazit met Bredaose kapellen
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 20:11 uur

Info: www.carnavalbreda.nl

Ut wil mar nie akkedere tusse Sjaok en zun Aomaoliao. Toen ie lest vot dur un fleske oodeklonje meejgebrogt ad g’ad, schreeuwde ze: “nouw vinde 
zeker ok nog da’k stink?”

PLAKKEZELLUF

                        
carnavalsconcert 



blau
we pl

akken

pla
k kaas

 en
 worst

plakoksel

dweilen
 met de kraan open

plakkerds

plaksneeuw

dweilpauzeplakrijst

kauwgom

stroop

plakke maor!

plakkert

levende dweilen

gouwe plakke

Oncle Jean Ginnekenweg 338
Facebook.com/cafeonclejean | www.onclejean.nl

zaterdag 1 maart

Intocht Prins Petrus C Lie d’un 
Alleraller Irste 
Locatie: vertrek van Coothplein
Tijd: 14:00 uur

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

Optreden feestduo DEURZAKKERS
Locatie: Grote Markt
Tijd: 15:30 uur

Dun Willem draait door
Locatie: Grote Markt
Tijd: 16:00 uur
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Kielegatters... 
plakke en dweile 
aub!
Elke Kielegatter weet in deze tijden als geen 
ander hoe die moet plakken en dweilen. 
Dagelijks wordt er in de stad geplakt op 
straat, gedweild met de kraan open en dat 
resulteert in bijvoorbeeld een plakoksel of 
blauwe plakken. 
Toch weet de redactie van de Kontklopper dat 
er nog veel meer te plakken en te dweilen 
valt. Daarom roept de redactie op om al uw 
plak- en dweilactiviteiten vast te leggen op 
de gevoelig plaat. Wil jij ook laten zien hoe jij 
plakt en dweilt, upload dan je foto via www.
facebook.com/carnavalbreda.nl.  

20 april 1970. Het is een mooie dag, 
de zon schijnt volop en het is een 
graad of 12. Vandaag staan Simon 
and Garfunkel op nummer 1 met 
El Condor. Nederland is in de ban 
van M.A.S.H. en schaatser Rintje 
Ritsma is zeven dagen oud. 
Maar in Breda gebeurt er iets 
dat veel belangrijker is. Vandaag 
wordt de Bredase Federatie van 
Carnavalsverenigingen geboren. De 
BFC is opgericht om alle belangen 
van de Bredase carnavalsvierders 
te behartigen. Dat is nog steeds 
haar belangrijkste taak. De BFC 
werkt nauw samen met de BCV en 
de gemeente Breda. En iedereen 
uit ‘t Kielegat, Totdenringen, ’t 
Aogje, Bosuilendorp, ’t Ginneken 
en Giegeldonk kan bij de BFC 
aankloppen. 

Van een cursus of informatie-
bijeenkomst tot aan hun bijzon-
dere Leutkalender en de uitgifte 
van bladmuziek van het winnende 
carnavalslied, ze hebben het 
allemaal.

Dus nu, 44 jaar later, viert de BFC 
haar 4 x 11 jubileum. Natuurlijk 
is een gezellig feestje haar niet 
vreemd, dus mocht je tussen het 
vasten stiekem zin hebben in een 
verzetje? Op 22 maart 2014 wordt 
het gevierd!

BFC 44 jaar

Carnaval op straat, mooier is er niet toch? De commissie 
straatcarnaval heeft weer een geweldig programma in 
elkaar gedraaid, met de langste polonaises - voor én 
achteruit - en  gedenkwaardige artiesten uit Breda 
en omstreken. Kersverse voorzitter Jacques de Smit: 
‘We zijn ervan overtuigd het buitencarnaval weer te 
voorzien van een nieuwe impuls!’.

De Intocht

We trappen op vertrouwde wijze af op zaterdag met de 
intocht vanaf het van Coothplein naar de Grote Markt. 
Dit jaar hebben we gekozen voor Cafe Le Petit als 
verzamelpunt, waar we onder het genot van een biertje 
en een bitterballetje kunnen genieten van de voorpret! 
Kom ook, ga mee, de spanning stijgt want carnaval is 
bijna een feit… Eenmaal op de Grote Markt opent onze 
Hoogheid Prins Petrus C Lie Carnaval 2014 met een 
geweldige stunt, waarna hij de sleutel in ontvangst neemt 
van onze burgervader. Deze belangrijke plechtigheid 
vindt plaats op ons spiksplinternieuwe, geweldig mooie 
podium dat compleet geïntegreerd in het monumentale 
bordes van het stadhuis vier dagen lang het middelpunt 
vormt van alle carnavalsactiviteiten op de Grote Markt! 
Na de sleuteloverdracht wijden de Deurzakkers het 
podium officieel in.

Ôôns Nel komt bij de groenteboer in de Lâânge Brugstraot en vraogt wa appelesiene vor durre zieke vent. Wout gift dur vier in un zakske.
‘Is da fruit meej gif bespôte?’ vraogt ze.‘Neeje’, zeej Wout, ‘daorveur motte bij un drogist weze’.

Ger Coevreur zat wir us op zunne praotstoel en zeej 

tege unne klâânt in ut Tapperijke: ‘Wit gij wel dattur 

in da bier ammaol vrouwelukke ‘ormone zitte?’. ‘Oe 

komde daor nouw bij, zeej die âândere? 

‘Nouw, da’s êêl simpel. Agge tien glaze op ed, dan 

gaode allerlei onzin zitte verkôpe, ge gaodoe eige 

overal tege aon bemoeie én... ge kunt ok al gin 

otoow mir rije!’

CARNAVALSVAKANTIE BIJ OPTISPORT BREDA

www.optisport.nl/breda

Recordpoging langste polonaise  
op de schaats  
Haal je schaatsen uit het vet, trek je leukste carnavalspak 
aan en doe mee om de langste polonaise op de schaats 
te maken! 
Zaterdag 1 maart 11.11 uur, Kunstijsbaan Breda 
Deelnemers hebben van 10.00 – 11.00 uur gratis entree!
www.optisport.nl/schaatsbaanbreda

Crazy Spring Paradijs   
 

Trek je schoenen uit, neem een aanloop en spring 
mee tijdens het Crazy Spring Paradijs; het grootste 
luchtkussen spektakel van de regio! 
6 en 7 maart 10.00 – 18.30 uur, Racketcentrum Breda 
Entree: € 5,00 voor kinderen, ouders zijn gratis
www.optisport.nl/racketcentrumbreda

straatcarnaval 2014... plakke of dweile?…

Jubilaris



Samen sterker

www.rabobank.nl/breda

Carnaval in Breda is een feest voor groot en klein, jong en oud.

Als Bredase bank ondersteunen wij de activiteiten 

van de Bredase Carnaval Viering van harte.

Carnaval een feest voor iedereen.

wenst iedereen een
fijne carnaval.

Rabobank Breda

“Nou man, gefillisiteerd”, zeet de sjef teg 

nen ââmtenaor, “zoow vroeg bende nog 

nooit te laot gekomme!”’
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zondag 2 maart

Kielegatse Brakkensliert
Locatie: vertrek bij de Hoge Brug
Tijd: 13:45 uur

Groot Kielegats Muziekspektakel
M.m.v. Thijs van de Molen, Ger 
Couvreur en vele anderen
Grande Finale: Gebroeder Ko
Locatie: Grote Markt
Tijd: 14:30 uur

Brakkenbal
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 15:00 uur

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

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

Info: www.carnavalbreda.nl

      Kielegatse

jonge muzikaante gezocht!
Me nebben best veul dweilbendjes in ut Kielegat en das eul 
gèf. Mar ut gross van die gaste zijn ouwe bokke en oe lang 
blijve die nog toetere?
Want as d’r gin jong grut bij komt, dan kunne we ’em 
opblaoze en dan ebben me niks mir. Dus zen d’r un stel ouwe 
knuppels bij mekaore gaon zitte en zijn jonge gaste gaon 
opzoeke om ze meej mekaor te late toetere onder leiding 
van Engelbert Schoremâns. Nao een paor kere speule klinkut 
al best gèf, dieje Schoremâns die doetta goed.
Mar d’r motte nog mir van die jong d’r bij kome. Dus asde gij 
di lèèst en ge wil meej doen of gij wit toevallig iemând, dan 
kunde dieje kummissie meele: kielegatsekanjers@hotmail.
com of ge kom gewôôn un kirke kijke op zondag om alf zes in 
kuffee Victoria in de Prins Hendrikstraat in ut Kielegat.

Terug in de tijd...
Ge kunt natuurlijk naar MOTI of een bezoekske 
brenge aan het Biermuseum. Mar edde wel eens 
gehoord van het Kielegats Carnaval Museum? 
Het is een pop-up museum dat, totdat we een 
vaste locatie hebben gevonden, slechts enkele 
weken in het jaar te bezoeken is. Dit jaar werd 
een deel van de collectie voor de vijfde keer 
(van 22 januari tot 2 februari) tentoongesteld. 
Meer dan 1000 belangstellenden, zelfs van boven 
de rivieren, bekeken de nostalgische spullekes!

Een van de paradepaardjes dit jaar was het 
originele paard van de mannen meej de perdjes. 
De carnavalsvereniging Biemeewes stelde één 
van de originele met rotan en jute gemaakte 
perdjes beschikbaar.

En naast stokoud videomateriaal, lagen ook 
alle oude mottotekens vanaf 1950 veilig in 
vitrines. Van de eerste gipsen tot aan de stoffen 
emblemen en de zakdoek uit ’71. Er ontbreekt 
slechts een mottoteken, die uit 1960. Iemand?

De steeds groter wordende collectie mag nog 
altijd groeien. Mocht u oude carnavalsfoto’s, 
medailles of andere attributen hebben, laat ze 
niet verstoffen maar geef ze een mooi plekje 
in het Kielegats Carnaval Museum. Voor meer info mail naar: 
conservator@kielegatsmuseum.nl.

eerst brakkensliert 
daarna kielegats muziekspektakel

Op zondag barst na de Brakkensliert om 15.00 uur de 
Kielegatse Familiedag los met geweldige Bredase 
artiesten: Ger Couvreur, Thijs van der Molen, Ron de 
Leeuw, Tommy Lips, Ad van den Muijsenberg, Tim Jene, 
Chris Debuut en Joost Dikmans maken het podium 
op de Grote Markt onveilig met Hollandse hits en 
carnavalskrakers! De Grande Finale is voor de nationale 
toppers Gebroeders Ko!
Een selectie van deze artiesten zie je terug vanaf 18.11 
op de after-party voor de Sam Sam!

Jaaaaa! Weer Hossen op de Markt 

De zondagavond met carnaval is het ook dit jaar weer 
extra groot feest op de Markt. De eerste editie van 
Hossen op de Markt was een gekkenhuis met honderden 
opblaaskrokodillen, de ploem ploem jenka, nostalgisch 
beeldmateriaal en muziek van toen en nu. Iedereen komt 
aan zijn trekken. Dus zet de BCV de ingeslagen weg voort. 
Om 20.00 uur wordt je verwacht voor het stadhuis! 

De heren van Hossen op de Markt doen er dit jaar nog een 
schepje bovenop. Jaap Meeldijk van de organisatie: ‘Vorig 
jaar was voor ons nog proefdraaien. We hadden het goed 
voorbereid, maar we wisten niet goed wat we konden 
verwachten. Plotseling stond er een paar duizend man op 
de Markt en werd het een onvergetelijk feest! De kennis 
die we afgelopen jaar opdeden hebben we gebruikt. We 
beginnen een half uurtje later en we hebben meer live-
muziek en verrassingen in petto. Daarnaast hebben we 
hard gewerkt aan een nieuw podium, om het bordes van 
het monumentale stadhuis. We hebben er zin in!!!

    
   familiedag

“Keb un wereldwonder”, zeej boer Bastiâânse uit 

Baovel trots toen ie in zun stamkuffeejke zat. “K’eb 

un kalfke meej tweej pôte”. 

“ Da wittik al lââng”, zeet dun âândere, “die lôpt al 

jaore ââchter mun dochter aon”.

“Schat, ge ben laotst tog meej oew kulleejgaos op de Noordzeej 
schollekes wiste vange?”.

“Jao, waorom vraogde gij da?”“Oh zoow maor, toevallig was dur vanmiddag zôôn scholleke vor oe 
aon de tillefôôn!”.

KIELEGATS CARNAVAL MUSEUM LOGO ONTWERP

KIELEGATS 
CARNAVALS 
MUSEUM

VARIANT 5 -KLEUR FX POSITIEF

KLEURGEBRUIK

Hossen op de Markt!



Nog leeg

Café Noir

leut in een krant, das nie niks!

44 JAAR KONTKLOPPER
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Al 44 jaar onmisbaar op de brakke keukentafel tijdens 
carnaval. De Kontklopper.
Na de zomer gaat de redactie al warmdraaien voor 
weer een mooie krant die op het motto aansluit. 
De taken worden verdeeld en iedereen gaat aan de 
slag: tekenaars, fotograaf, verslaggevers, vormgever 
en het team dat de ludieke presentatie organiseert. 
Elf man sterk zitten wij regelmatig bij elkaar in het 
redactielokaal van de Kloostertaveerne tot het moment 
dat De Kontklopper samen met Het Stadsblad op de 
mat valt.

Onzen Eric, bekend van de puzzel en zijn altijd 
sympathieke column, is één van de oudst gedienden en 
weet heel veel van onze historie:
‘Sinds 1936, hét geboortejaar van het huidige 
Bredase Carnaval, zijn er verschillende publicaties 
verschenen: de Bredase Karnavalskrant,Ut Kwibuske, 
De Pappesiester en in 1971 werd dan De Kontklopper 
geboren.

De herkomst van deze naam licht de alom bekende 
Kees van Pruissen, beter bekend als ‘den IJzeren’ 
in het eerste nummer uitgebreid toe: ‘Zo rond 
d’eeuwwisseling woonde dur op dun ouwe Aodijk unne 
bakker meej de schône naom van Den Pekmuts. 
Diejen bakker ‘ad un spesjiaoliteit in de vorm van un 
brôôike da dur den volksmond al gaauw ‘kontklopper’ 
gedôôpt wier. Zonne kontklopper war un soort 
beschuitenbol. Mar dur is ok nog ‘nen âândere uitleg: 
mense die vroeger aon de râând van de stad gewôônd 
ebbe, zegge dagge onder ‘nen kontklopper mot 
verstaon dieje lâânge rietstengel meej aon ut uiteinde 
zonne bruine donzige uitwas. Ge zag ze vroeger veul in 
de slôôte van de Lies, de Vught en de Berrekumpolder. 
Daor ee vroeger menig gasje ongenaodig meej op zun 
gat g’ad. Vandaor dieje naom; Kontklopper...’

