
Officieel carnavalsprogramma van de stichting Bredase Carnaval Viering

Kijk voor het laatste carnavalsnieuws op: www.carnavalbreda.nl en volg ons op  

45e jaargang 2015 - Secretariaat BCV: Postbus 4651, 4803 ER  Breda

De Kontklopper is een uitgave 
van de St. Bredase Carnaval Viering 

(BCV) en komt tot stand door

in samenwerking met

 



Met carnaval 2015 zitten wij als Kielegatters gebeiteld, 
want we hebben dit jaar onze eigen BOB!
Als (loco)burgermeester zorgt Bob Bergkamp er voor dat wij 
na het feesten met een veilig en gerust gevoel onze roes 
uit kunnen slapen, al geeft hij sleutel van de stad wel vier 
dagen uit handen…
 
Bob Bergkamp: ‘Maar dat doe ik met groot vertrouwen, want 
prins Petrus C Lie d’un Alleraller Irste heeft al aangetoond op 
deskundige wijze aan het roer van ’t Kielegat te staan, samen 
met zijn Raad van Elf en de allerstralendste pages Manja en 
Kelly.  

Carnaval in ‘t Kielegat is voor mij, net als voor veel andere 
Bredanaars, hét moment de teugels van het dagelijks leven 
een paar dagen te laten vieren. Tijdens carnaval maakt het 
niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. We genieten zij 
aan zij van een geweldig feest vol creativiteit en vrolijkheid.     
Peter van der Velden was natuurlijk een onnavolgbaar 
ambassadeur van het carnaval. Ik ga zéker niet proberen met 
hem te wedijveren, al was het alleen maar omdat ik geen 
trompet speel… Wat ik wel hoop is dat ik hem tegenkom 
zodat we samen een biertje kunnen drinken. Ik verheug me 
ook wel op het moment als dinsdagavond Kiske en Mieske in 
rook zijn opgegaan en blijkt dat we er met zijn allen weer 
een geweldig en veilig feest van hebben gemaakt. Met dank 
aan alle onvermoeibare vrijwilligers. Maar eerst ga ik lekker 
carnavallen met het Bredase college en met zoveel mogelijk 
Bredanaars! Maak er een geweldig feest van!’

Daor heddum al wir in oew hande: de 45e editie van de 
Kontklopper. ‘n Straolende deze keer! Ingestraold door ’n 
echte diaken. En door een echte helderziende oknog. We 
hebben er weer van genoten om het hele Kielegatse carnaval 
2015 in woord, beeld en programmaonderdelen samen te 
vatten. Dan staat het op papier. En nu nog uitvoeren! Dat gaan 
we nu doen Kielegatters. Na het grondig lezen van ons trouwe 
Kontklopperke. We wensen jullie een heerlijke tijd toe! 

De Kontkloppers
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Ja!

Onze eigen BOB!

veurweurdje veurzitter

Prins Petrus C Lie 
d’un Alleraller Irste

Ik kan niet anders dan 
straolen de komende dagen! 
Want als ik eenmaal mijn prinsen-
pak aan heb dan word ik Prins en 
mijn omgeving verandert mee. Dan 
ben ik ineens de hoogheid. Dan ben ik het 
boegbeeld van de stichting BCV. Wat een voorrecht om 
Prins te mogen zijn van ons Kielegat en wat heb ik er weer zin in!

Als ik als ‘chef de parade’ op de Grote Markt de enthousiaste brakken 
voorbij zie trekken dan geniet ik daar intens van. Met spanning op de 
gezichten en kloppende harten hun zelfgemaakte creaties tonen, 
schreeuwend en zingend mij toeroepen…dat is kicken! De dag erop het 
defilé voor de volwassenen en de aanpalende dorpen. Van individueel 
tot grote loopgroep of van kleine- tot grote praalwagen, ons vermaken 
en entertainen, daar word ik heel blij van. Dit is cultuur, dit is traditie, 
dit is onbetaalbaar!

Wat de Kielegatse bevolking van mij mag weten is dat onze tuin niet 
groot is maar heel hoog, dat de wallen waar ik over heen kijk, de wallen 
onder mijn ogen zijn. Dat mijn prinsenpak van een coupeuse komt, 
maar de rest van mijn garderobe van C&A en dat onze gouden koets 
aangedreven wordt door een Japanse motor.

Op de vraag 
of ik weer ga 
zingen op het 

bordes zeg ik 
volmondig ‘JA’! 

De commissie 
Protocol is lovend, 

het lidmaatschap bij 
het lesbisch mannenkoor ‘Het 

Schorre Krekeltje’ werpt steeds meer 
zijn vruchten af en als de poliepen op mijn stembanden 

wegblijven dan ga ik mijn geliefd Kielegats volk toezingen. De 
tekst van het lied is overduidelijk hoe ik over hen denk!

Als ik vanaf het bordes of prinsenwagen over de markt kijk en 
ik zie al die vlaggen en banieren en de  duizenden uitbundige 
mensen dan denk ik: dat dit grootste evenement door- en 

met alleen vrijwilligers tot stand komt is niet te bevatten. 
Dat vriendschap, blijdschap, verbroedering en onderlinge ver-
bondenheid elkaar versterken moge duidelijk zijn.  

Ik wens alle Kielegatters toe dat zij carnaval intensief vieren en 
dat de werkzame stof in het moeskruid peterselie zijn werking 

doet: alle spanningen en emoties in het Kielegats lichaam los 
laten. Lekker vier dagen relativeren en ontspannen. Als ik in je 

ogen kijk dan moet mijn eerste gedachte zijn ‘Kekse straole!’.    
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Beste Carnavalsvrienden, 

Heel veel werk is er de afgelopen maanden wederom verzet door alle vrijwilligers van de BCV 
met dit jaar als extra doel de crowdfundingactie om ons mooi Breda te voorzien van carnavaleske 
banieren, vlaggen en spandoeken. Dit is een langgekoesterde wens van de BCV en vele oud BCVers 
die nu uit gaat komen.
De voorfeesten waren wederom een geweldige opmaat naar het carnaval. Ik kan het niet dikwijls 
genoeg zeggen, maar de vrijwilligers van de BCV zorgen ervoor dat het carnaval in ‘t Kielegat is wat 
het op dit moment is: een carnaval van uitzonderlijk hoog niveau.
Onze hoogheid Prins Petrus C Lie d’un Alleraller Irste is bezig aan zijn tweede jaar met aan zijn 
zijde twee schitterende nieuwe pages en een raad van elf die er weer staat als een huis. Onze 
hoogheid vervult zijn rol met veel enthousiasme en dat straalt hij dan ook uit. 
Iemand die we niet mogen vergeten is Marco onze onvolprezen Nar die aan zijn laatste jaar bezig 
is. Een speciaal woord van waardering richting Marco is op zijn plaats. Elf jaar lang een nonverbale 
rol spelen op zo’n manier dat niemand om het personage van Nar heen kan is een compliment 
waard. 

Ik wil jullie allemaal een onvergetelijke carnaval toewensen en ik hoop dat ik tijdens carnaval kan 
zeggen ‘Kekse Straole’.

Will Hense, Voorzitter BCV
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kekse straOle
Het gevolg van de prins

vraOg het
de raOd
André van Duin heeft het over 
twee hele grote bloemkolen. De 
Deurzakkers zakken met carnaval 
dagen aan een stuk lekker deur. 
Carnavalsminnend Breda straolt als ze 
deze nummers door de speakers horen 
knallen. Maar van welk lied straolen 
de leden van de raod eigenlijk? Of nog 
beter, als ze zelf mochten componeren, 
waar zou het lied over moeten gaan?  

Carlo (De Sik)
Ik straol als ik hoor Besame Mucho van 
Dennie Christian… topper allertijden!

Bas (voorzitter Raad van 11)
Twee pinten…1971

Ardie
Bieren, zwieren en dweilen over de 
Bredase keien

Jos
Ik zie een ster, Mouth en McNeal

Ronald 
Van oew kop tot aon oew kont van Bentzat

Maurice 
Meej un zèèlschuitje meej mun liefke naar 
de einder vaore! 

Albert
Agge oew eige nie kietelt - de Turfstekers, 
1977

Jeroen
Opzij opzij opzij want de optocht straolt 
voorbij... 

Hein
Geef me hoop Jomanda! René van der Gijp, 
1995. Die straolt oe wel in!

Marcel 
Ik zou een liedje, nee... een volkslied 
maken over de meest sprankelende, 
straolende en enige echte Carnavals-
hoofdstad van Nederland: Ut Kielegat!!

Barry 
Hoe ik dweil door de Bredaose straten, meej 
mun straolende Raad van Elluf-maten…

Jasper 
Heel het Kielegat gaat stralend de carnaval 
weer tegemoet, als de Kontklopper weer op 
de mat vallen doet

Marco (Nar)
Als ik Rubberen Robbie hoor met de 
Nederlandse sterren die stralen overal

Fons (hofchauffeur)
Als sterren aan de hemel staan van Frans 
Bauer en Marianne Weber uit 1996

Leo (Kabinetchef van De Prins)
Ge lekt op m’n kacheltje. As’ker un kooltje 
op doe gaode ok straole!!!!

Johan (Pliessie)
En kijken wie het langst kan straolen...,  
Guus Meeuwis. Een moeder (kan ook zijn 
Pliessie, of prins) moet straole... Frans Bauer

Kelly en Manja zijn de spiksplinternieuwe 
straolende pages aan de zijde van Prins 
Petrus C Lie. Als ze binnenkomen heb je geen 
kunstlicht nodig. Deze prachtmeiden straolen 
vanzelluf. Je kunt met recht spreken van 
straolingsgevaor dit jaar! De vraag is, hoe 
straolingsgevaorlijk zijn ze eigenlijk?

Geef aan op schaal van 11 hoeveel op welke 
carnavalsdag je straolt 

Kelly:
vrijdag
Een 11 omdat het mooiste feestje 
van ons Breda is begonnen.
zaterdag
Een 11 omdat ik bij die 11 van 
de Raad mag straolen.
zondag
Een 11 omdat we leut mogen 
maken met de Brakskes.
maandag
Een 11 omdat we heerlijk 
mogen straole tijdens de 
grote optocht.
dinsdag
Een 11 omdat we nog 
1 keer van ons Narretje 
mogen genieten.

Manja: Altijd een 11 want 
stralen doe je zelluf!

Vertel eens iets over de straolingsintensiteit van je collega page?

Kelly: Manja is een schatteke, heeft een heerlijke lach en maakt er steeds 
weer een staolend feestje van.
Manja: Kelly is één grote straal en altijd in voor een gezellig feest. 

Hoe is je conditie?
Kelly: Een 11, ik voel me top, heb leuke en lieve mensen om me heen en 
dan zit je al snel te straolen. En die 11 houden me wel overend!

Manja: Een 11 en dat komt door mijn man en kinderen die zorgen dat 
ik blijf stralen. En natuurlijk door verse spinazie te eten .

Van wat ga je illemaol straolen?
Kelly: Als ik Fons zie met z’n bus en we mogen er weer 
een straolend feestje van maken.

Van wie ga je illemaol straole?
Kelly: Van m’n vriend die ik nog niet heb. Dus heren, 
doe oe straolende best dan doe ik straolend de rest!
Manja: Van mijn man, Robbert. 

Wil je nog wat straolends kwijt?
Kelly: Behalve mijn mooiste carnaval gaan we er 
voor iedereen een straolend en heerlijk feest van 
maken. Kannie wachte nie!
Manja: We gaan er een stralend knalfeest van 
maken. Ik heb er heel veel zin in!

Kortom, voor het straolingsgehalte van deze meiden 
bestaat geen geschikte meetapparatuur. Maar dat ze 
nu gevaarlijk zijn? Dat nou ook weer niet. Het zijn de 
grootste schatten van ’t Kielegat!

straOlingsgevaOr!!

B
cv111
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BCV PRESENTEERT          WINNAAR VAN ELLUF-ELLUF

Refrein
Van ‘ier tot daor,  

Ziede de handjes zwaaie door elkaor  
En kekte rond  

Dan straolde van oew kop tot aon oew kont  

 Couplet 1
                 As ik oe zo zie lôôpe  meej een lach van oor tot oor   

HEE HEE – HOO HOO  
                    Dan denk ik: Kekse straole, da hedde zo al door      

HEE HEE – HOO HOO  
Want vierde carnaval dan kende gij ok da gevoel  

van deze dag die maokte nooit meer stuk  
         

Daor worde meej gebore en ge ziet ut overal  
In ut Kielegat daor straolde van geluk    

Couplet 2
En bende sikkeneurig,  dan wit ik daor wel wa op             

HEE HEE – HOO HOO  
Doe un kleurke op oew bakkus en zet wa op oew kop       

HEE HEE – HOO HOO  
Dan gaat de zon wir straole, of wa harder nog misschien                                  Ge krijgt vaneigus volop energie      
Dus kom eens wa naor voren steek oew ‘ande in de lucht          

want daddis hoe ik jou ut liefste zie     

Tussenstukske
Straolbezopen da’s zo zat zijn als unne straol    

Agge gin ‘aor ‘ed, bende ‘artstikke kaol            
Zitte op un ouwe kruk, kunde straole van geluk   

En motte plasse, dan straolde ‘elemaol 

BENTZAT
“Van oew kop tot aon oew kont”
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Dansje bij het Kielegats Carnavalslied: 
Refrein:
Van ‘ier tot daor  
Wijs as irste naor oeweige en wijs dan naor dun overkÂÂnt  
Ziede de handjes zwaaie door elkaor 
‘ier motte gewoon bij zwaaie meej allebei oew ‘ande in de lucht. 
En kekte rond     
Leg oew ‘and as unnen’indiejaon boven oew wenkbrouwe en kek rond van links naor rechts.    
Dan straolde van oew kop tot aon oew kont   
Wijs irst naor boven op oew kop en dan naor oew billekus.  
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Un paor weke geleeje kreeg ik un briefke 
van un vrouwke da saome meej durre zus 
gesolliesieteerd ad g’ad g’ad naor un pussiesie 
as paoge van prins ‘Petrus C Lie D’un Alleraller 
Irste’ van ut Kielegat. Z’ad bij ut uuweejveej 
g’oort g’ad, dattur tweej vakkaotures waore. 
Die tweej vrouwkes van vorig jaor, die 
deejen’ut nie mir. Die adde naomeluk, vieja 
unne hèthunter, unne prins gevonde meej nog 
mir aonzien dan d’ôônze en dus moeste dur 
tweej nuuwe paoges kome. 
En aongezien de zusjes zonder baontje zitte, 
en ze van de gemintelukke instâânsie tog 
zoow nuu en dan motte solliesietere, zeeje 
ze tege mekaore: “Zulle wij un briefke naor 
de beejceejveej schrijve? Nee hedde, en jao 
kunde krijge”.

reejpreejsentaotief
Nou wil ut geval, da die tweej mokkels al jaore 
meej de karreneval op op de lâânge latte adde 
gestaon en dus gin ideej adde, wa un paoge 
zoowal te wachte staot.
Ze dochte dazze naost de prins vooral 
reejpreejsentaotief moeste staon te weze, 
dingeskes aongeve en ââmpesâânt zo nuuw en 
dan op de meziek un bietje singrôôn meej hun 
èrmen moeste zwaoje. 