GRATIS
De eerste jaren was De Kontklopper een A4 boekje 
met een gekleurd kaftje. Hij werd door vrijwilligers 
onder leiding van Toon Siteur huis aan huis verkocht. 
Dit was een heel spektakel, en niet op minst door de 
muziekkapellen die het geheel opluisterden. Vanaf 
1980 gaan we samenwerken met ‘de Bredase Krant’ 
(later Het Stadsblad) en verschijnt de Kontklopper voor 
het eerst in de vorm van echte krant. In een extra grote 
oplage en gratis verspreid! 

DE PAOTERS
Teruglezend in al die Kontkloppers kom je een uniek 
stukje Kielegatse carnavalsgeschiedenis tegen. Al die 
in onvervalst Bredaos geschreven stukjes van ‘den 
IJzeren’ en ‘de Stomste Boer’. Wat een humor. Of 
de cursussen Bredaos van de paoters Terrepetijn en 
Sjaggerijn en hun Kielegats Taole Instituut...geweldig! 
En wat een traditie is dat geworden!

DE ILLUSTRATIES
Eén uniek aspect verdient nog om genoemd te worden. 
Bijna alle 44 jaargangen zijn geïllustreerd zijn door 
slechts drie tekenaars: Rob Figee (9x), Ad Couwenberg 
(18x) en Anne-Marie van Overbeek (14x). Ad en Anne-
Marie zijn tot ons grote verdriet allebei veel te vroeg 
overleden.

RA RA
Misschien is het toch nog leuk om te eindigen met 
een raadseltje: in die 44 jaar zijn er in totaal 45 
Kontkloppers verschenen... Ra ra, hoe kan dat? Meld 
je met naam en adres op pers@carnavalbreda.nl 
met de oplossing. Onder de goede inzenders worden 
twee echte Kielegatse vlaggen verloot.’

44 jaar 


















































 


Vrijdag 28 Februari vanaf 20.00 uur

HET GROTE PREMIERE BAL
Uitsluitend op uitnodiging (kaarten verkrijgbaar aan de bar)

Zaterdag 1 maart vanaf 13.00 uur

‘T FEEST KAN WEER BEGINNEN
Zondag 2 maart vanaf 14.00 uur

KINDERCARNAVAL
Met veel attracties:suikerspin | kindersminck | grabbelton | springkasteel etc....

ALLES GRATIS

Zondagavond 2 maart vanaf 20.00 uur

WE GAAN ER WEER TEGENAAN
Maandag 3 maart vanaf 13.00 uur

HET FEEST GAAT MAAR DOOR...

CHARELLI

Jubilaris



Kielegat!
Meej z’n allen

- Carnaval 2014 -

ut Kielegat
weet waaroM

Met trots voor u gebrouwen.
Geen 18, geen alcohol.

7966 INBR AdvA4-Jupiler.indd   1 13/01/14   12:36

deelnemers grote optocht 2014 in ut kielegat

 

Traditiegetrouw wordt de optocht 
voorafgegaan door Majorette en 
twirlvereniging Expression, gevolgd 
door de Verkoopcommissie van de BCV.
 
Nr. 1 Prinsenwagen 

Nr. 2 C.V. Aogse Hopkes (Grote groep) 
Opblaoskapel 
Alle veiligheidsvoorschriften worden 
bij C.V. de Aogse Hopkes in acht 
genomen. Grondige inspectie vooraf 
heeft uitgewezen dat het hier gaat om 
een bont gezelschap, die muzikaal alles 
opblazen. Blaost um op zou ‘k zegge. 

Nr. 3 CF Bacchus (Paar) 
Spindokters 
Dat het hier goed zit 
met de carnavalsgenen is 
duidelijk; vader en dochter 
lopen voor de tweede keer 
mee. De Spindokters geven een 
positieve draai aan carnaval of 
het nou plakken of dweilen is. 
Maar kijk uit want je zit zo in hun 
web.  

Nr. 4 Bredaos Kabaol (Muziekkapel) 
Al jarenlang een muzikale noot in de 
Bredase Optocht.

Nr. 5 CV 48-49 (Kleine groep) 
Ut wor dweile en plakken 
Deze ‘verse’ carnavalsvereniging uit 2012, 
hebben er weer een jaar aangeplakt 
en gaan dweilend door de Kielegatse 
Optocht. Ze komen en gaan. Plakken 
en dweilen van alle kanten. Het zal ons 
benieuwen of ze het ook een beetje 
netjes achterlaten. 

Nr. 6 CV de Peuke (Paar) 
Dit jaar wordt ‘t niks 
Niet plakken, niet dweilen. Dit jaar wordt 
’t niks. Plakken en dweilen richt blijven-
de schade aan op latere leeftijd. Kijk 
maor naor m’ne maot. Kortom het wordt 
niks. De Peuke zijn dit jaar volledig 
opnieuw begonnen met ‘n nieuwe verse 
maot (d’n ouwe was versleten).

Nr. 7 Kapitein Yclo (Individueel) 
Blijf kapitein Yclo plakken of gaat hij 
dweilen 
Als zoon van Willempie is vooraf al wel 
duidelijk dat kapitein Yclo eerst gaat 
dweilen en daarna ergens zal blijven 
plakken. Kapitein Yclo (Your children 
Live On) confronteert de Kielegatters op 
een ludieke manier met hun egoistisch 
gedrag. Omdat de aarde een langzame en 
pijnlijke dood sterft, vraagt kapitein Yclo 
zich af of hij volgend jaar nog in Breda 
zal wonen. Yclo moet wel wete da ag ge 
blijf plakke, da ge dan niet ga verhuize. 

Nr. 8 CV Hou Doew Bakkus (Kleine 
groep) 
Hou Doew Bakkus 
Dit illustere gezelschap is opgericht op 3 
april 2013 en viert vandaag hun eerste 11 
maanden jubileum. Op de vraag hoe ze 
dit gaan doen kregen wij als antwoord: 
“Agguh ok un keer oew bakkus wilt 
houwuh, dan plakkuh wij oew bakkus 
gratis en voor niks dicht”. Wij hopen 
dat het niet te stil wordt als Hou Doew 
Bakkus voorbij is geweest. 

Nr. 9 CV de Narrekoppen (Grote wagen) 
Agge op ôôns kerremus kom dweile 
blefde vanzelluf plakke 
Na 57 jaor komme de Narrekoppe ok dees 
jaor wir meej un nieuwe krejaosie vur de 
Bredaose grote h’optocht. Ze ebbe dees 
jaor gekooze vur unne egte Kielegatse 
kerremus. Ge kun bij oons net as op 
iedere kerremus bij de kassa un kaortje 
koope vur de veule attraksies die dees 
krejaosie rijk is.

Ge kun ier touwke trekke, 
ballegooie, of langs oons eenigste 
egte waorzegster gaon of ge kun ut wa 
spannender maoke dur un ritje te maoke 
in de spookebaon, de zweefmoole of 
oonze nostalgiese karresel. Geniet van 
alle spanning en te winne prijze in dees 
spektaokel. Kortom, wa ge ok doet, agge 
over oonze kerremus kom dweile blefde 
vanzelluf plakke. 
 
Nr. 10 Vrij nummer 

Nr. 11 Ut Kombineejke (Grote groep) 
Kielegats Carnavalfestival mee Ut 
Kombineejke 
Deze vaste waarde in de Grote Optocht 
brengt meer dan 400 jaar optochtervaring 
mee. Ut Kombineejke vieren graag met 
alle Kielegatters samen carnaval en 
maken zo een kleurrijk vrolijk festival. 
Dus geen Braziliaans, geen Eurovisie of 
Efteling, maar gewoon lekker kleurrijk 
Kielegats. 

Nr. 12 CV Zo Gek Nog Nie (Grote wagen)  
Motto: We dweilen de wereld over maar 
blijven plakken in het Kielegat 
Deze jongelui uit Baviaonenland lopen 
voor de tweede keer mee in de Kielegatse 
optocht en ze pakken weer groots uit. 
Een complete wereldreis maken ze 
op hun wagen. Zo snel reisde je nog 
nooit van de toren van Pisa naar het 
Vrijheidsbeeld en van Mexico naar Egypte 
via China. En ze zijn nog niet klaar want 
Zo Gek Nog Nie bouwt gewoon lekker 
door. 

Nr. 13 CC De Blauwe Kei (Kleine wagen) 
We ebbe unne kerremus om van te 
kwijle. 
CC de Blauwe Kei (voorheen Jeugdcomité 
De Blauwe Kei) loopt al voor de 44e keer 
mee. Op de kermiswagen is van alles te 
beleven. Ballen gooien, touwtjes trekken, 
eendjes vissen, noem het maar op bij de 
Blauwe Kei is alles mogelijk. Zelfs aan de 
suikerspin is gedacht. 

Nr. 14 Op zolder gevonden (Individueel) 
We vieren een feestje 
Eigenlijk is het ongelooflijk dat Peter nog 
spullen op zolder heeft, hij loopt al jaren 
mee maar vindt altijd weer iets nieuws. 

Maar of ie dit jaar iets heeft waar hij mee 
kan plakken en dweilen? Dat is toch weer 
de vraag. Hij gaat er in ieder geval samen 
met zichzelf een heerlijk feestje van 
maken. Ook wij zijn uitgenodigd! 

Nr. 15 De Tafeldames (Paar) 
Waor ut plakt daor dweile wij 
Ook dit jaar kom je Tafeldames met hun 
rijdende staantafeltjes met carnaval weer 
tegen. Maar tijdens de Grote Optocht 
zorgen deze charmante dames voor 
schone Kielegatse straten. 
“Waor ut plakt daor dweile wij of we 
dweile waor ut plakt” is het devies van 
deze strijdbare dames die vorig jaar nog 
met een derde prijs aan de haal gingen. 
Al dweilend zullen ze proberen om deze 
prestatie dit jaar te evenaren.

Nr. 16 C.V. De Biemeewes (Muziekkapel) 
Wat is de grote optocht zonder de 
perdjes? Naast de perdjes uiteraard 
ook een stukske muziek van de oudste 
Bredase carnavalsvereniging.
 
Nr. 17 DIE DRIE (Kleine groep) 
Plakke of dweile: houwen we het koppie 
erbij? 
DIE DRIE hebben kopzorgen want ze 
worstelen met het motto: wor ut nou 
plakke of dweile? Ze dreigen hun hoofd 
te verliezen maar doen toch hun uiterste 
best om het koppie erbij te houden. Maar 
wat als er dan toch koppen gaan rollen? 
Zie die maar weer eens terug te vinden. 

Nr. 18 KV Sowieso Opeloos (Grote groep) 
Meej Carnaval bloeien wij iedere dag op! 
Waar Sowieso Opeloos vroeger nog met 
een kleine wagen mee deed zijn ze nu als 
grote groep present. Want langs de kant 
staan bij de optocht is voor deze club 
geen optie. De rest van het jaar liggen 
ze thuis te verdorren maar met carnaval 
bloeien ze helemaal op. Dit jaar gaat 
Sowieso Opeloos de bloementjes buiten 
zetten. 

Nr. 19 De Meulentjes (Kleine groep) 
’t slaot ammaől nergus op 
Al onze tradities en culturen worden 
verboden of afgenomen. De Meulentjes 
hebben hier grote moeite mee. We mogen 
geen vuurwerk meer afsteken, geen 
confetti meer gooien en geen zwarte piet 
meer spelen. We zitten met z’n allen 
in een grote dwangbuis. De Meulentjes 
helpen ons om daar weer uit te komen.

Nr. 20 Leutbelasting 
Kielegatse Leutbelasting, wie wil dat  
nou niet betalen? 
T’is nie leutig om belasting te betaole, 
maor wel as’t Leutbelasting is! De grote 
optocht trekt gratis en voor niks door de 
binnenstad van Breda. 

Echter voor het aanschouwen van zo veel 
cultuur en leut én om de kosten voor de 
bouwers van al dat moois in de optocht 
enigszins het hoofd te kunnen bieden, is 
de Leutbelasting in het leven geroepen. 
Een ieder mag tijdens de optocht ‘unne 
duit in ut zakske’ doen.

maandag 3 maart

Grote Optocht
Locatie: vertrek Nieuwe Haagdijk
Tijd: 12:45 uur

Optochtbal
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 16:00 uur

Prijsuitreiking Grote Optocht
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 19:00 uur
Info: www.carnavalbreda.nl
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kielegat via tv 
carnavalscentrum 
van nederland!
Op 28 februari, 17.11u middags gaat 
Baronie TV weer los! Je kunt kijken via 
BredaNU (Ziggo analoog kanaal 14 en 
Ziggo digitaal kanaal 40) in Breda e.o., 
ROSTV in Zundert e.o., TV Gazet (Ziggo 
digitaal kanaal 46) in heel West Brabant 
en via het landelijke kanaal 37 van KPN. 
En voor de rest kan de hele wereld 
meekijken via www.baronie.tv!

Klassiekers, maar ook een heel nieuw 
avondprogramma met veel muziek, 
spelletjes en optochten. ‘Van de Prins 
gin kwaod’ ’s morgens vanaf half elf 
heeft nieuwe co-presentatoren. Ad 
Romijn wordt bijgestaan door Mama 
Cuba, Huub Hangop en John de Manager 
en natuurlijk ontbreken Thijs en dun 
Mechel niet. Het Rabobank Kielegats 
Carnavalsconcert wordt uitgezonden op 
zaterdagmiddag tussen twee en drie. De 
Kielegatse optocht op maandagmiddag 
en Hoogheid Petrus C Lie komt op 
dinsdag om half één langs. Waar? In 
onze nieuwe studio in O.C. De Vlieren 
in het Huis van de Heuvel aan het 
Mgr. Nolensplein in Breda. Er is daar 
een ruime bar met bier, frikadellen en 
broodjes kroket. 
Iedere Kielegatter is daar welkom. 
Zo tussen elf en twee of vijf en zeven 
of acht en elf ‘s avonds. Dan zijn 
we live. Wie weet worden spontaan 
binnenvallende kapellekes direct voor 
de camera’s gesleurd.  

We hebben ook een nieuw logo voor op 
het TV-scherm en een button met het 
motto voor 2014. Die button kun je 
op je kiel spelden. Hij gaat twee euro 
kosten. Verkrijgbaar bij de bar in de 
studio en in diverse kroegen.