Da zage die tweej nattuurluk wel zitte. Vooral 
ok omdazze g’oord g’ad adde, da ze elke dag 
wir meej de bus naor’uis gebragt zouwe worre. 
Ze zaoge meej hun uitstraoling dan ok gin rede 
om nie aongenome te worre.

straolkacheltje
Nou, da zag de beejceejveej êêl âânders. Die 
vatte zôôn solliesietaosieprosedure êêl serieus 
op. Van Willem, de veurzitter van de kummissie 
‘Uitprebere nuuwe paoges’, krege ze dan ok 
un briefke in de bus meej ut verzoek of ze, 
vor dazze op gesprek mochte kome, irst durre 
ceejveej’s op wilde sture????
Nouw wiste Sjaontje en Truus, wâânt zoow ete 
ze, wel da ut motto van het Kielegat di jaor over 
“straole” gaot. Mar om nu, as nuuwe paoges, êêl 
de karreneval meej oew eige straolkacheltje te 
gaon lôpe leure...allenig mar om diejen prins 
van ôôns lekker werrum t’ouwe, ging ze tog wa 
te ver.
Dus...ebbe ze op ut lest mar bedâânkt vor ut 
baontje. Ze zeeje nog wel dazze ôôpte dazze 
meschient volgend jaor (meej un âânder motto) 
wel in aonmerking kunne kome. Di jaor gaon ze 
gewôôn wir op wintersport. Van un gluuwwijntje 
straolde ok! 

Paoges meej uitstraling 
gezocht!

Dun’Eric

33 jaar 
schobbejakken
Sneeuw, regen, hagel en storm. ‘Je 
maakt wat mee als je 33 jaar lang 
de optocht in het Kielegat loopt.’ 
Dat concludeert voorzitter Henk van 
Zundert van CV de Schobbejakken. 
Dit jaar bestaan ze 33 jaar. 

Hij weet het nog goed; In 1982 zat 
de familie, broers, zussen, neven en 
nichten, op de verjaardag van een 
zwager toen de Schobbejakken werden 
geboren. De hele familie zag wel heil 
in een carnavalsvereniging, maanden 
later liepen de Schobbejakken mee. 
Al snel verruilden ze de benenwagen 
voor de grote wagen. Deze wagens 
kregen afmetingen van minimaal 
vijftien meter lang en acht meter 
hoog. Op de bouwplaats werd ze 
gemaakt van papier-maché, later 
polyester. ‘En toen polyester vanwege 
gezondheidsrisico’s werd verboden 
gingen we over op paverpol’, 
zegt Henk. In totaal wonnen de 
Schobbejakken vijf keer de eerste 
prijs, drie keer de tweede en in 2012 
wonnen ze de Prinsenprijs.
En die al die prijzen zorgen ervoor 
dat de motivatie blijft. Nog altijd zijn 
de broers, zussen, neven, nichten 
maar ook de kleinkinderen volop in 
bedrijf. ‘Daarnaast bestaan we niet 
alleen meer uit familie. We hebben 
tegenwoordig ook buitenstaanders, als 
ze maar wat kunnen’, grapt Henk. 
Bij een jubileum hoort een traktatie 
voor de carnavalsliefhebbers. En die 
komt tijdens de optocht van dit jaar 
voorbij. Maar liefst twee jaar hebben 
ze aan hun jubileumwagen gebouwd. 
Henk: ‘Het is een sprookje’. Nu maar 
hopen dat de sneeuw, regen, hagel en 
storm wegblijven.  

33 jaar 
contactpuntjes
De vijf trompettisten, de vier trom-
bonisten, de twee sousafonisten 
en de drie slagwerkers van De 
Contactpuntjes blazen dit jaar net 
wat harder. Het blaasorkest bestaat 
namelijk 33 jaar. 

De groep werd in 1981 opgericht. 
Met jaarlijks een eigen cd, een eigen 
fanclub en vele filmpjes op Youtube zijn 
ze een begrip in het Kielegat. En of dat 
niet genoeg is weten ze zo nu en dan 
de grens over te steken. Tegenwoordig 
weten de Belgen en Duitsers ook wie 
de Punten zijn.

In november 2014 heeft het blaasorkest 
hun jubileum al groots in café 
Parkzicht gevierd. Dat is tevens de 
thuishaven van de club. Elke woensdag 
is de repetitie. Wil je nu ook een Punt 
worden? Dat kan! Het orkest zoek nog 
naar een trompettist. 
Voor info: www.contactpuntjes.nl

hofkapellen 2015
Ze zijn onmisbaar, zelfs essentieel. Zonder hofkapel 
geen prinswaardige entree voor PRINS PETRUS C LIE D’UN 
ALLERALLER IRSTE en zijn gevolg. De crème de la crème 
van de Kielegatse muziekwereld heeft zich aangemeld 
om Prins en gevolg te begeleiden en hen waardig te 
kunnen laten straole. Geef ze vast een groot applaus! 

Aogse Bluf, Gin Ammezuur, Toeteleurs, Blaoskaoken, 
BentZat, TAGSTE, Chicas, ’t Zooike, Huysluy, Toeternietoe, 
Ongeloofeloos, Biemeewes en TjongeJonge. Jubilarissen

CHARELLI

CARNAVAL
Vrijdag 13 februari 2015 vanaf 20.00 uur

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

•
Zaterdag 14 februari 2015 vanaf 13.00 uur

(s’middags voor klein en groot)

‘T FEEST KAN WEER BEGINNEN
•

Zondag 15 februari 2015 vanaf 14.00 uur

KINDERCARNAVAL
Met veel attracties: suikerspin | kindersminck | grabbelton

springkasteel etc.. ALLES GRATIS
•

Zondagavond 15 februari 2015 vanaf 20.00 uur

WE GAAN ER WEER TEGENAAN
•

Maandag 16 februari 2015 vanaf 13.00 uur

HET FEEST GAAT MAAR DOOR....

Moerwijk 30 Breda, tel. 076-5710027

Grote Markt 13
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in de sterren staat geschreven...

Dun Pastor

rabobank kielegats 

vrijdag 13 februari

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

Info: www.carnavalbreda.nl

carnavalsconcert 
Het carnavalsmotto KEKSE STROALE was koren op de molen 
van de concertcommissie en de philharmonie zuidnederland. 
De philharmonie (voor velen nog gewoon het Brabants Orkest) 
straolt alweer ruim elf jaar met de ruim 60 koppige bezetting 
op de vrijdagavond van carnaval in het Chassé Theater. 

tien
Het orkest straolt dit jaar andermaal onder de bezielende 
leiding van dirigent Arjan Tien en brengt prachtige muziek ten 
gehore van o.a. Giuseppe Verdi, Jacques Offenbach, Kurt Weil, 
George Gerschwin, Leonard Bernstein. Zelfs Lou Reed wilde op 
deze memorabele avond graag een bijdrage leveren. 

Natuurlijk ontbreken de bekende pakkende marsen en walsen 
niet en sluiten we het concert af met een spetterende 
carnavalspotpourri. De begeleidingsband van Ellen ten Damme 
was het vorig jaar zo goed bevallen dat deze ook dit jaar het 
orkest in ‘t Kielegat komt versterken. Hou rekening met enkele 
verrassende arrangementen.

duo
De straolkachels van deze avond zijn de fantastische sopraan 
Claron McFadden en de zanger/performer Sven Ratzke. Soms 
een duo, soms alleen, soms glamoureus en grotesque, soms 
ingetogen en klein, soms klassiek en soms modern. Maar samen 
altijd straolend!

Natuurlijk zitten ook Prins Petrus C Lie, de complete raad van 
elf en de hofkapel op de eerste rij te klappen. 

glim
De dresscode voor deze unieke avond is ‘glimmend’, maar met 
het alleen poetsen van schoenen en tanden doe je jezelf tekort, 
het is tenslotte carnaval dus maak er maar iets moois van met 
veel bling bling. Hans Canters heeft de afgelopen vijf jaar de 
presentatie van het concert gedaan, maar gaat vanaf dit jaar 
lekker onderuit gezakt in de zaal zitten bij de oud prinsen op rij 
12. De nieuwe presentator heeft heel veel ervaring met aardse 
en hemelse straolen, dus ook dat zit wel goed.

nazit
Traditiegetrouw sluiten wij deze avond af met een spetterende 
nazit in de foyer en brasserie van het Chassé Theater op drie 
podia met een keur van straolende Bredaose orkesten.
Het concert begint exact om 20.11 uur, maar vanaf 19.00 uur is 
er al voldoende muziek en ambiance om alvast in te straolen. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.chasse.nl en natuurlijk bij 
het bespreekbureau van het theater.

glitter en glamour op het 

kekse straole
In d’n Bijbel staat een schoon stukske. 
Tis in’t deel dat Mozes met het volk van 
Israël uit Egypte vlucht. Eerst gaon ze 
meej kinderwagens en rolstoelen door de 
zee. Ut water gaot opzij, maar ze moeten 
eerst door die slikzooi en daarna door unne 
bak meej zaand. God helpt Mozes in die 
moeilijke jaoren. Hij gift bijvoorbeeld 
Mozes twee stenen plaoten meej ‘Tien 
Gebooje’ om zo’n bietje orde te houwen. 