Publieke Werken

ZATERDAG
15.00 UUR: 

De Aftrap!
Opening carnaval door

Prins Petrus C Lie 
d’un Alleraller 1rste!

21.00 UUR: 

Het Grote “U vraagt, 
wij draaien” Bal!

Met DE ILLEGALE ZONEN
VAN CHIEL MONTAGNE!

DINSDAG 
VANAF 13.00 UUR: 

Effe uitblazen!
Met o.a. De Bontjassenclub

21.00 UUR: 

Publieke Dinsdag
Groots Kapellenfeest o.l.v. 

De Loze Lavers
Met o.a. Bredaos Kabaol, 

De Biermagneten, Tapkracht 11, 
‘t Zooike e.v.a.

 

Publieke Dinsdag

WOENSDAG

16.00uur

Haring happen

met Prins Petrus   

C Lie d’un Alleraller 

1rste!

Publieke DinsdagPublieke Dinsdag

MAANDAGVANAF 13.00 UUR: Kwakbollekesbal!Met o.a. DE KANNIEBALE
VANAF 21.00 UUR: BlauweMaandagbal!

Café Publieke Werken | St. Annastraat 12 | 076 5218625

ZONDAG13.00 UUR: Poffertjesbal!
Tussen 16.00 en 17.00 uur

gratis poffertjes voor de Brakken!
VANAF 21.00 UUR:Apfel-schnapsbal! APFELKORN VOOR MAAR1 EURO!

Prinsenbar 2014

De Biermagneten, Tapkracht 11, 
‘t Zooike e.v.a.‘t Zooike e.v.a.

PrinsenbarPrinsenbarPrinsenbarPrinsenbarPrinsenbarPrinsenbar

VRIJDAG

21.00 UUR: 

Voorproeven!

2 pils voor maar 1 Leutpenning 

tussen 21.00 uur 

en 22.00 uur

ZONDAG13.00 UUR: 

VRIJDAG

Op zondag en maandag is Dokter Worst 
met z’n heerlijke broodjes bij ons aanwezig! 

PrinsenbarPrinsenbarPrinsenbarPrinsenbarPrinsenbarPrinsenbarPrinsenbarPrinsenbar
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Nr. 21 De B&A Boys (Kleine wagen) 
De B&A Boys dweilen door het Kielegat 
Drommels, drommels, drommels, 
zitten die clown en die acrobaat dit 
jaar gewoon in de grote optocht! De 
B&A boys zijn in de leer geweest bij de 
wereldberoemde broers uit Vlaardingen 
en trekken nu met hun caravan door 
het Kielegat. Hopelijk zijn Robin zijn 
batterijen niet op in de Boschstraat en 
kan er aan het einde worden geroepen: 
‘alles is voor Bassie’. 

Nr. 22 C.V. Simpel (Grote wagen) 
Ollandse zomer: Agge blijf plakke wor 
ut misschien wel dweilen. 
Katjeskelder, Fort Oranje of camping 
Liesbos? Welke tropisch oord ut zal 
wore, CV Simpel blijf dees jaor op 
de camping in eige land. Maar meej 
d’ollandse zomers witte ut nooit. Nu en 
dan een buike kende altij treffe, maor 
tegelijk treffe we ut meej ut weer. C.V. 
Simpel komt dweile in ut Kielegat, maar 
blijft plakke in ut Aogje. Daor komme ze 
weer goed meer veur de dag.  

Nr. 23 CD:\ DOS (Paar) 
Terug van weggeweest 
Het is even wennen, maar Luciën 
is terug in de optocht. Door 
omstandigheden heeft Luciën de laatste 
drie jaar niet mee kunnen lopen. Luciën 
heeft als paar ingeschreven, maar zou 
ook zo maar als individueel door de 
optocht kunnen slenteren. Ja als je er 
zo lang uit bent geweest, dan is van 
alles mogelijk.
 
Nr. 24 Willy de Does (Individueel)
Ut is plakke of dweile 
Willy loopt al weer voor de 30e keer 
in de Kielegatse optocht mee. Willy 
speelt altijd op haar eigen manier op 
het motto in. Willy heeft een kiel van 
dweilen gemaakt. Met een meegenomen 
verfkwast zal Willy proefondervindelijk 
vast stellen waar er nu geplakt dan wel 
gedweild wordt. 

Nr. 25 Boeren Sociëteit Ginneken 
(Grote groep) 
NAC wéér door het oog van de naald! 
De boeren uit het Ginneken zijn zeer 
verheugd dat de gemeente aan NAC 
weer de kans heeft gegeven om gaten 
in de begroting te schieten. De Boeren 
willen graag dat deze folklore voor 
Breda behouden blijft. Zij staan hier dan 
ook volledig achter en spelen NAC graag 
de bal toe. 

Nr. 26 DKS De Merwedekrabbers 
(Randgemeente) 
We gaan knallen met z’n allen 
De enige officiële Dordtse carnaval-
stichting bestaat ruim 45 jaar en wilt de 
banden met ut Kielegat aanhalen. Eerst 
dus participeren en daarna dweile en 
plakke voor de Merwedekrabbers  

Nr. 27 BC ‘t Zooike (Randgemeente) 
Ut wor Lakke & Staile 
’t Zooike uit Sprundel komt dit jaar 
met een eigen kapsalon hun tweede 
plaats van vorig jaar verdedigen. Een 
stylingcrew die iedereen eens goed 
onder handen wil nemen voor een 
Kielegatse make-over. Aan de slag met 
schaar, kam en haarlak: zij knippen, 
stylen en dweilen alles. 

Nr. 28 C.V. de Schobbejakke (Kleine 
wagen) 
Door passen en meten zijn we de tijd 
vergeten 
De Schobbejakke verkennen dit jaar 
de optocht met een kleine wagen. 
Door passen en meten zijn ze de tijd 
vergeten. De binnenstad wordt door de 
Schobbejakken opgemeten, zodat zij 
volgend jaar als ze 33 jaar bestaan weer 
met een grote wagen kunnen komen.

Nr. 29 CV De Rolmaatjes (Grote 
wagen) 
Oranje boven 
2013-2014 zijn oranje jaren. De troons-
wisseling en het WK voetbal zorgen 
ervoor dat ons oranje/hart weer sneller 
gaat kloppen. Maar natuurlijk staan 
Nederlanders niet alléén bekend om 
onze oranje-gekte, maar ook om veel 
andere dingen. De Rolmaatjes laten het 
zien en voeren je mee met hun eigen 
oranje-gekte.
 
Nr. 30 Vrij nummer 

Nr. 31 De Zuilenschuivers (Grote 
groep) 
We drave deur 
De Zuilenschuivers zijn niet te houden 
dit jaar en verplaatsen Outdoor Brabant 
naar de binnenstad. Na Salinero en 
Bonfire halen zij nu hun beste paarden 
van stal. Ze hopen dat u ook mee 
doordraaft. Want zeg nu zelf: wat is er 
nou heerlijker dan met z´n allen even 
flink uit je dak te gaan? 

Nr. 32 C.V. De Weggooiers (Kleine 
groep) 
Veurlijme, opstijve en dweile 
De Weggooiers doen al voor de 34e keer 
mee en weten waar ze over praten. 
Mr. Prett plakt en dweilt èèl Breda. Dat 
wordt dus pappen en nathouden. Laat 
dat maar aan de Weggooiers over. 

Nr. 33 CC Giegeldonk (Kleine wagen) 
Twee driejen gaon we vieren 
Natuurlijk voelt prins Nillus zich meer 
dan thuis in de Texas Hoeve, maar op 
de Giegeldonkse prinsenwagen is het 
ook niet verkeerd toeven. Als je dan ook 
nog eens je 33-jarige jubileum te vieren 
hebt, dan kan de optocht, wat zeg ik, 
carnaval niet meer stuk. Gefeliciteerd 
Giegeldonk! 

Nr. 34 C.V. De Gabbers (Grote wagen) 
Non-Stop 
De Gabbers uit Bavel doen nu voor de 
tweede keer mee in ut Kielegat.
Met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar 
weten de Gabbers al wel dat niet alles 
koek en ei is. Alles gaat tegenwoordig 
“non”-stop door. Enkele aspecten wat 
zoal non-stop doorgaat worden door de 
Gabbers uitgebeeld. En het gaat maar 
door.

Nr. 35 C.C. ‘t Aogje (Grote wagen) 
Daor kunde meej vor d’n dag komme 
C.C. ’t Aogje komt er weer meej vor 
d’n dag. Prins Peer d’n Zeventiende 
van ’t Aogje is wederom present met 
zijn Uittredende Ploeg. Als voormalige 
randgemeente blijft ’t Aogje zich graag 
mengen in de Kielgatse optocht.

Nr. 36 D’n Otto (Individueel) 
Zwarte Piet 2.0 =  …….Wit? 
D’n Otto zorgt voor een landelijke 
primeur. Groen en geel ergerde d’n Otto 
zich aan de discussie over zwarte dan 
wel witte Piet of welke kleur dan ook. 
D’n Otto heeft de ultieme oplossing 
voor dit gezever. Zijn Piet zal tot ieders 
tevredenheid geaccepteerd worden. 

Nr. 37 C.V. De Peukskes (Kleine groep) 
Ballerina’s met ballen 
Is het ballen met ballerina’s of zijn dit 
ballerina’s met ballen. Wie het weet 
mag het zeggen. Waarschijnlijk zijn het 
ballerina’s met ballen, maar het kan 
ook andersom zijn. Waarschijnlijk is het 
beter om deze ballerina’s niet zonder 
handschoenen aan te pakken.
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Nr. 38 D’n Single-loper 
(Individueel) 
Oeps, verkeerde bolletje geslikt 
Deze single-loper loopt met een tas vol 
foute bollekes door dun optocht. Ze 
heeft per ongeluk het verkeerde bolleke 
geslikt. Daardoor loopt ze er vrolijk bij. 

Nr. 39 De Rat van 11 (Grote groep) 
Dubbel genaaid? 
NAC is weer eens gered en de 
gemeente heeft weer geholpen. Nu 
ook de geldschieters met geld hebben 
geschoten, moet er weer geld worden 
verdiend: alle inventaris zit in de 
uitverkoop. Wilt u nog een speler 
kopen? Sla nu uw slag! Maar willen die 
Kielegatters nog een keer geld uitgeven 
aan NAC?

 

Nr. 40 Vrij nummer 

41 CV alwir irste (Paar) 
We zijn in een gulle bui!!! 
Alwir irste toont zich dit jaar weer van 
zijn goede kant. In tijden van crisis 
zitten er veel mensen wat krap. Daarom 
geven ze dit jaar eens wat weg aan alle 
Kielegatters. Daar zijn we allemaal blij 
mee, of voelen we toch nattigheid? 

Nr. 42 Dun Pastor (Individueel) 
Dweilen meej dun meid 
De meid is bang dat dun pastor zich nie 
gedraogen zal. En hij mot nou precies 
de mensen op ut rechte pad ouwe. T’is 
daarom dat dun pastor deez jaor gaot 
dweilen meej dun meid. 
De vraog bleft of dun pastor aon dun 
meid bleft plakke of dun meid aon dun 
pastor. 

Nr. 43 CV C.V. De Schutters (Grote 
groep) 
Meej d’n Kielgatse DJ’s zijn de 
Schutters in de wolken. 
De Schutters zijn in de wolken. Onze 
eigen Kielgatse DJ’s Hardwell, Tiësto, 
R3hab en Dannic zijn over de gehele 
wereld bekend. De Schutters nemen u 
graag mee naar de zevende hemel.  

Nr. 44 Ivana (Individueel) 
Pipi Langkous 
Ivana is een nieuw gezicht in ut Kielegat 
en wil zich via Pipi Langkous profileren 
aan de Kielegatters. Als grappige en 
stoute meid valt er altijd wel wat te 
beleven met Pipi. Haar leven is een 
feest. We denken dat Ivana wel blijft 
plakke in ut Kielegat. 

Nr. 45 CV Effekes Serieus (Kleine 
wagen) 
‘t Spanjaardsgat 
De historie wordt herschreven. Effekes 
Serieus heeft onderzocht waar de naam 
Spanjaardsgat echt vandaan komt en 
heeft een verrassende ontdekking 
gedaan. 
Dat van die poort en dat schip is 
allemaal klinklare onzin. De stier en 
een toreador hebben er veel meer mee 
te maken. Want wat zit er achter die 
scheur in z’n broek? Olé. 

Nr. 46 C.V. Schots & Scheef (Grote 
wagen)  
Dees jaor pakke we ut wild aon 
De Duvels en de Bikkels uit Bavel hebben 
elkaar gevonden in de Fluffers.
Met een grote wagen wordt ut wild 
aangepakt. In een achtbaan komen dier 
en mens te samen. Maar of de jager nu 
het hert achternazit of andersom of dat 
de leeuwentemmer achter de leeuw 
aanzit het moet allemaal nog blijken. 
Het zal er in elk geval wild aan toegaan.

Nr. 47 C.V. De Meikevers (Grote 
wagen) 
Uitgelaote….Meej Karrenaval 
Dit jaar voelen de Meikevers zich weer 
helemaal ‘uitgelaote’, ze voelen zich als 
n jonge hond. 
Af en toe moeten ze een eindje om, 
rond de grote toren naar de honden-
uitlaatplaats want anders houden ze het 
niet droog. Maar dat dweilen doen ze 
niet aan de lijn. “Dweilt ter soms unne 
Péékinéés meej der pôôte wijd om’ôôg, 
dan ‘ouw ik ut van zun lévèsdaoge ni 
emir drôôg.”

Nr. 48 Krekels Ofzo (Grote groep) 
Bestel maor, dan ziede, tis zo voor 
mekaor!!! 
De opvolgers van Joost & Co lopen 
dus eigenlijk al sinds 1982 mee in 
de optocht. Dit jaar zorgen ze voor 
een rustpunt in de leutstoet, want u 
hoeft niet van de kant om drinken te 
bestellen. Want Krekels Ofzo komt zoals 
ze zelf zeggen: “misschien wel meej de 
beste obers vaant Kielegat”. 

Nr. 49 C.V. Dȗn “Alve Gladiool” 
(Individueel) 
Gooj de ok un balleke op veur ut goeje 
doel, of ziede gij ut niet zo zwart/wit 
geel 
Frans is een echte benefietkeeper. Dat 
is een doelman die voor het goede doel 
staat. Er zijn goede doelen en goede 
doelen. Allemaal even goed of zijn 
er toch betere. Laat de fondswerving 
maar aan Frans over. Duidelijkheid over 
de inkomsten en de uitgaven. Het zal 
duidelijk zijn Frans zet zich in voor het 
goede doel.