Maor ‘t volk bleft zeuren: gin worstebrood, 
gin bier... Mozes, die wor ‘t strontzat. Hij 
smijt die stenen meej de ‘Tien Gebooje’ 
aon diggels en gaot d’n berg op. 
En dan gebeur ‘t: God komt verrekte 
dichtbij, troost ‘m, gift ‘m noggus die 
‘Tien Gebooje’. Mozes voelt zich wir sterk 
en z’n gezicht straolt als-t-um van de berg 
neer daalt. Diejen glaans in zijn gezicht 
is zo sterk dat ze ‘m niet meer kunnen 
aonkijken. Sindsdien droeg Mozes een 
gordijntje. 
Ik lees ‘t verhaal en denk aon ‘n meske dat 
meej d’r kinderwagen aon de kerk stond. 
Ze zat diep in de slik, want ze was gaon 
loopen voor d’rre gewelddadige vriend. 
In de halfdonkere kerk mag ze ‘n kerske 
opsteken en ik zie ‘t schijnsel van da kerske 
op d’r gezicht: een glimlach. T’is net Maria 
meej d’r kindje. Ik denk aan ons motto: 
Stel dat we meej carnaval een gordijntje 
voor moeten hangen, omdat ons gezicht 
zoveul straolt dat ‘t een aander pijn doet 
aon de ogen. Dan hebben we elkaor pas 
echt gelukkig gemaokt

Dory Nierynck is spiritueel coach in ‘t Kielegat en kijkt met de Kontklopper vooruit naar het aankomende carnavalsfeest.
 
“Dit jaar wordt het een feest van evenwicht en balans. Het gaat de feestvierder veel vreugde brengen. Zorg wel dat je die 
balans houdt, anders kun je alle kanten op schieten. Blijf met je voeten op de grond! Carnaval is tegenwoordig een immens 
feest van energie. Goede energie is vooral te vinden op en rond de Grote Markt en het Ginneken. Ook bij café de Beyerd 
voelt het aangenaam. Binnen, zoals in het Chassé Theater is het goed toeven. Daar ben je veilig!”

Zit je er effe doorheen? Dory spreekt elke dag de carnavals-
vierder moed in met een spreuk van de dag:

Vrijdag de 13e:
Deze dag is geen ongeluksdag. Je kunt dus best wat 
risico nemen. Probeer toch eens om in dat te kleine 
carnavalspakje te komen. Past het nog? Blijft het 
zitten? Zakt ut niet af en hou ik het droog?

zaterdag de 14e:
Dit is een echte liefdesdag voor jou en je mede 
feestgangers. Draag dat uit. Probeer daarnaast 
ook je eigen Valentijn te zijn, dan is deze dag ook 
superfijn. 

Zondag de 15e:
Dit is een dag dat je al wat feestjes achter de rug hebt. 
Maar dit is absoluut geen rustdag. Speciaal succes 
met de Brakkensliert, want weet dat het klein en 
groot pleziert.

Maandag de 16e: 
Dit is een belangrijke dag voor de stad. Er is veel 
energie te voelen. Misschien zijn er al wat pijntjes 
of problemen. Toch is het een dag om afstand te 
nemen van je zorgen, dan straal je zeker ook de 
volgende morgen. 

Dinsdag de 17e:
De laatste dag. Een tip voor de 
portemonnee: maak vooral de laatste dag nog 
veel plezier en avontuur. Dan is ook deze dag niet duur. 

Woensdag de 18e: 
Een tip voor volgend jaar: Sterren blijven stralen overal, ook 
zeker weer volgend jaar met een nieuw Bredaos carnaval. Maar 
eerst nog even vasten! Succes…

Tip voor 

de nar

“Goeie nar, ik weet dat 

hij dit jaar voor het 

laatst n
ar is. 

Daarbij 

wens ik hem veel succes. 

Er komt hierna zoveel 

leuks voor hem op zijn 

pad. En daar hoeft hij 

geen nar voor te zijn.”

Tip voor de raad“Dat is een dolle boel bij elkaar. Ik zie wel dat drie van hen het zwaar krijgen. Ik noem geen namen.” 

Tip voor 

de Prins

“Het is een leuke Prins. 

Het zal hem dit jaar goed 

af gaan, het is een echte 

Prins. Ik wens hem veel 

balans toe op deze hectische 

dagen. Ik wil hem en zijn 

gevolg net voor carnaval 

uitnodigen om de balans te 

vinden.”

Tip voor 
de pages

“Je ziet ze stralen 

en ze hebben er 

ongelooflijk veel zin 

in. De energieke pages 

kunnen nog wel wat 

jaren mee.” 



zaterdag 14 februari

Verzamelen deelnemers intocht  
Locatie: Mezz
Tijd: 13:30 uur

Vertrek Stoet intocht Prins Petrus 
C Lie d’un Alleraller Irste
Locatie: Mezz
Tijd: 14:40 uur

Aftrap carnaval en overdracht 
stadssleutel (onthulling Kiske & 
Mieske)
Locatie: Grote Markt
Tijd: 15:11 uur

Optreden winnaar Carnavalslied
(Bentzat) en VADER ABRAHAM
Locatie: Grote Markt
Tijd: 15:30 uur
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Ook in 2015 haalt de commissie Straatcarnaval alles uit 
de kast om een prachtig buitenprogramma op de Grote 
Markt te realiseren: vier dagen lang een hossende massa 
van duizenden mensen is wederom het ultieme doel! Het 
podium nieuwe stijl was zo’n succes dat we dit maar 
voor de volgende vijf jaar vastgelegd hebben. Op dit 
podium kun je weer een keur aan lokale, nationale en 
internationale beroemdheden verwachten.

We beginnen zaterdag 14 februari met de feestelijke 
intocht van Prins Petrus C Lie D’un Alleraller Irste met een 
prachtige stunt en een topact voor jong en oud!

programma

13.30: verzamelen deelnemers intocht (Mezz)
14.40: vertrek stoet (Mezz)
15.11: overdracht sleutel
15.16: onthulling Kiske & Mieske
15.25: optreden winnaar Carnavalslied (Bentzat)
15.30: optreden Vader Abraham

hossen en straole...

Valentijnsdag op carnavalszaterdag…een mooi moment 
om carnavalsliefdes de revue te laten passeren!

 

Foto: Wessel Keizer

Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/breda

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

Als Bredase bank ondersteunen wij van harte 

de activiteiten van de Bredase Carnaval Viering.

Carnaval een feest voor iedereen.

wenst iedereen
een fijne carnaval.

Rabobank Breda
© BCV, Gory Smits



Kontklopper | 13

zondag 15 februari

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

Groot Kielegats Muziekspektakel
M.m.v. o.a. Ger Couvreur, Tim Jene, 
Tommy Lips, Ron de Leeuw en Joost 
Dikmans. 
Grande Finale: René Schuurmans
Locatie: Grote Markt
Tijd: 15:00 uur

Brakkenbal
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 15:00 uur

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

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

Info: www.carnavalbreda.nl

Brakkensliert

Carnavalszondag wordt in ‘t Kielegat steeds meer 
een dag van spektakel. Eerst de Brakkensliert en 
dan het Kielegats Muziekspektakel en als klap op 
de vuurpijl verrassen de mannen van Hossen op de 
Markt ons steevast met hilarisch beeld en geluid. 

Als om 15.00u de laatste brakskes na de stoet het 
Chassé Theater in zijn geschoven staan voor het 
Kielegats Muziekspektakel topacts uit binnen- en 
buitenland klaar, met om 16.00u in ieder geval 
René Schuurmans. De crème de la crème van de 
Bredase artiesten stappen zoals altijd ook weer het 
podium op. Joost Dikmans, Ger Couvreur, Ad van 
de Muijsenberg,  Ron de Leeuw, Tommy Lips en Tim 
Jené, deze mannen horen bij Kielegats Carnaval als 
Bassie bij Adriaan.

Daarover gesproken, Bassie zal er dit jaar niet 
zijn, Ook zijn caravan is nog steeds in de revisie. 
Wie Jaap, Freek, Joris, Yves en kornuiten dan wel 
hebben weten te strikken…jaaaa dat is natuurlijk 
de verrassing van de zondag! 

Dan moet je zondag om 20.00 uur op de Grote 
Markt staan. Simpel. De derde editie van het nu al 
legendarische Hossen op de Markt is een prachtige 
show van beeld, geluid, speciale effecten, gimmicks 
en carnavaleske grappen & grollen! 

      kielegatse    
   familiedag

Als het aan de Kielegatse Kanjers ligt mag 
de banketbakker een hele grote slagroom-
taart met één kaarsje afleveren. Dit jaar 
bestaan ze namelijk een jaar. 
In de jonge geschiedenis van de jeugdig-
ste muziekkapel van ’t Kielegat hebben de 
leden al veel ervaring opgedaan. Onder 
leiding van Engelbregt Schoormans traden 
de jonge Kanjers op in het Chassé Theater, 
op de Grote Markt en in Parkzicht. 
En dit is nog maar het begin volgens 
de Kielgatse Kanjers: “We willen in de 
toekomst heel goed worden. Overal waar 
we binnenkomen is het feest en als wij 
muziek maken wordt het alleen maar 
gezelliger.” De Kielgatse Kanjers willen dit 
succes vasthouden en zoeken jongeren die 
ook muziek kunnen maken. “Er kunnen 
veel meer jongeren meedoen, desnoods 
formeren we twee kapellen.”  

Mocht je een blaas of slagin-
strument bespelen dan nodigt de muziek-
kapel je uit voor een kijkje op zondag-
avond van 17.30 uur tot 18.30 uur in Oncle 
Jean. Je kunt ook mailen naar kielegatse-
kanjers@hotmail.com. En wie weet blaas 
jij volgend jaar wel het tweede kaarsje 
mee uit! 

zondag spektakeldag 
Programma Muziekspektakel

14.30u  Opwarmronde DJ Mark
15.00u  Ger Couvreur
15.20u  Tim Jene
15.40u  Ron de Leeuw
16.00u  René Schuurmans
16.35u  Joost Dikmans
16.55u  Belinda & José
17.15u  Tommy Lips
17.40u  Afther party DJ Mark

De presentatie van deze middag 
is in handen van onze eigen BCV 
speekstalmeester, dun Willem.

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

⇨ Inschrijven gratis is
⇨ Deelnemen tot 16 jaar mag
⇨ Iedere brak een aandenken krijgt
⇨ De brakkensliert pas om 13.30 uur begint
⇨ Je op de dag zelf nog in kan schrijven tot 13.15u bij café de Huyskamer
⇨  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 krijgt bij de start 

wist je    daT?

wil je meedoen aan de brakkensliert

Le Cirque du Jean

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

Vrijdag 13 februari 
19:11 uur - Het carnavalsfeest barst los

~

zaterdag 14 februari 
14:00 uur - Kindermatinee  

21:11 uur - Gewoon feest met Per Abuis
~

Zondag 15 februari 
14:00 uur - Kindermatinee met Per Abuis

16:00 uur - Kapellonaise; van kroeg naar kroeg met de beste kapellen
~

maandag 16 februari 
13:11 uur - Le Cirque du Jean ouvre ses portes 

~

Dinsdag 17 februari 
Na de begrafenis van de Baron: Feest van de Geest   

~

Woensdag 18 februari 
17:00 uur - Napraten met een haring

Ome Jan-Adv 128x188.indd   1 20-01-15   15:39
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kielegat op
Het is niet meer weg te denken uit de Kielegatse huiskamers 
met carnaval: BaronieTV! 

Op vrijdag vóór carnaval om elf over vijf ’s middags gaat het los. 
De Barnavalsliedverkiezing, Van de Prins gin kwaod’ ’s morgens 
om half elf met Ad Romijn en verrassende co-presentatoren, 
reportages uit de hele regio en veel meer! Vanaf de Grote Markt, 
tijdens Hossen op de Markt, worden sfeerbeelden opgenomen en/
of rechtstreeks uitgezonden. Het Kielegats Carnavalsconcert wordt 
uitgezonden op zaterdag 14 februari om 19.00 uur. De Kielegatse 
optocht trekt op maandagmiddag in je eigen huiskamer voorbij en 
Hoogheid Petrus C Lie komt op dinsdag om half één langs.

kijken
Via de TV en Internet. Lokaal kijk je via BredaNU (Ziggo analoog 
kanaal 14 en Ziggo digitaal kanaal 40). Maar ook op het KPN 
evenementenkanaal kun je kijken. Daarmee kan dus heel Nederland 
de complete carnavalsmarathon vanuit ’t Kielegat meemaken! 
Op www.baronie.tv kun je ook alles volgen en heb je géén Ziggo 
aansluiting en wél een SmartTV dan kun je ook via YouTube kijken.

langskomen
Kom gezellig langs in onze studio in O.C. De Vlieren (Huis van de 
Heuvel aan het Mgr. Nolensplein in Breda). Er is daar een ruime 
bar met bier, frikadellen en broodjes kroket. Iedereen is welkom! 
Wie weet worden spontaan binnenvallende kapellekes direct voor 
de camera’s gesleurd. 

We hebben een nieuwe button. In zwart-wit deze keer. Met ons 
motto voor 2015 ‘we staon ur wir gekleurd op’, voor op je kiel. Hij 
kost twee euro bij de bar in de studio en in diverse kroegen.
Voor alle informatie over de komende carnavalsmarathon, kijk op 
www.baronie.tv.

Mochten jullie vrienden en familie tegenkomen 
die Vriend van Baronie TV willen worden, wijs 
ze dan op onze website www.baronie.tv. Daar 
staan alle gegevens op om Vriend van Baronie 
TV te worden. 

kekse straole
De tandwielen in mijn hoofd zoeken naar 
herinneringen aan vroegere carnavals. Hoe koud 
is het vaak niet geweest? Drie broeken over elkaar 
en hoge nood in de optocht. Je kon je “straoltje” 
bijna afbreken. Dames, een plas doen is ook voor 
mannen niet altijd feest! Zeker niet als er een 
‘klep’ op je rug staat te kloppen, en je onmiddellijk 
moet stoppen. Dat geeft geen ‘straolend gevoel’. 
Jarenlang heb ik voor mijn act allerlei rotzooi het 
café ingesleept. Zo ver, om in een ‘stampes vol 
café’ een kamerbreed tapijt uit te rollen, ben ik 
nooit gegaan. Mijn creaties waren wat minder 
ontwrichtend. Toch heb ik het in de Beijerd wel 
eens te bont gemaakt. Het motto ‘Allie’s Hakbar’, 
inspireerde, om met een draagbaar uitgifteloket om 
mijn middel, broodjes Hak aan de man te brengen. 
De mix van brood, dakleer en juin werd gretig in 
ontvangst genomen, maar kwam uiteindelijk ergens 
op de vloer terecht. 

Over mijn gang naar het toilet, had ik al helemaal 
niet nagedacht. Het loket op mijn buik ontnam mij 
ieder zicht op de benedenwereld. Een plas werd 
een soort luisteroefening, met hoop op goede 
afloop. “Ik zag het niet maar hoorde het straole”. 
Gelukkig liep er door het toilet toen nog een goot. 
Een soort onderaardse rivier die bij de Beyerd even 
naar boven kwam. Deze wiste alle sporen uit. 