Nr. 50 Ut Lekker Bietje (Grote groep) 
De Tap-toe in Breda 
Deze grote groep loopt al zo lang mee in 
de Kielegatse optocht dat ze inmiddels 
gevolgd worden door het Guiness 
Book of Records. Dit jaar gaat deze 
mars-kapel op zoek naar de muzikale 
hoogtepunten in het Kielegat. Na al die 
vermoeiende optredens is er natuurlijk 
dorst, maar wat een pech als blijkt: 
overal de tap-toe in het Kielegat. 

Nr. 51 Leutkapel Daoreddezewir 
(Muziekkapel) 
Voor de derde maal een muzikale 
bijdrage aan de Bredase Optocht. 

Nr. 52 CV Ak mar leut heb (Grote 
wagen) 
Happy hour 
Ak mar leut heb uit Bavel doet al 
weer voor de derde keer mee in de 
Kielegatse optocht. Deze enthousiaste 
groep (11 personen) is verknocht aan 
‘Happy hour’. Nu dit verboden is willen 
zij aan de Kielegatters laten zien 
dat het toch zonde is dat dit stukje 
cultuur moet verdwijnen. Daarom 
doen zij met carnaval ‘happy hour’ nog 
éénmaal dunnetjes over en laten de 
toeschouwers volop meegenieten.

Nr. 53 Trio Zonder Jan (Paar) 
Wilde gij mee mijn onder één hoedje 
spelen? 
Na 11 jaar vindt Trio Zonder Jan het tijd 
om met het publiek te gaan spelen. Ze 
vragen u om mee te spelen maar pas 
op! Onder een hoedje met Trio Zonder 
Jan? Da´s op eigen risico. Want zeg 
nou eerlijk Jan is na elf jaar nog steeds 
onvindbaar… 

Nr. 54 CV d’un Vollie (Individueel) 
Laot me mar rammele 
Cees is allenig, maor gaot gewon 
deur. Cees maokt meej iets een bietje 
lawaaien as ut pebliek ut raait, wa 
veur iets da is, dan gift d’n Cees ze wa 
lekkers. Da zal dan wel plakke worre.
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Nr. 55 CV de Nachtuilen (Kleine groep) 
Al 55 jaar dweilen en plakken 
Het is al weer even geleden dat de 
Nachtuilen te bewonderen waren in 
de Grote Optocht. Maar deze familie-
vereniging heeft dan ook een bijzonder 
jubileum en willen Harry en Ans van de 
Laar bedanken voor het beschikbaar 
stellen van hun woning als clublokaal 
gedurende vele jaren met carnaval. Ze 
zullen ons vertellen van de meest maffe 
gebeurtenissen die zich voltrokken daar 
in de Waterstraat.

Nr. 56 CV de Spoedjes (Kleine wagen) 
Ut is’n ongeluk 
As katholiek genootschap ebbe we dees
jaor beslote om ut lang bewaorde 
n’ongeluk naor buite te brenge. Want ok 
tijens de dweildaogen leve we er, as 
genootschap, op los. Op de carnavals-
note van ons kerk “urgel” bouwe we 
een feesje in ons emelbed. De nonne 
en kardinale danse en feeste dan drie 
daoge lang en “soms”gebeurt er dan 
un n’ongelukske. Aon ut eind van dees 
daoge gaon wu, zoas ut hoort wir 
biechte en worre al onse  n’ongelukskes 
vergeve. 

Nr. 57 B.C. de Dijkrakkers 
(Randgemeente) 
Carnavalesk Burlesque 
B.C. de Dijkrakkers uit ‘t Kleigat 
(Fijnaart) bouwen in Zwingelspaan en 
komen graag naar Breda om de Kiele-
gatters te laten genieten van de Moulin 
Rouge. Een echte burlesque stripclub 
met een carnavalesk tintje. De gastheer 
nodigt u uit om eens een kijkje te 
nemen achter de coulissen. De dames 
van de club zijn graag bereid om een 
rondleiding te geven.

Nr. 58 Jouw Kapperke (Kleine wagen) 
40 en nog steeds rosé 
Het is raar maar waar, Vanessa wordt 40 
jaar! Ze heeft een wagen met knappe 
koppen bij elkaar gezocht en viert haar 
verjaardag dit jaar in de Grote Optocht. 
Deze tv kapster en celebrity in ‘t 
Kielegat en omgeving houdt niet alleen 
van roze, ze drinkt het ook nog graag. 
Vanessa, proficiat! 

Nr. 59 De Juullekus (Paar) 
De Juullekus gaon veur waoter 
Waoterparticipatie: Oe hoog ok ’t 
waoter aan oe lippen staat, waoter-
pokke, afvalwaoter en waotersnood 
meej de Juullekus kunde meej partici-
peren. De Juullekus voelen duidelijk 
nattigheid. 

Nr. 60 Bari (Individueel) 
Ut wor plakke of dweile 
Net als het weer, is ook Bari niet te 
voorspellen. Als het regent wordt het 
dweile en als het ijzelt wordt het 
plakke. De kans is ook heel groot dat 
het met Bari vanzelf dweile en plakke 
wordt.

Nr. 61 De Deksels (Kleine groep) 
We Houwe van Lijke 
De Deksels nodigen dit jaar iedereen 
uit om mee te doen zodat men er flink 
de tanden in kan zetten. Met de meest 
moderne communicatiemiddelen gaan ze 
op zoek naar nieuw, vers bloed. Ze zijn 
op zoek naar nieuwe vrienden, delen 
alles met iedereen. Maar... kijk uit! Ze 
gaan over lijke.
 
Nr. 62 Jean (Individueel) 
Heden en verleden wordt aan elkaar 
geplakt 
Jean plakt en dweilt alles aan elkaar. 
Zowel heden, verleden en misschien ook 
wel de toekomst.
 
Nr. 63 Allus Zakt (Grote groep) 
We zijn opgewonden 
Allus Zakt windt zich op velerlei gebied 
op. Als de spanning te ver wordt opge-
voerd, dan draaien ze door. 

Wat of wie Allus Zakt opwindt blijft 
nog een groot vraagteken, maar het 
publiek is gewaarschuwd. De spanning 
kan wel eens te veel worden. Alles Zakt 
kan d’r meej voor de dag komme, maar 
uiteindelijk wordt het toch dweile of 
plakke. 

Nr. 64 CV Kul & Kol (Kleine groep)
Kul & Kol op stap in ’t Kielegat
Meej ’t nieuwe platje van de bowling-
schoen komme ze d’r overal wel in. 
Wordt ’t plakke of dweile? Kul & Kol 
kennende zal ut wel dweile en plakke 
worren.

Nr. 65 C.V. W?rom (Kleine wagen) 
C.V. W?rom, wel gestopt meej plakke, 
maar niet meej dweile 
C.V.W?rom plakte voorheen met papier-
maché. Ditmaal wordt er met paverpol 
gewerkt. Vroeger waren er schepen 
waarop aan lager wal geraakte personen 
moesten verblijven. Denk hierbij aan 
de blauwe schuit. C.V. W?rom laat de 
toeschouwers zien dat zij niet aan lager 
wal geraakt is. Ook op deze wijze kan er 
volgens C.V. W?rom ook in het Kielegat 
carnaval gevierd worden. Dweilen hoort 
daar zeker bij.

Nr. 66 C.V. Wittegeiut (Randgemeente) 
Giffur un slinger oan en loat da geld 
mar wappere 
C.V. Wittegeiut uit Etten-Leur  bestaat 
uit 19 jongeren en rijdt voor de eerste 
keer in ut Kielegat mee. Wittegeiut 
zet meteen groot in. Met een Rad van 
Fortuin, een roulettetafel en diverse 
fruitautomaten kun je bij Wittegeiut 
een gokje wagen. In de wereld van het 
grote geld, is luxe en macht een groot 
goed. Verslaving ligt echter op de loer 
en winst en verlies lopen parallel met 
elkaar op. De jackpot  zal wellicht voor 
CV Wittegeiut zijn.
 
Nr. 67 C.V. De Pannekoeken 
(Randgemeente)
We zen d’r geknipt vur 
Met een ervaring van ruim 12 jaar 
kennen de Pannekoeken uit Etten-Leur 
met een gerust hart zeggen dat ze er 
geknipt voor zijn. 
In de kapsalon van de Pannekoeken zijn 
alle originele aspecten van een goede 
kapsalon terug te vinden. Ut Kielegat zal 
het weten: “Als je geknipt wordt, dan 
moet je stilzitten”. 

Nr. 68 PEEJHAA (Paar) 
Kunde ok plakke èn dweile? 
Dit legendarische gelegenheidsduo is 
weliswaar opgegroeid in Oeteldonk en 
Kruikenstad. Inmiddels voelen ze zich al 
weer vele jaren thuis in ut Kielegat. Voor 
deze twee kan het dit jaar niet op, dus 
waarom niet plakken en dweilen? 

Nr. 69 CV de Kantenmaaiers  
(Grote wagen) 
Lach ‘ns naor ut vogeltje 
Zoals een topfotograaf de lachers op 
zijn hand probeert te krijgen door de 
befaamde woorden ‘lach eens naar het 
vogeltje’, gaan ook de Kantenmaaiers 
een poging wagen. Met een verzameling 
rare vogels, trekken ze door de 
Kielegatse straten om uw lach vast te 
leggen op hun wagen. 

Nr. 70 CV de Ratdraojers (Grote wagen) 
‘t Heerst 
De Ratdraojers rijden dit jaar de optocht 
‘op de macht’. Want wie heeft er de 
macht met Carnaval? Dat is niet Mark 
Rutte, niet de burgemeester, geen 
Obama of Poetin maar dat is Prins 
Carnaval. Deze Baviaonse vriendengroep 
geven de Prins een prominente plaats 
boven al die andere zogenaamde 
heersers.

Nr. 71 C.V. de Schoolverlaoters  
(Grote groep) 
T’is un kwestie van plakke of dweile 

De Schoolverlaoters deden voorheen 
aan de Brakkensliert mee, maar 
wagen zich nu aan de grote Optocht. 
De Schoolverlaoters organiseren een 
kroegentocht door ut Kielegat. 
Een sneeuwwitje, een advocaatje, een 
boswandeling en zelfs een Tia Maria 
zullen tijdens deze kroegentocht door de 
straten trekken. 

Nr. 72 Franske (Individueel) 
Ik volg de optocht 
Franske is al jaren origineel en zal ook 
dit jaar zeker weer met iets spraak-
makends komen. Hopelijk volgt hij de 
optocht niet in de omgekeerde route.
Waar Franske echter gaat dweile, zal het 
ook zeker plakke worre.

Nr. 73 Eddum–dur (Kleine groep) 
Plakken of dweilen? Edde keus genoeg? 
Eddum-dur heeft moeite om een keus te 
maken. Zij vragen zich af: Edde wel keus 
genoeg? Ze laten nu de keus aan het 
publiek, maar eigenlijk zou Eddum-dur 
eens bij een Jan Michielsen moeten gaan 
kijken. Daar edde genoeg keus. Eddum-
dur!!

Nr. 74 CV De Meejlopers (Kleine groep) 
Wilt u er nog zegeltjes bij? 
Deze dames gaan weer ouderwets over 
tot het plakken van zegeltjes. Weg met 
de overvolle portemonnee met klanten-
kaarten, bonuskaarten, familykaarten, 
extra voordeelkaarten, Airmiles en ander 
digitaal voordeel. Lekker gaan voor volle 
kaarten, dan kunnen ze blijven plakken 
en dweilen.  

Nr. 75 De Rauwdouwers (Grote wagen) 
We gaan voor gevaar 
Met gevaar voor eigen leven (?) nemen 
de Rauwdouwers ons mee naar een 
wereld voor gevaar. In een safari-jeep op 
weg naar een achtbaan en dan onder-
weg nog even een kasteel met een enge 
draak uitschakelen. De Rauwdouwers 
gaan er voor en gezien hun instelling 
zulen ze zeker nog even blijven plakke. 

Nr. 76 Da Heb Wel Wa (Grote wagen) 
Hoge noot op de piratenboot 
Wie heeft de hoogste nood(t) op de 
piratenboot van Da Heb Wel Wa. De 
muzikale noot wordt in elk geval door de 
leden van Da Heb Wel Wa verzorgd. De 
meegekomen DJ zal wel voor dweil en 
plakmuziek zorgen. 

Nr. 77 B.C. de Boskrekels 
(Randgemeente) 
Plakken of dweilen, Tovenarij doet 
beide 
Groep enthousiaste bouwers van jong 
en oud presenteren u een wagen met 
fantasie en tovenarij. 

Nr. 78 C.V. De Kwarre 
(Randgemeente) 
Na welke CupKeek jij? 
Een van de nieuwste rages van dit 
moment is het maken van cupcakes. Na 
welke cup keek jij? Naast de cupcakes 
hebben wij ook vrouwelijk schoon met 
een behoorlijke cup opgenomen en zit 
de banketbakker achterop met de cup 
met de grote oren.

Nr. 79 Prinsenwagen
Natuurlijk sluit de Prins van ut Kielegat 
de optocht af.

KIELEPLAK
1. Patrick van Duuren 

De Schobbejakke
2. Harry de Leeuw                          

‘t Kombineejke
3. Wesley Jacobs                             

De Boskrekels
4. John Verhaeren                          

De Biemeewes
5. Conny van Gils                            

De Narrekoppen
6. Lars van de Avoird                     

cv Ak Maor Leut Heb

7. Peter Schutte                              
cc de Blauwe Kei

8. Marieke Augustijn                      
Boeren Sociëteit Ginneken

9. Harry van de Laar                       
cv de Nachtuilen

10. Sjef      
De Weggoooiers

KIELEPLAK SPECIAAL
1. Aad van Dorst                             

cv Lekker Bietje 

lintjesregen 2014

na de optocht feesten met 
dun willem!

Na uren stil staan bij het kijken naar die 
prachtige Grote Optocht is het op maandagavond 
om 19.30 uur weer tijd voor een dolle boel op 
de Grote Markt. Als dun Willem op het bordes 
verschijnt begint het groot verbroederingsfeest 
van carnavalsvierders uit geheel Nederland. 
Want velen weten inmiddels op maandagavond 
de weg naar de Grote Markt in Breda te 
vinden. Polonaise met zijn duizenden, een 
massaverschuiving van links naar rechts, 
meeblèèren op krakers, heerlijk!!

bosuilen  kielegatters

Het is ze vorig jaar zo goed bevallen dat Bosuilen 
Carnavalsfamilie Bacchus ook dit jaar meedoet 
met de Grote Optocht in t Kielegat.

‘Wij gaan weer vreemd door in 2014 wederom 
deel te nemen aan de Kielegatse optocht om te 
laten zien wat ons Bosuilendorp te bieden heeft. 
Wij zijn nog al nostalgisch van aard en grijpen 
daarom graag terug naar de rijke historie van 
carnaval. Wij gaan voor de leut en niets minder, 
dus laat je verrassen tijdens de optocht 2014. 
In onze rugzak zit in ieder geval een hele 
voorraad carnavalsgenen, die als rammelende 
eierstokken trappelen om onze voorbereidingen 
op de optocht aan iedereen te laten zien.

11 maanden jubileum 
cv hou doew bakkus

Ze bestaan op 3 maart 2014 precies 11 maanden, 
één van de jongste carnavalsverenigingen van ’t 
Kielegat: CV Hou Doew Bakkus. En daarom doen 
ze mee met de Grote Optocht. ‘T’is toch…een 
jubileum…’, aldus voorzitter Ingrid H.  

Ingrid: ‘We schelden elkaar soms wel verrot 
tijdens Hou Doew Bakkus bijeenkomsten, maar 
de rest van de tijd zijn we lief voor elkaar. We 
hebben een clublied, we sparen voor een bus, 
en hebben eigen buttons, daar loopt inmiddels 
heel carnavalvierend Breda mee rond. Ze gingen 
als warme broodjes over de toonbank, maar 
eerlijk gezegd lieten we mensen geen keuze om 
nee te zeggen… Alleen penningmeester Coen 
heeft nog geen button verkocht…!’
Een wat illuster gezelschap dus. Maar als je 
hoort dat Wim altijd lekkere ontbijtjes maakt 
als ze met zijn allen aan de zwier zijn: ‘brooike 
meej gebakken ei en mayonaise en spek. Zit 
altijd in zijn rugzakske…’, dan zijn het toch best 
dotjes die lui van Hou Doew Bakkus. https://
www.facebook.com/houdoewbakkus

 

Jubilaris
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Dinsdagmiddag kindermiddag

Dinsdag is de Grote Markt traditiegetrouw van de brakken!   
Met de giga poppenkast, koekenbakkers, de mooiste 
wagen uit de optocht en om 14.30 uur een optreden voor 
de allerkleinsten van Cowboy Bille Boem en om 15.30 uur 
de bekende rapper Yes-R. Kijk voor alle informatie in ‘t 
Brakske op pagina 31.

De Uittocht

Dan wordt het helaas tijd om ons voor te bereiden op de 
uittocht met vanaf 19.30 uur Dun Willem op het podium 
met zijn welbekende klassiekers waarna Prins & Gevolg 
afscheid gaan nemen van een ongetwijfeld prachtig 
carnaval 2014. 

klassiek met een grote knipoog

Carnaval in ‘t Kielegat kent de laatste twaalf jaar 
twee rotsvaste, klassieke tradities. Het feest begint 
bij ons op vrijdagavond met het Rabobank Kielegats 
Carnavalsconcert met het Brabants Orkest en eindigt 
dinsdagavond met Klassiek ontmoet Carnaval o.l.v. 
Maestro Willem. 

Ook dit jaar is dat niet anders! Opnieuw zullen 
duizenden Kielegatters op de Grote Markt alles geven 
voordat de droeve stoet van vallen en opstaan naar het 
Spanjaardsgat gaat voor de verbranding van Kiske en 
Mieske. Dun Willem neemt het begrip klassiek ruim. Zo 
is hij. Ook oude carnavalsdeunen zijn klassiekers! Maak 
je klaar voor massapolonaises en schouder aan schouder 
met een traan in het oog afscheid nemen van het mooiste 
feest op aarde. 

Het programma (aanvang 19.45u)
1. Also sprach Zarathustra 2. Brasil 3. Libiamo (drinklied) 
4. Red are the roses 5. Slavenkoor met de klokken 6. 
Bloemetjesgordijn 7. Funiculi, Funicula 8. Die blauwe 
poppetjes van jou 9. Radetzky Mars - Sleuteloverdracht -
10. Triomfmars uit Aïda 11. Als we gaan 12. Kleine café 
aan de haven 13. Ouverture Hollandaise 14. Land of Hope 
en Glory 15. We’ll meet again

De avond sluiten we af aan de Haven met het verbranden 
van Kiske & Mieske en een prachtige vuurwerkshow!

Wat dan nog rest is een kater en voor de echte plakkers 
en dweilers nog een harinkje en een biertje op woensdag-
middag…

dinsdag 3 maart

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

Brakkenmiddag
Met poppenkast, pannenkoeken, 
vossenjacht, wagens kijken en lekker 
hossen op de Markt
Tijd: 13:45 - 16:30 uur
Locatie: Grote Markt

Cowboy Billie Boem 
Tijd: 14:30 uur
Locatie: Grote Markt

Rapper Yes-R 
Tijd: 15:30 uur
Locatie: Grote Markt

Hossen, zingen en dweilen
Locatie: Grote Markt
Tijd: 19:00 uur

Afscheid carnaval + verbranding 
Kiske en Mieske & vuurwerkshow 
Locatie: Grote Markt en Haven
Tijd: 20:11 uur

Info: www.carnavalbreda.nl

Halles wor nuuw op de BONTJASSENDAG van ut Kielegat. Dun ouwe 
kliek die dun grôtste dweildag van ut Kielegat horgaoniseerde wil 
ut stôkske overdraoge aon un jonger bustuur. Da wilnie zegge 
daszu dur elemaol meej stoppe wâânt ze gaon gewôôn meej 
dweile. 

Tuurluk zijn ut Agste - ge wit wel die alleen speule assu zu bier 
krijge - en dun Prins van ut Kielegat wir present. Dun ‘oofsponsor 
Jan van dun Euvel van Baodor Hadviesburo bleft dun dag 
ondersteune. Ut nuuwe bustuur eej beslôte g’ad om op dun Duitse 
toer te gaon; ut wor dun irste Bredaose Bontsdag. Waorom? Omda 
me veul en dikkuls van bier, braodworst en dâânsmariekus ouwe.

Omda me nuuw zijn issur unne resepsie in ut klupuis aon de 
Veejmarruktstraot. Ut klupuis eej unne aondere naom: Tapao-
kaffeej Dun Marrukt (Ge wit wel Dun Muis)
Ge mottur om 13.30 huur zijn om ôôns unne aond te geve en 
saome meej dun Prins dun dweildag te hopene. Houw ut wel 
netjes; me lulle nie mir over de fiets van ôôns opao en graove gin 
kuile op ut strâând aon dun Marruk.
Eddu unne Duitse erder, nimt um maor meej; assie maor nie bet.
In ut kaoder van dun wiedergoedmagung gaon me op dun Duitse 
toer dweile lâângs dun Bonte Kroege; meej dun huitbaoters zijn 
hafspraoke gemaokt dattur in hiedere kroeg wa gebeurt. Ut nuuwe 
bustuur roept huitdrukkeluk halle meskes die grââg dweile op om 
meej te gaon. Me ebbe un medern beleid meej hemansipaosie 
(das ok nuuw) dus hertslig wilkomme.
Ik raod oe aon om ut Duitse carnevalsliedje huit oewe kop te 
leren: ieg hab ein putche meej vet hal auf dun tisch gesest g’ad.
 
Me zien gullie hallemaol op dun carnevalsdinsdag. Vergit oewe 
bontjas nie aon te trekke.
 
Dun (nuuwe) Bonte

Wie kent ze niet? De Bimdeblaozers, Okalnix, 
Gekkewerk, Noggus, Ongeloofeloos, Vorrutleutje, 
Tapkracht 11, Loze Lavers, ’t Zooike, De 
Blaoskaoken, Kanniebalen, Huysluy, Z.W.O. De 
Makreele, Biemeewes, Goei Weer, Bentzat en 
Toeternietoe. 
Deze carnavalskapellen spelen dit jaar op het 
45e Guldenbal hun beste carnavalskrakers. 
Wil je daar getuige van zijn? Kom dan op dinsdag 
4 maart 2014 vanaf 14.00 uur naar het grote 
familiefeest in het Chassé Theater. Al jaren 
vaste prik voor veel ouderen met hun kinderen 
en kleinkinderen en alleenstaanden. Niemand 

minder dan Prins Petrus C Lie d’un Alleraller 
Irste en burgemeester Peter van der Velden 
zetten rond 16.30 uur de polonaise in. Dit jaar 
is er extra aan de kinderen gedacht. Zij kunnen 
de mooiste knutselwerkjes maken onder leiding 
van Surplus ‘Brakkenfestival on tour’. De prins 
gaat dit jaar de mooist verklede carnavalsvierder 
onderscheiden. Dus maak een beetje werk van je 
outfit! Entree is vier euro pp. Kinderen tot tien 
jaar mogen onder begeleiding gratis naar binnen. 
Ook BredaPas-houders kunnen op vertoon van 
hun kaart voor niets naar binnen. De garderobe 
is gratis. 

meej zun alle naor ut gulden bal

Er was eens... een familie. De familie Maanders uit de Leuvenaarstraat en die wilde met de hele familie 
graag carnaval vieren. Op een winterse dag in 1959 besloot vader Maanders iedereen uit te nodigen voor een 
polonaise bij hem thuis. Broers en zussen, kinderen en kleinkinderen, iedereen kwam, jaar in, jaar uit. 

Vader en moeder verhuisden in 1974 naar de 
Waterstraat in de binnenstad. De familie pakte 
het steeds professioneler aan. Er werd vergaderd 
en commissies en protocollen werden opgesteld. 
Iedereen die bloedverwant was mocht erbij, als 
nieuwe baby of als kouwe kaant. Ze noemden zichzelf 
de Nachtuilen.
Het huis aan de Waterstraat werd elk jaar, twee 
weken voor de carnaval, compleet leeggetrokken. 
Het meubilair vloog eruit en een complete bar met 
tap, barkrukken en een totaal andere vloer kwamen 
tevoorschijn. De fusten werden binnengedragen, 
ballonnen opgeblazen en foto’s van ereleden 
opgehangen. Het werd een unieke huiskamerkroeg. 
Bijna vijftig familieleden feesten hun eigen carnaval 
in hun eigen café. Voorbijgangers zagen dit speciale 

sprookje en waren jaloers. Af en toe klonk de muziek 
te hard, maar de buren zeiden niets. Een keer ging het 
mis; toen sprong de waterleiding, maar na het dweilen 
was daar niets meer van te zien. 

Dit sprookje is nog niet voorbij. Ook dit jaar is het 
huis weer een kroeg met alle bijbehorende tradities. 
Er is alleen een probleem. Volgend jaar is de 
Waterstraat niet meer beschikbaar. Niemand van 
de familie Maanders woont in de binnenstad en de 
nachtuilen zoeken daarom een nieuw huis met een 
woonkamer. Heb jij hier oren naar maar wil je eerst 
even kennismaken met de familie? Probeer tijdens 
carnaval stiekem naar binnen te gluren en misschien 
mag je toch even een pilsje meepakken… Ook al ben je 
geen familie! Laat dit sprookje voor eeuwig bestaan! 



woensdag 3 maart

Haringhappen
Locatie: Publieke Werken
Tijd:17:00 uur

Haringhappen
Locatie: Diverse cafés in ‘t Kielegat

Kontklopper | 25

hoe lang nog?
Gelukkig dat een aantal enthousiaste Kielegatters zich gaat inzetten voor ons carnavals-cultureel erfgoed. De 
dweilmuziek. Jongeren interesseren om een dweilorkestje op te richten. Helemaal mee eens met zo’n initiatief. 
Hebben we nodig. Maar als ze er dan zijn, die jongeren, en zijn allemaal 18 jaar of ouder (anders mogen ze de 
kroeg niet eens in) hebben die dweilorkestjes dan wel een toekomst in het Kielegat?

Midden in het Kielegat, op de Grote Markt, overstem-
men discjockeys elkaar met loeiharde skihut muziek 
die met dreunende bassen je bier vanuit je maag weer 
naar boven doen opstuwen. Vlucht je een kroeg in, 
dan is het al niet anders. Arm dweilorkest. Probeer 
daar maar eens met je trompetje en klarinetje boven 
uit te komen. En als je al met je grote trom een kroeg 
binnen mag komen is er grote kans dat de muziekknop 
níet wordt teruggedraaid. Integendeel. Liever gaan 
dan komen. Niet gek, dat de meeste dweilorkesten 
uitwijken naar de randen van het Kielegat. Al dan niet 
vergezeld door een schare vrienden en familie. 

Dáár kun je nog een enthousiast vals spelende trombone 
tegenkomen. Zo eentje die nog voor un gratis pilske 
zijn lippen wil opblazen. Pijnlijk misschien voor je 
oren, maar met carnaval wel zo prettig zorgeloos.
Kielegat, pas dus op je zaak. Je motto is ‘plakke of 
dweile’, maar wat is dweile als er een kapelleke bij is 
die de strijd van de skihut verliest? Digitaal carnaval. 
We gaan niet terug naar het Biggekot op de Grote 
Markt. Andere tijden, andere gewoonten, maar het 
echte carnaval komt niet uit een computer.

H’ex H’Octavius

-

feest in ut kielegat

Azzof ut zoow zijn mot. Pussies gelijk meej de Kontklopper 
die 44 jaor bestaot zijn de Sjaorel en zullie Annie 44 jaor 
getrouwd. De Sjaorel docht bij zun’eige :”Da laote me nie 
zoow mar vebij gaon, da motte me viere.” 
Toentie aon Annies vroeg oe dasse da ut beste konne doen, 
zeej ze:”Wa denkte van twee menute stilte.” 
De Sjaorel liet ut dur nie bij zitte. ‘IJ gong naor ut Sjusseej 
Tejaoter en vroeg om tweej kaorte vor ut Rabobank Kielegats 
Carnavalsconcert. 
‘IJ ‘ad geluk wâânt dur waore nog net twee plekke vrij op 
ut balkon. 