Een andere, niet minder, schokkende herinnering, 
gaat terug naar de verkiezing van de Grôtste 
Mââuwert in Hotel de Keyser. Ad, een goede vriend 
van me (die anderhalve gladiool), was net als vele 
anderen op de fiets gekomen. Een fiets met tassen.
De avond vorderde en zo ook de rij voor het toilet. 
Deze was duidelijk te lang voor de  ‘Raad van 
Elluf’. Ze lieten het dus uitbundig ‘straole’ buiten, 
tegen de zijgevel. Laat daar nou net de fiets van 
Ad gestaan hebben. Leergierig als ze zijn, wilde 
de Raad graag de inhoud van de tas bepalen. 
Stelletje ‘Lamstraole’. Met een kwalijk riekende 
en klotsende fietstas mocht Ad aan het eind van de 
avond naar huis. Toch leuk zo’n Raad!  

Voor mijn optochtideeën is de Beyerd een 
inspirerende omgeving. “Hoog het lied, hoog het 
bier, hoog de nood, edoch geen trekker hier”, hing 
hier ooit aan de muur. Blijkbaar zijn velen mij 
voorgegaan.  Er zijn heel wat viltjes vol geschreven 
met de grootste kul. Via Breda, onze fraaie 
Italiaanse ‘vertrektempel’ met z’n veel te smalle 
pisbakskes is natuurlijk ook in geuren en kleuren 
voorbij gekomen. Het Fyra-venijn zit in de staart. 
Ramvast tussen de muurtjes, is er geen plek meer 
om te doen waar je voor gekomen bent. Dus ga je er 
maar voor staan. De meeste mannen denken dat hij 
langer is, maar hij is toch korter dan gedacht. Vele 
kleine straoltjes maken zo toch een zee!

Op weg naar huis, in de late najaarszon, straolde 
daar zomaar wat mannetjes van een aardingsbedrijf 
aan de punt van de Grote Kerk. Kekse Straole! Een 
prachtige verbeelding van het motto 2015. Toch 
vreemd dat de ruim 500 jaar oude toren, opnieuw 
geaard moest worden. Hij aarde hier toch allang? 
Daar dachten ze boven blijkbaar anders over. Het 
heeft maar zelden zo ‘gestraold’ boven Breda. Na 
twee daverende klappen kon het bestuur de knip 
trekken. Dun Suus

RABOBANK KIELEGATS
CARNAVALSCONCERT

PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND
vrijdag 13 februari – 20:11

Voorafgaand aan deze feestavond nog snel wat eten? 
Kom vanaf 17.30 langs in onze skihut en geniet van 

vers bereide �ammkuchen en een goede borrel.
vanaf € 23,20

WIPNEUS EN PIM
DISCOSHOW

zaterdag 14 februari – 20:30
De eerste 100 bezoekers ontvangen, 

een lekkere verrassing!
€ 16,20

BRAKKENBAL
zondag 15 februari – 14:30

gratis entree

OPTOCHTBAL
maandag 16 februari – 15:30

gratis entree

GULDENBAL
dinsdag 17 februari – 13:30

gratis entree

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

141217_chasse_kontklopper.pdf   1   17/12/14   14:46

Grote Markt 26-28 
Breda 

(onder Hotel de Klok)

colonie.nl

Meej carnaval geopend! 
Vrijdag van 18.00 tot 02.00
 en zaterdag t/m maandag  

van 12.00 tot 02.00

Kekse 
stroale



maandag 16 februari

Grote Optocht
Locatie: vertrek op de Kop van de 
Nieuwe Haagdijk
Tijd: 12:50 uur

Optochtbal
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 16:00 uur

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

Feest der verbroedering
Als op maandagmiddag na de Grote 
Optocht de hekken zijn verwijderd 
stroomt de Grote Markt vol met feest-
vierders voor de avond der avonden 
om te hossen, zingen en springen op de 
muziek van dun Willem.
Locatie: Grote Markt
Tijd: 19:30 uur
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 deelnemers grote optocht 2015 in ut kielegat

Traditiegetrouw wordt de optocht vooraf-
gegaan door Majorette- en twirlvereniging 
Expression.

0. COMMISSIE VERKOOP
Wilt u er ook deze carnaval weer stralend 
bij lopen? Koop dan bij de wagen van de 
BCV de Kielegatse carnavalsmedaille. 
Voor slechts € 3,- steunt u het Bredase 
carnaval en is de medaille van u! Natuurlijk 
worden er ook allerlei andere Kielegatse 
carnavalsartikelen verkocht.

1. PRINSENWAGEN
“Kekse Straole” 
Voor het tweede jaar mag Prins Petrus C Lie 
d’un Alleraller Irste, de stad bekijken vanaf 
zijn Prinsenwagen. Geflankeerd door zijn 
nieuwe pages Kelly en Manja, de Raad van 
Elf, de hofnar en hofkapel, zorgt hij voor 
de jurering van de Prinsenprijs. En laten we 
de toekomst niet vergeten: jeugdprins en 
prinses Jules en Sanne.

2. C.V. de Ratdraojers (Grote wagen)
“’T schept een band” 
Vorig jaar nog tweede en ook dit jaar halen 
ze weer alles uit de kast: deze Baviaonen 
hebben een goeie band met het Kielegat. 
Op de wagen wordt keihard gewerkt om een 
band van de grond te krijgen en de musici 
weten elkaar steeds beter te vinden. Dat 
schept zeker een band! 

3. C.V. de Biemeewes (Muziekkapel)
De oudste carnavalsvereniging van het 
Kielegat! Volgend jaar bestaan ze maar liefst 
80 jaar en nog steeds zijn de legendarische 
‘mannen meej de perdjes’ de schrik van 
de optocht sinds ze in 1939 voor het eerst 
meeliepen.

4. Alwir Irste (Paar)
“We hebbe dur de ballen nie voor”
Dit jaar gaat Alwir Irste een wereldact 
laten zien. Ze waren maanden bezig met 
de voorbereidingen: ze vlogen naar Rio, 
Venetië, bezochten circussen, kregen les 
van Hans Klok en Dynamo. De act nam 
steeds grootsere vormen aan waardoor het 
maar de vraag is of ze hem kunnen doen. 
“Waarschijnlijk hebben we dur de ballen nie 
voor” zoals ze zelf zeggen. 

5. Op Zolder Gevonden (Individueel)
“’Tis grôt en geel” 
Peter van den Broek was weer eens in zijn 
eentje op zolder aan het kijken wat hij 
vandaag mee zou kunnen nemen. “Nou ik 
heb er weer eentje gevonden. En ben er 
heel gelukkig mee. De vraag is natuurlijk is 
het ook gezellig in je eentje”, blikt Peter 
vooruit. Zo te zien gaat het hem goed af en 
kent gezelligheid geen tijd.

6. Boeren Sociëteit Ginneken (Grote groep)
“Boerenmotoren wél in Breda?” 
De Harley-dag en zelfs de no-Harley-dag zijn 
in Breda verboden. De Boeren betreuren dit 
zeer en komen met een alternatief: De 1e 
Bredase Boeren Motorclub!  Eentje die wel 
naar de Grote Kerk mag rijden. Zij drinken 
geen bier maar melk, omdat melk hun 
motor is. Samen met hun BMW’s (= Boeren 
Motor Wijven) doen zij een rondje Grote 
Kerk. Vanzelfsprekend zijn de Boeren in hun 
nopjes met hun BMW’s. Uiteraard is aan alle 
veiligheidseisen voldaan en niemand mag 
zomaar op een BMW wegrijden.

7. C.V. W?rom (Kleine wagen)
“We hedde goed geboerd: Kekse Straole 
meej d’Ollandse Glorie”
Dún Ollander is altiet al un ijverig volkse 
gewist, we hedde dun éele wereld rond-
gevaore. Ôk onze boerkes komde overal 
tegen meej onze kaes. En wie ken onze 
‘oofstad niet meej die mooi hûuskes of 
molens. Ook Willie en Maxima zen we niet 
vergete, want die witte wel wa een goed 
fissie is.

8. Trio Zonder Jan (Paar)
“Hedde gij weleens in een overvolle kuip 
staan strale?”
Tegenwoordig zijn er tal van talentenshows 
waar iedereen aan mee kan doen. 
De Kielegatters krijgen tijdens de optocht 
de gelegenheid om een in een volle kuip 
hun kunstje te laten zien. Trio Zonder Jan 
gaat het zeker lukken om hun deelnemers 
te laote straole.