Op dieje vrijdagaved zaote ze pontefiekaol aongekleed naor 
de voorstelling te kijke. Toen ut pauze was vroeg de Sjaorel 
aon zun vrouwke ‘oe dasse de voorstelling von.
“Nouw”, zeej ze,”wel leutig mar d’akkoowstiek vin ik’ier 
bove nie zoow best. “
“Da klopt,” zeej de Sjaorel, ”ik vin ut ‘ier ok stinke”.
Nao aflôôp van de voorstelling ginge ze nog effe de stad in.
Toen ze lâângs d’Aove liepe moes de Sjaorel in êêne zunne 
neus snutte. As de Sjaorel zunne neus mot snutte kan da 
bekâânst ‘êêl ut Kielegat ‘ore. Meej dattie zunne zaddoek 
uit zunne broekzak trekt valle dur drie tweej heuroow 
geldstukke uit zunne zak en die rolle zoow in ut waoter van 
d’Aove. Wa moestie doen? Zes heuroow is best veul geld, 
mar un nat pak is ok nie alles. Eve twijfelde de Sjaorel en 
toen rieptie over de râând van de kaode: ”Ach, blef mar 
leggen’ok , ik ‘ad oe toch verzope”.
Ze ginge un kuffeej binne en bestelde un pilske. Net toentie 
un sjekske wilde rolle bedacht’ie dadde tegeswoordigs nie 
mir mag rôke in un hopebaore gelegen’eid.
Zellufs in ut krimmetoriejum magt’er mar êêne rôke.
Rôôk kan gevaorluk zijn. Onderlest bij unne brâând in de 
Veniese zaoge de brâândwirliede ginne flikker deur de rôôk. 
Ge gaod’oew’eige afvraoge ‘eejd’unne brâândwirman nog 
wel recht op un rôôkvrije werrekplek?
Ge wittut dikkuls nie, daorom gaoj ik toch mar un sjekske 
draaje, zonne zwaore Van Nelle. 

Houdoe, Sjaggerijn

Meer info: www.carnavalbreda.nl
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1. Agge vanuit ut Liniekètier en/ of dem Belcrum naor 
de mart wult  om un lekker potje te gaon dweile is ut 
gebóóje botter’amme, un tèrremuskanneke wèrreme thee 
en un n‘eupflakônneke mééj te neme vanwege de veule 
h’omleidingen en tijdelijk verbóóje toegangswege omda ge 
vaoker blèf plakke en nie mir wit oedagge veruit,  achteruit 
of bezijes de obstaokels mot lôpe te mannevréére.

2. Nou as da Peter van de Velde et gebóóje 
‘Geminschaps’uis dem Rééperbaon’ tijdelijk te sluite lijkt 
tur unne signifikáánte toenaome van ut aontal bezoekers 
aon ut Geminschaps’uis dem Belcrum plaots te vinde. 
Jantje, de barkieper, et gezééd gad dasse tégèswoordigs 
van láángst alle káánte binnekomme bij ‘m.

3. Omda ut Céé-Déé-Ao ut verrèkt om zellef nog 
Bredanaojers te bezoeke in de wijke en et gebóóje gad 
da Bredanaojers mar zellef polletieke wense kenne moete 
kome sjoppe in de núúwe buurtwinkel aon de mart, lèkt da 
meer op Céé-Déé-Au.

4. Nou as dan de geminschaps’uize zullie eige broek motte 
n’op’ouwe is ut ze gebóóje meer kommesjééle h’aktiviteite 
t’inisjéére en h’uit te voere maor ut blèft verbóóje om in ut 
echt kommesjééle ‘andel te ondernemen, derover te denke, 
laot staon as zodanig  t’andele voorda; h’ onderzoek dur de 
Bredase h’ambtenaorij et uitgeweze oe of datta mot, oew 
eige broek op’ouwe. De miste h’ambtenaore adde nog nooit 
nie g’oord van oew eige broek op’ouwe b’alve van plôôje 
glad strijken en das nou tiepies unne komkommersjééle 
h’aktiviteit en da zou verbóóje motte worre.

5. Ut Kulléézje et gebóóje  te bezien da; Sport’al ‘De 
Scharen’ as derde Bredaos rijksmonement zal worre 

aangeweze. Dees voordracht kende gezien ut kultuurbeleid 
van de geminte as un staoltje topsport van de ‘óógste 
kattegerie beschouwe. Teo Besemer zééj tege Joost Magry: 
“K’eb oe altijd al gezééd gad, damme der vor  geknipt zijn.”

6. Marjory van Twist wult nie mir in de polletiek maor gaot 
nou nuuwe kûlloniaole knutsel- en frutselclubh’aktiviteite 
opzette in h’établissement ‘De Kulloownie’ waor 
Bredanaojers un n’ôôp kul krijge aongebóóje waorbij 
z’ouwerwets kûlloniaons kenne mauwe. Om ut  ‘missiewerk’ 
te doen slaoge worre deelnemers gebóóje zellef 
zilleverpepierkes, kraole en spiegeltjes meej te neme 
zodatter leutige kedôôkes van gemakt kenne worre. 

7. Ut Testament van Saskia Latdeboelemarnao sprikt van 
unne gezonde finèsjééle situwaosie in ut Kielegat afgezien 
van;de toename van h’inbraoke, h’uitbraoke, opgebróóke 
stoepe, stukgebróóke fietspaode en afgebróóke vezieninge.  

Ze ‘t gebóóje gin h’advies te geve aon ut núúwe kûlléézje 
oe da ut geld de kommende jaore uitgegeven mot worre 
omdatter zoas gefluisterd wor; der gin stuiver meer te 
vergeve is. Zellefs de cente die zijn opgebracht vanwege de 
bezuinigingen zijn wegbezuinigd of met ut grondbedrijf de 
grond ingegaon dus záánd derover. 

8. Nou as da de Barenès bove illemaol leeg kom te 
staon is ut gebóóje t’overwege om de topkèlèksies van de 
Bredaose musea in de leeggekomme winkelpande t’étaléére 
zodadde kunst toch op ‘óóg nivo bekaanst aon te raoke 
zal zijn voor ut gewone vollek en tèriste. Tèristekènon 
Marlies zal zurgdraoge voor de kaortvèkôôp en de nuuwe 
nachtburregemister “Bonk”, zal na zonsondergaank, das un 
Guldengreep, de wacht ouwe.

9. In ut deur Peter Elbertse getekende briefke waarin 
wor gebóóje da museaole orregesaosies zellef unne brede 
museaole visie motte
h’ontwikkelle, waormee wor bedoeld da: ut Bredaos museum 
en ut Kielegats Karrenavalsmuseum perschient ope blijve of 
un plekske kenne krijge aster in ut Kielegat unne keer zou 
worre saomegewerrekt. ’t Zou verbóóje motte worre as di 
idééj wir op unne MOTI van wantrouwen zou stuitte om ut 
mar in un ‘uis van geslote beeldtaol h’uit te duije.

10. ’T is gebóóje voorda ge blèft plakke eerst un pôtje 
te dweile op de kaoie van de mart, in de kléédlokaole van 
de Mezz tijdes ut 076 bal en agge aon de slinger gaot op de 
slingerweg is ut zellefs verbóóje te blijve plakke ôk nie voor 
un bakske soep. Verbóóje is ôk te blijve plakke laat staon te 
dweile in van ‘Am maor, ’t is wel gebóóje buiten bij van ‘Am 
te dweile voordagge blèft plakke. Agge erreges blèf plakke 
voordagge gedweild et gad dan bende achterstevore aon ut 
dweile gewist.

11. “Ik ken ut wete”, zeej Kees van Meel
“En ik eb ut gemete”,  zeej Rick Baggermans,
“De Poëzie et in ut Kielegat op un ‘éél laog pitje gezete”
Mar nou datter verse verzen, mééj vakkundige Porcelijne 
vingers, oppernuuwt,  succesvol worre aongeraokt,
Is ut gebóóje datter ôk spiksplinternuuwe Vastenavond-
rijmelarijen in mijn poesie worre aongemakt.
Ok al blèf ik nao ut dweile steevast un bietje plakke,
Al rúúk ik mééj dees daoge naor d’onjeklonje van de 
brouwerij. Voor mij blèfde gij altij, al kende der gin 
sjokolaaj van maoke. As un truffelke van Smits, want dat 
‘oort ter nou eenmaol bij.

Agge mar leut et!                                                                 

elluf gebooje Kielegat 2014

un nieuwe 
baron 
Daar is hij dan, in vol ornaat! 
De nieuwe Franstalige baron 
van het Ginneken draagt een 
naam die in ieder geval weer 
net zo bijzonder is als zijn 
illustere voorganger. 

Philippe-Charles de la Petite Technique et des 
Grands Gâteaux, Maître de la Courtoisie, le 
Dernière du Moment zal zich komende carnaval 
zo aan je voorstellen. Ben je in de gelegenheid 
om hem te feliciteren met het 55-jarig jubileum 
van ‘t Lestogenblik? Verras hem eens en spreek 
zijn naam in een adem uit. Succes! 

Jubilaris
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Parkzicht

KIJK VOOR ALLE             VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL

Almere - Amsterdam - Bergen op Zoom - Breda - Capelle a/d IJssel - Delft - Dordrecht - Drachten - Leiderdorp - Nuenen - Roelofarendsveen - Roosendaal 
Rotterdam - Sliedrecht - Spijkenisse - Tilburg - Utrecht - Veghel - Volendam - Wijchen - Zaandam - Zaltbommel - Zoetermeer

KIJK VOOR ALLE             VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL23

TOILET ACTIE SET*
- VILLEROY & BOCH WANDCLOSET
- COMPLEET MET ZITTING
- GROHE INBOUWRESERVOIR
- GROHE AFDEKPLAAT 

NORMAAL € 695,-

269,-€

62%
KORTING!

SANI-DUMP BREDA - HUIFAKKERSTRAAT 10 - 076-5937100
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ut wor plakke of dweile 
maor waor????

Als je in Ut Kielegat gaat stappen, anders gezegd gaat dweilen, 
óf ergens wilt blijven plakken, waar ga je dan naar toe? 

Los deze puzzel op door te raden welke wijk of buurt hier in 
de omschrijving bedoeld wordt. Heb je de antwoorden goed, 
dan lees je vanzelf in de gele kolom, van boven naar beneden, 
wat je minimaal voor deze bezigheid nodig hebt.

Vraag  1  -   Buurt met uitzicht op je groene erf.
Vraag  2  -   Op deze grond worden keien verbouwd, zou je zeggen.
Vraag  3  -   Zullen we daar dan maar even naar optelefonere?
Vraag  4  -   Ze zitten er nogal bovenop, aan die kant van het centrum.
Vraag  5  -   Hier hebben ze nog een stuk landbouwgrond, dat niet   
   gebruikt wordt.         
Vraag  6  -   Van toen het seminarie er nog was.
Vraag  7  -   Ik wist niet dat er in die windrichting ook een soort   
   Valkenberg lag
Vraag  8  -   Is dit er een van de zeven? Het ligt toch niet aan de   
   Galderseweg?
Vraag  9  -   Het hof van hoogheid Peer d’n 17de.
Vraag 10  -   Is dit de tuin van de provincie?
Vraag 11  -   Hier hebben ze elk jaar ECHT een kerstboom, denk ik.
Vraag 12  -   In deze buurt woont ongetwijfeld deze beroemde generaal.
Vraag 13  -   Is dit een verbastering van de naam van het rijk van Prins   
   Nillus? 
Vraag 14  -   Verwijst naar een alcoholistische steen, dus uitermate   
   geschikt om hier te dweilen.                            
Vraag 15  -   Dé buurt met alleen maar paardenliefhebbers!
Vraag 16  -   Hier moet Pim vandaan komen, dat kan niet anders.

tjongejonge nie allen meej jonge…

giegeldonk, 33 jaar leut!
Reis je met de bus 2 of 6 tijdens carnaval, dan stap je uit in Giegeldonk. Al 33 jaar staat deze 
plek op de Bredase carnavalskaart. De vereniging C.C. Giegeldonk viert haar 3x11 jubileum. 
Hoe het allemaal begon
In 1977, toen de gemeente Breda de eerste heipalen van de nieuwe wijk Haagse Beemden 
in de grond sloeg, duurde het niet lang voordat de pioniers daar ook aan carnaval dachten. 
Er werd een stichting opgericht, een prins gezocht en natuurlijk moest er en naam komen. 
Meneer Louk Koks, leraar van de basisschool, kwam met ‘Giegeldonk’, een verbastering van 
`Gageldonk’, de naastgelegen kapel in combinatie met giechelen (lachen). 
De eerste prins, Ad d’n Allereerste, stelde 33 jaar geleden zijn huis open voor het eerste 
Giegeldonkse feest. Tja, met 123 huishoudens in de wijk was dat nog te doen. Maar nu, 33 
jaar later en 30.000 mensen meer, zijn het geen huiskamertafereeltjes meer, maar feesten in 
iets grotere zalen. Vandaag de dag zwaait prins Nillus de scepter van Giegeldonk. Hij houdt 
de vele tradities van de vereniging in ere: de optocht op zaterdag, de carnavalsmis in de 
Betlehemkerk op zondag, de Bonte Bimde middag en meer… Eén ding is zeker: als het aan 
C.C. Giegeldonk ligt komen er de volgende 33 jaar nog genoeg tradities bij!

Het komt meermalen terug deze Kontklopper: 
de zorg om de terugloop van jonge muzikanten 
om onze Kielegatse kapellen aan te vullen. Ook 
jeugdkapel Tjongejonge (anno 1998) heeft er 
mee te kampen. Ze hebben zelf een oplossing 
bedacht…

Ramona Hens van Tjongejonge: ‘Na tevergeefs 
van alles geprobeerd te hebben om nieuwe 
leden te werven, hebben we besloten om 
niet langer als jeugdkapel door het leven 
te gaan, maar ‘gewoon’ als Tjongejonge. 
Zodoende hebben we een aantal ‘(te) oude’ 
leden kunnen terugvragen. Inmiddels is onze 
kapel door nieuwe leden en oude leden (die 
ons toch niet langer meer konden missen) weer 
uitgebreid en hebben we weer een bezetting 
waarmee het haalbaar is om mooie optredens 

te verzorgen. Toch zouden wij graag zien dat 
onze bezetting nog verder wordt uitgebreid. 
Hierbij is uiteraard ook de ‘jongere’ jeugd 
welkom, want bij Tjongejonge leeft nog altijd 
het motto ‘De jeugd heeft de toekomst’.

Dus ben je, of ken je iemand die tussen 8 en 
35 jaar oud is, muziek kan lezen en spelen 
en in het bezit is van een instrument? Kun 
jij je vinden in het motto ‘De jeugd heeft de 
toekomst’? Houd je van gezelligheid en wil je 
graag meespelen in onze leuke kapel? Neem 
dan contact met ons op! Op dinsdagavond 
repeteren wij in Gemeenschapshuis De Belcrum 
van 19.45 uur tot 21.00 uur. Kom gerust een 
keertje kijken, of kijk voor meer informatie 
op www.tjongejonge.eu. en volg ons op www.
facebook.com/tjongejonge.breda’. 