9. De Juullekus (Paar)
“Uitgestraold en opgebraand”
De Juullekus zitten er dit jaar helemaal 
doorheen. Ze zijn uitgestraald, opgebrand 
en uitgeblust. Er is dan ook maar een 

verzoek aan iedereen: help de Juulekus 
door de Grote Optocht! Moedig ze aan tot 
achterin de Boschstraat. Maar ondanks alles 
blijft hun innerlijke geest branden.

10. ’t Sjefke (Individueel)
“Kekse Straole”
`t Sjefke is terug om te straolen in de 
optocht. Volgend jaar loopt hij voor de 33e 
keer mee in de Grote Optocht. We kunnen 
nu al niet wachten op de creatie van dit 
Kielegats carnavalsicoon.

11. Allus Zakt (Grote groep)
“De bik vet Djipsy ……”
Deze grote loopgroep uit ’t Aogje laat 
bijzondere mensen in het middelpunt 
stralen. Samen met hun gipsy familie zorgen 
zij ervoor dat er geen toeschouwers aan de 
kant stil blijven staan.

12. C.V. Schots & Scheef (Grote wagen)
“’Tis een nek-aan-nek-race!”
In Bavel heeft de Tocht der Tochten een 
andere betekenis dan in de rest van het 
land. In Bavel strijdt men tijdens de optocht 
in het dorp om de wisselbeker tussen de 
carnavalsverenigingen onderling. Schots 
& Scheef denkt dat een nek-aan-nek race 
wordt, maar hoopt ondertussen wel dat de 
wisselbeker bij hen terecht komt.

13. C.V. de Pannekoeken (Randgemeente)
“Das un schoone Waoge!!”
Na de eerste prijs van vorig jaar wil C.V. 
De Pannekoeken ook dit jaar weer voor de 
hoofdprijs gaan. Alle leutvierders langs de 
kant krijgen te zien hoe een vuile wagen 
door de wasstraat gaat en er als ‘un schone 
straolende waoge’ weer uitkomt. Ook 
de bestuurders van deze vuile waogens 
krijgen een ware metamorfose.  De oranje 
leutbrigade uit Etten-Leur noemt zich zelf 
de gezelligste groep uit Etten-Leur en dat 
willen ze in de Grote Optocht in ’t Kielegat 
waarmaken. Kekse Straole op d’r schone 
waoge.

14. C.V. De Meikevers (Grote wagen)
“Meej Bredao H’Internasjônaol Èèrpóórt in 
‘ande is ut Kielegat de plek om te láánde”
Ut gaot wir spéére dees jaor. Zeker nou 
me Seppe ebbe kenne konfiskéére oftewel, 
m’ebbe zogezeed, Èèrpóórt Bredao kenne 
annèkséére. 

As me dan, vanaf de koowwordinaote 
AD51º33’17”N 004º33’09”E naor benééje 
komme zeile en ze lekker zien vliege, 
der ene laote vliege, deruit vliege, derin 
vliege of vliegesvlug vliege dan zinge me 
mè d’-ammaole: “O mun Kielegat, Kèkse 
straole. Want meej Bredao H’Internasjônaol 
Èèrpóórt in ‘ande is ut Kielegat de plek om 
te láánde.”

15. C.V. Majong (Paar)
“Lieve Kielegatters, astronomische kul, wij 
zien een straolende toekomst. Oe gunstig 
staot oew sterreke?”
Echte Kielegatse ma en dochter zorgen 
samen voor een straolende toekomst.

16. Franske (Individueel)
“Stekte gij hem er ook wel eens in?”
Franske is altijd wel goed genoeg om hem 
ergens in te steken, maar het maakt niet uit 
waar Franske z’n neus insteekt. Als Frankse 
komt of voorbij gaat gaan de mensen straole.

17. De Watjes (Kleine Groep)
“Ut wor wir zwaor want we leggen de lat 
wa hoger di jaar”
Aan ambities geen gebrek bij de Watjes 
dit jaar. Na intensief overleg is besloten 
om de lat dit jaar hoger te leggen. Dat kan 
teleurstellingen geven maar ze proberen 
het in ieder geval. 

18. Giegeldonk (Grote wagen)
“Giegeldonk laat de poppekes dansen”
De Prinsenwagen van Giegeldonk (Haagse 
Beemden) ontbreekt ook dit jaar niet in de 
Grote Optocht. Om de poppekes te laten 
dansen zal iemand de touwtjes in handen 
moeten hebben. Dat kan in Giegeldonk met 
deze dagen maar één man zijn: Prins Nillus. 
Op de noten van hofkapel de Bimde Bloazers 
gaan de poppekes helemaal los.
 
19. C.V. de Tapkes (Randgemeente)
“Spoorvorming”
Via Breda is dit jaar wat de Tapkes gaan 
doen. Want deze mooie bouwclub ‘van 
de Leur’ zoeken verbinding via het spoor. 
Ze komen stoom afblazen in het Kielegat 
en dat kan uiteindelijk maar tot een ding 
leiden: Spoorvorming.

20. Vrij nummer
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21. C.V. de Kantenmaaiers (Grote wagen)
“We geven ut stokje tover”
De magie heeft de Kantenmaaiers dit jaar 
te pakken en heeft er voor gezorgd dat 
ze nog één keer iets ‘onvoorstelbaars’ 
weg zetten. Hun tovenaar schotelt u een 
aantal bekende goocheltrucs voor en zal u 
versteld laten staan van zijn toverkracht. 
De grote zaag, zaagt alles door, maar toch 
komt iedereen er ongeschonden uit. U ziet 
het gebeuren, maar rara hoe kan dat?

22. CD:\DOS (Paar)
“Kektum spuiten”
Het zijn lastige en onzekere tijden, daarom 
is CD:\DOS op zoek naar oplossingen voor 
iedereen. Misschien niet altijd even leuk 
maar wel heel belangrijk. Zij vinden dat er 
maar een behoefte is in deze maatschappij: 
duidelijkheid!

23. Jean (Individueel)
“Jean laat ze stralen”
Jean is ook een van de ‘veteranen’ in de 
optocht.  Jean heeft voor de toeschouwers 
een verrassing in petto. In de koffer van 
Jean zitten allemaal leuke dingen, waar de 
mensen van gaan stralen.

24. De Deksels (Kleine groep)
“De Mantelzorgers”
Waar de Deksels vroeger over li(j)ken 
gingen, nemen ze dit jaar hun taak serieus 
in onze participatie maatschappij. Met 
een terugtredende overheid die de burger 
steeds vaker in de kou laat staan zorgen de 
Deksels voor mantel der liefde…

25. C.V. Dûn halve Gladiool (Individueel)
“Scheidingsbemiddelaar”
Scheije ken wellus gèf tege valle. Veural 
as ut om un heuse “vechtscheiding” gaot. 
De ĕĕne kȁȁnt vin altij da d’ȁȁndere kȁȁnt 
veuls te veul kregt. Vor ge ut wit, vechte 
ze mekaore ut kot uit. Mar meej un bietje 
‘ullup ken ut ammaol nog wellus meejvalle 
en draoje ze dur saome tog nog gef uit.
Frans z’n vrouwke begeleidt langs de kant 
van de optocht haar man in z’n nieuwe 
functie.

26. DOAREDDEZEWIR (Muziekkapel)
Niet te houwe die lui, ze blijven maar 
speulen. Hebben wij die band al niet 
eerder gezien? Ja maar…

27. Dun Pastor (Individueel)
“Straling: Des te hoger, des te beter !!!
Dun Pastor had reeds een diploma voor 
het lezen van aura’s en aureolen. Nu 
heeft hij ook een diploma voor het meten 
van leutstralingen. Tijdens de optocht 
zal hij gevraagd en ongevraagd hiervan 
demonstraties geven. Hierbij moet 
opgemerkt worden: Des te hoger, des te 
beter. We zijn gewaarschuwd. De vraag 
is dus of we door de stralingstest van dun 
Pastor komen.