Jubilaris

vrienden van de prins bedankt!
De commissie Vrienden van Prins bedankt alle leden voor de financiële steun 
die zij aan de BCV hebben gegeven. We zijn trots op onze bijna 300 leden! 
Nieuwe leden zijn van harte welkom, want als je carnaval houdt is dit een 
eenvoudige manier om een steentje bij te dragen. Als Vriend van de Prins 
geniet je ook rondom carnaval van een paar hartstikke gezellige momenten. 
Kijk op www.vriendenvandeprins.nl voor alle info!



Moerwijk 30 Breda, tel. 076-5710027

Monkey Town Breda is 

de hele CARNAVALS 

VAKANTIE GEOPEND!

MONKEY TOWN BREDA - 7 DAGEN  PER WEEK GEOPEND
TEL. 076-7660138 - WWW.MONKEYTOWN.EU

Tramsingel 48 - Breda - 7 dagen per week geopend! 
www.monkeytown.eu/breda of bel 076-7660138 

  
Bowling & PartycentrumBREDA

De in deze advertentie gecommuniceerde prijzen betreffen consumentenprijzen vanaf 05/01/2014. Afbeeldingen die in deze advertentie zijn gebruikt kunnen afwijken van de 
daadwerkelijk geleverde auto en/of specifi caties in Nederland en/of fi scale categorie waarin het model valt. Alle prijzen personenauto’s en diensten zijn inclusief BTW en BPM en exclusief 
kosten rijklaar maken. Vraag altijd uw dealer naar de exacte details voor uw persoonlijke situatie. Kijk voor de exacte actievoorwaarden op renault.
nl. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Min./max. verbruik: 3,6-5,4 l/100 km. Resp. 27,8-18,5 km /l. CO2 95-125 g/km.

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

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

GEÏNSPIREERD DOOR VERNIEUWING, 
ONTWORPEN DOOR RENAULT

RENAULT CAPTUR
NÚ BIJ AUTO INDUMIJ

VANAF € 16.390,-
EXCLUSIEF KOSTEN RĲ KLAAR MAKEN À € 935,-

Heerbaan 4 • 4817 NL Breda
T. 076 522 46 66

www.hotelbrabant.nl

XXL Schnitzel
Festivall lAmrâth’s

Ut wor plakke 
of dweile

 Heerlijke Schnitzels,
naar keuze in de
XXL uitvoering
van 250 gram!

Amrâth’s

Carna

XXL



  
  

Denovo Breda
Vismarktstraat 28,
4811 WE Breda

T. 076 515 0804 
info@denovobreda.nl
www.denovobreda.nl

Dus kom dweile, dan blijf je vanzelf plakken

Wij blijven niet in 
“bed” liggen!

CONCEPT

www.gloudemansgevelprodukten.nl

RAMEN EN DEUREN
ZONWERING
DAKKAPELLEN

Openingstijden showroom:
maandag tot en met vrijdag 

van 9.00 uur tot 18.00 uur 

Op zaterdag zijn wij geopend 

van 10.00 uur tot en met 16.00 uur.

Adres:
De Wetering 129

4906 CT Oosterhout

T. 0162 - 455 894

F. 0162 - 428 063

E. info@gloudemansgevelprodukten.nl

www.selectwindowsbreda.nl

RAMEN EN DEUREN
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Te bezOeken
VAnAF 1 MAART 2014:
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Tel. 076 5329216
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Selectwindows breda geopend zijn!
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De Grote Markt is zoals altijd op dinsdagmiddag voor jullie! 
Onder het toeziend oog van de jeugdprins en jeugdprinses 
is er van alles te beleven waaronder speciale optredens 
van Cowboy Billie Boem en rapper Yes-R.
Laat je mooi schminken, doe mee met de vossenjacht 
op en onder de mooiste wagens uit de grote optocht en 
versier je eigen pannenkoek. Naast leuke spelletjes zijn 
de draaimolen en het springkussen er dit jaar ook weer. 
Bredase carnavalskapellen laten hun muzikale kunsten 
horen.
En zijn jullie weer klaar voor het splinternieuwe 
poppenkastverhaal?  Met de nieuwe avonturen van Pietje 
de Nar, de Prins, Kiske en Mieske, Tuur Piek en uiteraard de 
aap niet te vergeten, wordt het dit jaar plakke of dweile.

Het programma 

⇨  13.30 uur  WAGENS KIJKEN, PANNENKOEKEN eten en  
 VOSSENJACHT
⇨  13.45 uur  Opening door PRINS PETRUS C LIE D’UN 
 ALLERALLER IRSTE en de zevensprong
⇨  14.00-14.30 uur Eerste voorstelling POPPENKAST
⇨  14.30-15.00 uur Optreden van COWBOY BILLIE BOEM
⇨  15.00-15.30 uur Tweede voorstelling POPPENKAST
⇨  15.30-16.00 uur Optreden van rapper YES-R
⇨  16.00-16.30 uur Derde en laatste voorstelling POPPENKAST
⇨  16.30 uur EINDE van het programma

Cowboy Billie Boem en de 
Circusdirecteur

Terwijl de koekenbakkers doorgaan met 
bakken en de poppenkastvrienden juist 
even pauzeren, komt niemand minder dan 
Cowboy Billie Boem om 14.30 uur de Grote 
Markt op zijn kop zetten!!
De Indiaan is er niet meer bij. In plaats 
daarvan helpt de Circusdirecteur (Ton 
Smulders) Cowboy Billie (Bart Pullens) bij 
een programma met lieve, leuke en gekke 
liedjes. Met zijn lange rode jas en mooie 
hoge hoed is de circusdirecteur een imposante verschijning, 
maar ook een man vol verrassingen. Hij lijkt heel veel te weten, 
over bijzondere dieren bijvoorbeeld, of over mensen uit verre 
landen en zelfs over de techniek van een autobus. Maar of het 
allemaal waar is… Komt dat zien!! 

Yes-R

Yes-R is een rapper, entertainer, presentator en acteur. Hij werd 
bekend toen hij samen met Ali B het nummer ‘Leipe Mocro 
Flavour’ uitbracht. 
De liedjes ‘Mijn pad’, ‘rampeneren’, ‘Als er geen morgen was’ en 
‘Bubbels’ kennen jullie vast allemaal wel. 
Kom dus dinsdagmiddag kijken naar Yes-R en 
zie welke liedjes hij rapt 
en zingt.

DINSDAGMIDDAG IS 

DE GROTE MARKT 

VAN DE BRAKSKES!!

colofon

De Kontklopper is een uitgave van
de St. Bredase Carnaval Viering 
(BCV) en komt tot stand door 
samenwerking met het Stadsblad 
en Abdera Media
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de mannen 
van de pages

Speciaal voor de Kontklopper geven de 
mannen van de pages zich dit jaar bloot. 
Wie zijn toch die steun en toeverlaat 
van de dames naast de Prins? Het zijn 
Martijn van Roosje en Thomas die bij 
Nancy hoort.

Waren jullie het eens dat jullie 
vrouwen pages werden?  

Thomas: ‘100%. Nancy wilde dit heel graag, 
dus waarom zou ik dit haar niet gunnen. 
Ik ben nu ook wel stiekem trots dat mijn 
vriendin nu één van de pages van Breda is’. 

Martijn: ‘Uiteraard! Na drie jaar inten-
sieve training was de tijd rijp. Mijn oplei-
dingsprogramma was speciaal op haar af-
gestemd en ik wist dat het moment eens 
zou komen. Tot nu toe vind ik dat ze het 
boven verwachting doet’.

Hoe komen de vrouwen ‘s avonds thuis 
na een avond hossen? 

Thomas: ‘Na een avond of vaak een hele 
dag hossen komt Nancy vermoeid thuis en 
krijg ik alle leuke verhalen te horen van die 
avond. Als het heeeeel gezellig is geweest 
is het moeilijk om er een duidelijk verhaal 
uit te krijgen’. 

Martijn:  ‘Meestal met de bus, keurig door 
de Pliesie thuis gebracht tot aan de deur. 
Verder okselfris, met schrale wangen en 
heel tevreden’.

Zijn jullie niet jaloers op de Prins en z’n 
gevolg. Die zien ze immers veel vaker?

Thomas: ‘Nee hoor. Ze is bij de Prins en z’n 
gevolg in goede handen. Ik probeer ze zo nu 
en dan op te zoeken zodat ik haar toch iets 
vaker zie’.

Martijn:  ‘Ik zie bij tijd en dweile oranje van 
jaloezie. Maar ik weet dat ze in goede handen 
is en ze komt bijna altijd weer heelhuids 
thuis. Ik moet het er maar mee doen’. 
 
Hoe vullen jullie je tijd met carnaval?

Thomas: Van vrijdag tot en met maandag 
vier ik zelf ook carnaval. Nancy en ik zijn lid 
van de Meikevers en ik ga met hun heel de 
carnaval op pad’. 

Martijn:  ‘Aan de bar, het gemis verdrinken. 
Vijf dagen lang. Maar ik laat me dit jaar niet 
kisten’.

Willen jullie nog wat kwijt aan de 
Kielegatters? 

Thomas: ‘Beste Kielegatters (zoals Prins Lucius 
d’n Aller Irste zo mooi kon zeggen), maak er 
ook dit jaar weer een mooi fisje van!!’

Martijn: ‘Maak er allemaal een mooie carna-
val van, met de nieuwe leutvorst en geniet 
nog maar eens van die twee prachtige pages!’ 

oplossing puzzel 
pagina 27

1. Tuinzigt, 2. Steenakker, 
3. Belcrum, 4. Fellenoord, 
5. Overakker, 6. Ypelaar, 
7. Westerpark, 8. Heuvel, 
9. Prinsenhage, 10. Brabantpark, 
11. Heusdenhout, 12. Chassé, 
13. Gageldonk, 14. Blauwe Kei, 
15. Ruitersbos, 16. Ginneken, 
17. Wisselaar. 

Oplossing: Zelfklevende dweil.

1. Prins Petrus C Lie d’un Alleraller Irste want de hoogheid is een dekselsgoeie 
dweiler.

2. Onze burgemeester Peter van der Velde dweilt met zijn trompet de feestjes 
in het Kielegat af.

3. De Raad van 11 dweilt altijd hossend en feestend achter de Prins en Pages 
aan.

4. Ton Klee(f)mans plakt samen met Dirk van Doesburg altijd heel deskundig 
het commentaar van de Grote Optocht aan elkaar.

5. Net als de BCV dweilen de Biemeewes en hun perdjes al 78 jaar door ons 
Kielegat.

6. Kiske en Mieske plakke al jaren aan elkaar en dat blijven ze elk jaar doen.
7. De Brakkensliert dweilt elk jaar op zondag door ut Kielegat met alle mooie 

creaties van onze brakken.
8. Baronie TV plakt iedereen vast aan het beeldscherm.
9. In de Ridderstraat plakke alle BCV jubilea en oud Prinsen op de grond.
10.  Ons dweilend raadslid Hein is ook nog eens een hele goede (banden)plakker.
11. De Nar sluit het rijtje af, hij plakt aan elke mooie vrouw vast en er plakken 

ook altijd narrenstreken aan hem vast.

TOP    11 dweilers
plakkers

en 
facebook

www.facebook.com/BCVcarnavalbreda



RABOBANK KIELEGATS 
CARNAVALSCONCERT
PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND

vrijdag 28 februari – 20:11

Feestelijk driegangendiner
Vanaf 17.30 uur, Brasserie

Voorafgaand aan het Carnavalsconcert serveren 
wij een feestelijk driegangendiner. Want zeg nu 
zelf: een goede bodem is toch de voorwaarde 

om van carnaval een groot feest te maken! 
Reserveren kan via www.chasse.nl, € 29,50.

WIPNEUS EN PIM
DISCOSHOW

zaterdag 1 maart – 20:30

Voor vroege feestneuzen: tussen 21.00 – 22.00 
2 Coebergh voor de prijs van 1!

BRAKKENBAL
zondag 2 maart – 14:30

OPTOCHTBAL
maandag 3 maart – 15.30

GULDENBAL 
dinsdag 4 maart – 12:45

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

HYUNDAI VAN RIEL B.V.
Charles Petitweg 1, Breda, tel. 076 - 572 5555
riel.hyundai.nl

Gecombineerd brandstofverbruik 3,2-6 (l/100 km) / 31,3-16,7 (km/l); CO2-emissie: 84-140 (g/km) / Uitstoot is afhankelijk van gebruik. 
Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebasseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
GENOEMDE PRIJS VAN HET MODEL IS INCL. BTW & BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. ZIE VOOR 
KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN.

Kom gezellig langs bij Hyundai Van Riel

Zo’ne goeie hebben we nog nie gehad!

€1.111,11
STUNTVOORDEEL

Hyundai i20

€1.111€1.111€1.111€1.111€1.111
STUNTVOORDEELSTUNTVOORDEELSTUNTVOORDEELSTUNTVOORDEEL

Hyundai i20
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jeugdcarnaval 2014

Jeugdprins en
Jeugdprinses

Jeugdprins en –prinses nemen het er van 

Ze hebben met carnaval een belangrijke taak: de jeugdprins en –prinses 
van ‘t Kielegat. Zij moeten er voor zorgen dat het carnavalsbloed 
enthousiast door de aderen van Kielegatse brakses gaat stromen. 

Justin Hermsen en Zoë Neffgen zijn dit jaar de jeugdige kartrekkers. Ze 
zitten op de basisschool de Werft in de Haagse Beemden. Vroeger waren ze 
‘niet echt hele goede vrienden’ maar in groep 8 is het wel ‘meer’ geworden. 
Een goede basis voor een leuke carnaval samen. 

Justin is een drukke feestvierder. Hij bouwt al jaren carnavalswagens. ‘Maar 
het slopen van de wagens vind ik het leukst’, voegt hij eraan toe. Zoë viert 
graag carnaval en sluit graag aan in de polonaise. ‘Het is gezellig, iedereen 
viert feest en is heel erg vrolijk’, zegt ze. 

Samen willen ze zich inzetten voor een speciaal feest voor kinderen die 
geen carnaval kunnen vieren. ‘Het lijkt me leuk dat zij dan toch ook een 
dagje kunnen feesten’, zegt Justin. Om later de grote prins en prinses van 
het Kielegat te worden is geen optie. Justin heeft zijn tijd later hard nodig als 
bioloog en Zoë wil professioneel kickbokser en model worden. 
De prins en prinses zijn 23 februari officieel geïnstalleerd tijdens het 
Brakkencarnavalsfeest in café Parkzicht. Je ziet ze de komende dagen overal 
waar brakskes zijn! 

Kinderoptocht door ut Kielegat

Grote Markt, Breda

BRAKKENSLIERT

BRAKKENCARNAVAL
⇨ START vanaf de Hoge Brug, opstellen aan de haven

⇨  13.30 uur   WAGENS KIJKEN, PANNENKOEKEN eten en VOSSENJACHT 

⇨  13.45 uur   Opening door PRINS EN GEVOLG en de zevensprong

⇨  14.00-14.30 uur Eerste voorstelling POPPENKAST

⇨  14.30-15.00 uur Optreden van COWBOY BILLIE BOEM

⇨  15.00-15.30 uur Tweede voorstelling POPPENKAST

⇨  15.30-16.00 uur Optreden van rapper YES-R

⇨  16.00-16.30 uur Derde en laatste voorstelling POPPENKAST

⇨  16.30 uur  EINDE van het programma

agenda

ZONDAG 2 MAART 

VERTREK 13.45

DINSDAG 4 MAART
13.30-16.30

Alaaaaaaf 
Justin en Zoë  

Meer info: www.carnavalbreda.nl
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Wil je meedoen aan de brakkensliert? Het enige wat je dan 
moet doen is leuk verkleden of iets grappigs uitbeelden. Dat 
kan alleen, of samen met vriendjes, vriendinnetjes, klas-
genootjes, buurjongens en buurmeisjes. 

Wist je dat… 
⇨  Inschrijven gratis is
⇨   Deelnemen tot 16 jaar mag
⇨   Iedere brak een aandenken krijgt
⇨   De brakkensliert pas om 13.49 uur begint
⇨   Je op de dag zelf nog in kan schrijven tot 13.45 uur
⇨  Er een nieuwe kortere route is
⇨   Om 17.00 uur de prijsuitreiking in het Chassé is
⇨  Er in het Chassé tot de prijsuitreiking een leuk programma voor de 
 brakken is
⇨   Elke brak wat drinken bij de start ontvangt

Goedemorgen lief dagboek,
Papa vertelde vanochtend tegen me 
dat er dit jaar een nieuwe prins is 
gekozen. Ik zei tegen papa dat hij een 
beetje gek was omdat het nog zolang 
duurt voordat het carnaval is.
Papa vertelde dat rond 11-11 altijd de 
prins bekend wordt gemaakt. Hij zegt 
dat er vanaf dan veel feestjes zijn die 
met carnaval te maken hebben. Ik vind 
het allemaal een beetje vreemd omdat 
carnaval pas vanaf 1 maart 2014 is.

 Zaterdag 
9 november 2013 

Ik denk dat dit de laatste keer is dat ik voor de carnaval in mijn dagboek schrijf want vandaag was het klunen in de stad en mama zei dat het dan nog minder dan 2 weken duurt. Ze hadden of de Grote Markt schuim gespoten wat op sneeuw moest lijken. Toen kregen we een kaart en moesten we in verschillende cafés een stempel gaan halen . Toen we genoeg stempels hadden konden we een soort kettinkje ophalen wat ze een kruisje noemen.Volgende week is er weer dat kinder-carnavalsfeest en dan gaat het weer beginnen zei papa. Maar daarover schrijf ik je de volgende keer wel weer.

 ZOndag 
9 februari 2014 

Hoi dagboekje van me, 

Vandaag was het heel leuk op school, 

we kregen rekenen en taal en het 

had allemaal met carnaval te maken. 

Ze noemen dat scholenproject en 

dat doen ze schijnbaar op heel veel 

scholen. Van mij mogen ze wel iedere 

dag zo lesgeven. De juf heeft ook 

gezegd dat we volgende week weer 

gaan beginnen om iets te maken voor 

de brakkensliert. Het kan nu vast niet 

zo heel lang meer duren voordat het 

carnaval is.

Ik heb vorige week ook al de nieuwe 

prins van dit jaar gezien, hij heeft 

zelfs een heel nieuw pak gekregen.

 Dinsdag 

4 februari 2014
 

Lief dagboek, 
Gisteren was ik te moe om nog in mijn dagboek te schrijven. Ik ben namelijk in een hele grote hal geweest waar ze carnavalswagens bouwen. Ik heb nu eindelijk kunnen zien hoe ze die pop-pen maken. Het zag er heel moeilijk uit. Ze zeiden tegen me dat er nog heel veel moet gebeuren en dat klopt wel. Het zag er eigenlijk nog best wel saai uit, want alles moet nog geverfd worden. Ook moet alles nog in elkaar worden gezet, maar dit kan niet binnen omdat ze dat met een hijskraan gaan doen. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe alles is geworden dus ik ga op car-navalsmaandag naar de optocht kijken.

 Maandag 
13 januari 2014 

   Lief 
dagboekske

a =o
b=j

-r

h=n

-n
hh=br st=sls

p=d

+t?

REBUS

Brakkensliert

Ga snel naar www.carnavalbreda.nl 
voor het inschrijfformulier en 
verdere informatie.
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lachen-gieren-brullen

De poppenkast
Op carnavalsdinsdag kun je weer nieuwe avonturen beleven van de Prins, Tuur Piek, Kiske en Mieske, de nar 
en een echte aap! Dit jaar is er een verhaal waar het motto in voor komt. Maar wat is een motto? Het is een 
spreuk die de hele carnaval gebruikt wordt. Dit jaar is het motto: Ut wor plakke of dweile. Je hoeft niet de vloer 
te gaan dweilen. Nee, dweilen betekent dat alle Kielegatters van kroeg naar kroeg gaan. Soms blijf je ergens 
plakken. De nar is ook ergens blijven plakken. We weten niet waar. Als we in een cafeeke gaan kijken dan is hij 
net vertrokken naar een ander cafeeke. Maar hij moet wel op tijd terug zijn om de poppenkastvoorstelling te 
openen want dat heeft hij nu al 7 jaar gedaan. Zonder nar geen poppenkast. Als dat maar goed afloopt!
Zonder poppen is er natuurlijk geen poppenkast. Maar wie zijn het ook alweer allemaal?

Prins Carnaval
Prins carnaval speelt een belangrijk rol voor en tijdens het carnaval in ’t Kielegat. Vanwege de betekenis van 
het getal 11 als het gekkengetal wordt de nieuwe Prins op 11 november gekozen (elfde van de elfde).
De Prins is nooit alleen maar samen met Tuur Piek, de Raad van Elf en de nar.
De prins ontvangt bij de opening van carnaval, op zaterdagmiddag, de sleutel van de stad van de 
burgemeester. Bij de afsluiting op dinsdagavond geeft hij de sleutel weer terug aan de burgemeester.

tuur piek
De pliessie-agent van de Prins. Tuur Piek is gebaseerd op d’n echte Thuur Piek die 
jarenlang de steun was van de prins. Hij is de meest gekke dienaar van de prins in de 
historie van ‘t Kielegat. In 1954 maakt hij als politie agent zijn entree in het prinselijk 
gevolg. In zijn lange carrière verslijt hij drie uniformen en krijgt zo’n vierhonderd 
onderscheidingen. Thuur Piek is iemand die toeziet op een goed verloop van het 
volksfeest. Maar op een leuke en vooral niet strenge manier.

de nar
De nar is de officiële grappenmaker van prins carnaval. Vooral in de Middeleeuwen 
was de hofnar populair, maar in de loop van de 18e eeuw verdwenen ze bijna overal.
De nar kleedde zich vaak in een pak, voorzien van zogenaamde narrenbellen. De nar 
vermaakte leden en gasten van de kastelen door hen voor de gek te houden. Dit kon 
hij doen zonder dat hij ervoor werd gestraft.

kiske en mieske
Voor Kiske en Miske loopt carnaval nooit goed af. Aan het begin van de carnaval 
worden ze aan gevel gehangen van het stadhuis en vier dagen later, aan het 
einde van de carnaval worden ze verbrand in de haven. Kiske en Mieske zijn de 
carnavalssymbolen van ‘t Kielegat. De meer dan levensgrote poppen verbeelden 
een boeren echtpaar. Ze zijn al zolang het symbool van het Bredase carnaval , dat 
niemand meer weet wie Kiske en Mieske eigenlijk echt zijn.

UT KIELEGATSE BOUWKOT
Wisten jullie, dat de jeugdcommissie van de BCV en de wagenbouwers (SKB) jaarlijks 

voor leerlingen van groep 6 (10/11 jaar) rondleidingen doen in twee loodsen. Nee??! 

Dan zal ik jullie er iets over vertellen.
Wanneer kan je hier met je school een kijkje gaan nemen? 4 en 3 weken vóór 

carnaval vinden deze rondleidingen plaats in Ut Kielegatse Bouwkot in de Haagse 

Beemden. Hiervoor wordt jullie school ruim van tevoren uitgenodigd door middel van 

een e-mail. Op dit moment zijn de rondleidingen al achter de rug, maar in december 

gaan de uitnodigingen weer de deur uit voor volgend jaar. Dus nieuwe kansen!Wat is daar te zien? In de grote bouwloods worden 4 grote wagens gebouwd en 1 

kleine wagen. De rondleiders vertellen jullie iets over het motto van de wagen en 

aan de hand van prachtige bouwtekeningen over hoe een wagen wordt gebouwd. Er 

wordt o.a. gewerkt met klei en de wagenbouwers laten zien hoe zij koppen tot leven 

laten komen door het boetseren van rimpels, wenkbrauwen, lippen, wangen, ogen en 

oren. Ook wordt er iets verteld over geheimzinnige dingen als paverpol en doppen.

Tenslotte laten zij zien hoe de wagen wordt geschilderd. Het spuitpistool mag daarbij 

natuurlijk niet ontbreken.Met een beetje geluk mag je misschien even meehelpen. Wie weet vind je het zo 

leuk, dat je later ook bij een carnavalsvereniging  gaat meehelpen. Bij CV De Schob-

bejakke heeft men bijvoorbeeld 2 jonge bouwers van 11 jaar, de tweeling Davey en 

Lorenzo.

Ook gaan wij nog even ‘dweile en plakke’ in de 2e loods. Daar staan allemaal carna-

valeske objecten uit het verleden en heden. Één van de blikvangers is de schitterende 

Prinsenwagen van het Kielegat. Met carnaval rijdtonze Leutvorst Petrus C Lie d’un Alleraller  Irste met zijn gevolg daarmee door de stad.

Recept pannenkoek Prins Petrus C Lie dun Alleraller ierstevoor de Brakskes, PRINS PEER
Ingrediënten voor 8 personen: Voor de pannenkoek:
◊ 4 eieren, 1 liter melk, 500 gram bloem, snufje zout.

Voor de Prinsperencompote:
◊ 1 kg. Stoofpeertjes (geschild)      ◊ 75 gram rietsuiker 
◊ 1 vanillestokje (bij AH zakje 1,5 gr.)      ◊ 1 citroen
◊ 1 kaneelstokje (bij AH zakje 20 gr.)
◊ 1 theelepel koek / speculaaskruiden (bij AH potje 20 gr.)

BEREIDINGSWIJZE:
1. Snijd de peren in kwarten en verwijder het klokhuis. Snijd het vruchtvlees in 
blokjes van 1 cm. Snijd het vanillestokje open en schraap met de punt van een 
mes het merg eruit. Rasp de schil van de citroen met een fijne rasp.
2. Breng 250 ml. Water aan de kook met de stukjes peer, de suiker, het 
citroenrasp, vanillestokje en merg, het kaneelstokje en de kruiden. Stoof  de 
peer in 40 min. zachtjes gaar.
3. Neem de pan van het vuur en stamp de peren grof met de pureestamper. 
Schep het direct op de pannenkoek.
4. Klop de eieren met wat zout los. Roer de bloem erdoor en beetje bij beetje 
de melk erbij. Roer tot er geen klontjes meer zijn. Verwarm een beetje boter 
in de koekepan en giet er een pollepel beslag in. Keer de pannenkoek om als 
de onderkant droog is en de bovenkant nog iets vochtig is. Schuif de pannen-
koek op een voorverwarmd bord, leg de Prins Perencompote op een helft en 
vouw de pannenkoek dicht. Wat confettie erover (mini smarties) en klaar is de 
heerlijke PRINS PEER PANNENKOEK! SUCCES EN EET SMAKELIJK!

Heb je geen zin om deze pannenkoek helemaal zelf te gaan maken dan kan 
je deze ook gaan eten bij Het Pannenkoekenhuis de Kloostertaveerne.

Bouwkot

APP JIJ DEZE AL?

1. ’t Zooike 
Meer weten over de dweilband het Zooike? Dit jaar 
hebben zij een speciale app. Je kunt te weten komen waar ze optreden 
en wie er allemaal bij zit. En niet te vergeten kun je ook het winnende carna-
valslied beluisteren. 
De app kost € 1,79. Vraag dus eerst toestemming aan je ouders voordat je 
deze app download.

2. Kids kostuums
Weet je nog niet wat je aan gaat doen met carnaval? Download snel deze 
app! Plak een foto van jezelf erin en zie wel je outfit het beste bij je staat.  
Wat gaat het worden; een piraat, een prinses of toch als leeuw?

3. BARONIE TV
Wil jij niks missen van Baronie TV tijdens het feesten, dan is deze app iets 
voor jou. In deze app lees je wat andere kijkers van de uitzending vinden. 
Bovendien kun jij ook je eigen mening geven en  meedoen met een foto-
wedstrijd. Daarnaast zie je hoe het met de barnavalsverkiezing gaat. 

4. FACEBOOK 
Heb je Facebook? Kijk dan eens op de pagina van onze eigen prins: Prins 
Carnaval Van Ut Kielegat (Petrus C Lie d’un Alleraller Irste), de pages en veel 
kapellen. Hier lees je de laatste nieuwtjes! 

Kun je al een (beetje) muziek maken? Én 

ben je gek op carnaval?

Vraag dan aan je pa of ma of ze je opgeven 

bij de KIELEGATSE KANJERS!

Daar leer je samen met andere kinderen 

-vanaf een jaar of 8- échte carnavalsmuziek 

maken én natuurlijk ook optreden voor 

andere mensen!

We oefenen iedere zondagmiddag van half 

6 tot kwart over zes in Café Victoria, Prins 

Hendrikstraat 83, Breda

kom langs of stuur een mailtje 

naar kielegatsekanjers@hotmail.com 

zodat we je kunnen uitnodigen!



Oranje Snacks