28. C.V. d’n IJzers (Grote groep)
“Kek d’n IJzers austraole”
Na jaren aan de Brakkensliert te hebben 
meegedaan zijn de kinderen en ouders aan 
een nieuwe uitdaging toe. De grote groep 
uit de Drie Hoefijzersbuurt doet nu voor de 
eerste keer mee. Meteen bij hun debuut 
mogen d’n IJzers straole. Uitgestraold 
wordt dat de Drie Hoefijzersbuurt een 
internationale uitstraling heeft.

29. Stichting C.C. ’t Aogje (Grote wagen)
“Alles op zunne kop”
Prins Peer d’n zeventiende van ’t Aogje 
(incognito) en zijn uittredende Ploeg 
rijden mee in de Grote Optocht. ’t Aogje 
maakt ieder jaar graag gebruik van de 
mogelijkheid om een bijdrage te leveren 
aan het Kielegatse carnaval. Ook dit jaar 
zonder het traditionele confettigevecht, 
maar…  als ’t Aogje alles op zunne kop zet, 
dan zulle ze toch ook wel straole? Kek zelf 
maar.

30. Sjoukje (Individueel)
“Deze Friezin straolt in Breda”
Sjoukje loopt voor de eerste keer mee 
in Breda en laat duidelijk zien waar haar 
roots liggen, Friesland dus. Gestoken in 
de mooie plompebled outfit laat Sjoukje 
Breda straole. Mocht tijdens de Kielegatse 
optocht ook de Tocht der Tochten verreden 
worden, dan zal Sjoukje toch gewoon in ut 
Kielegat straole.

31. C.V. de Schoolverlaters (Kleine groep)
“Kekt de poppekus straole”
Agge de poppekus wilt laote straole motte 
ze laote danse, maar wel meej un goei 
muziekstel. Er komt vast en zeker een dag 
dat de Schoolverlaoters zich niet meer als 
een ‘puppet on a string’ laten behandelen. 
Vandaag mag het natuurlijk wel.

32. De Weggooiers (Kleine groep)
“Kikhaoristraole”
Omdat de Bredaose Brandweer keer op 
keer mot uitrukke voor allerlei alarmen 
in het Centraal Station van Breda, hebben 
de Weggooiers besloten de Bredaose 
Huisvrouwkes om hulp te vraoge. 
Mede door hun 33 jarig bestaan willen 
ze een keer geen gekheid maar sociale 
betrokkenheid bij het wel en wee van het 
Bredaose reizigerspubliek.

33. C.V. de Schobbejakke (Grote wagen)
“Al 33 jaar Kielegats carnaval daarom 
vieren wij het als een gemaskerd bal”
De Schobbejakke hebben nog even 
overwogen om hun jubileum te vieren 
in Venetië en eigenlijk doen ze dat ook. 
Maar het Gran Canal haalt het niet bij de 
Mark al maakt deze wagen je wel aan het 
twijfelen. Proficiat Schobbejakken!

34. Gin Gezeik (Randgemeente)
“Het Eurovisie Songcarnaval(s)”
Deze vriendengroep uit Heukelom (achter 
Kruikenstad) komen met een grote mond 
naar het Kielegat. Uit die mond klinkt een 
lange medley van herkenbare songfestival-
klassiekers. 
Verschillende optredens zullen de revue 
passeren: meej wie hef jor voots!

35. C.V. De Rolmaatjes (Grote wagen)
“Let it bee”
Kekse straolen al die bezige bijen! Ze 
vliegen af en aan van bloem tot bloem en 
bestuiven het Kielegatse carnaval. John 
Lennon begeleidt al deze bijen op zijn 
piano en de koningin der bijen ziet alles 
van haar werkvolk tevreden aan. 
De imker echter heeft volop problemen 
om de bijen in de korf te krijgen. Ze 
straolen als nooit te voren.

36. B.C. De Dijkrakkers (Randgemeente)
“Op de Kaort, Van de Kaort!?
Met hun schip gaan ze op ontdekkingsreis 
om carnaval weer op de Kaart te zetten! 
Na een lange reis…..’Land in zicht!’ Maar 
wacht eens even, het lijkt wel feest daar: 
ze vieren carnaval! Het feest is al in volle 
gang en er zijn al aardig wat mensen van 
de Kaart. Carnaval, zetten ze het weer 
op de Kaart, of zijn ze toch vooral van de 
Kaart?

37. C.V. De Meejloopers (Kleine groep)
“Ut ziet ‘r gèf uit”
Deze dames hebben het goed in de gaten 
en zorgen voor een stralende lach. Ze 
zetten hun tanden er weer in. Ondanks 
dat ze op hun tandvlees lopen, bijten ze 
zich er doorheen. “Af en toe zetten we een 
grote bakkus op en daarmee vullen we de 
gaten in de optocht”.

38. C.V. De Schutters (Grote groep)
“De Schutters Carnavals Express” 
Als een grote Carnavals Express gaan ze 
door de straten in het Kielegat; kek die 
bloeikes eens straole. Ze geven alvast een 
voorproefje van de Bredaose Kerremus op 
de grote mart. As da toch eens weer zou 
gebeuren. De Schutters doen het.

39. De Bobkes (Paar)
“Geschiedenisles van de Bobkes”
De Bobkes laten met mogelijk veel 
wapengekletter een terugblik van Breda 
tijdens de Middeleeuwen zien. Zou er in al 
die jaren veel veranderd zijn?

40. De Rat van 11 (Kleine groep)
“Zal NAC blijven straole, als de geld(ver)
schieters niet betaole?”
Het mag duidelijk zijn: NAC ligt onder vuur 
dit seizoen en deze supporters schieten 
graag te hulp. Aan munitie geen gebrek 
want de geldschieters van NAC verknallen 
het op verschillende manieren.

41. Vrij nummer

42. De Tafeldames (Paar)
“Kekse Straole, de Gouwe Wijve”
Een paar op stand, de Tafeldames, die niet 
vies zijn van glitter en glamour. Tijdens de 
Grote Optocht zorgen ze er voor dat ze ook 
het publiek laote straole!

43. C.V. Wittegeiut (Randgemeente)
“Tis un race tegen de klok”
CV Wittegeiut uit Etten-Leur doet voor de 
tweede keer mee aan de Grote Optocht in 
ut Kielegat. Deze mooie crosswagen voert 
een race tegen de klok. Door alle problemen 
die zij onderweg tegen komen moeten zij 
alle zeilen bij zetten om heelhuids de finish 
te halen. De grote vraag is of zij inderdaad 
zonder kleerscheuren de finish gaan halen.

deelnemers grote optocht 2015

steun carnaval en maak kans 
op een te gekke scooter! 

Voor maar 3 euro, draag jij een steentje bij 
om de stad te laten stroale met honderden 
vlaggen, banieren en spandoeken. Pak je 
telefoon en SMS Kielegat naar nummer 3669. 

daar komen de 
leuttaxinspecteurs! 
Alle kleine beetjes helpen! Zo denken de inspecteurs 
van de ingevoerde Leuttax. Dit jaar komt u als 
feestvierder voor het eerst de jongens en meiden 
van scouting de Blauwe Kei als Leuttax-inspecteurs 
tegen. Zij verwelkomen u op de Grote Markt en 
vragen een kleine bijdrage voor de organisatie van 
het Kielegatse carnaval. 

Om het feest van het jaar te organiseren is het niet 
altijd vanzelfsprekend dat met sponsoring alles 
wordt betaald. Daar is geld, ruimte en mankracht 
voor nodig. U hoeft niet uw complete spaarvarken 
om te draaien, ‘n Leutpenning is al genoeg! Bij 
voorbaat dank.

Namens de Leuttax-inspecteurs 
(Te herkennen aan de BCV 
sjaal, muts en badge.)   

sms kielegat naar 

nummer 3669

Jan Hein Luijckx

Boeren Sociëteit 

Ginneken

Leo Vermeulen

cv de Meikevers

Karin, Ingrid, 

Boudewijn, Inge

Alles Zakt

kieleplak
speciaal

Henk van Zundert

cv de Schobbejakke

kieleplakKees van Bezouw
cc de Blauwe KeiTon de Jongadministrateur jury

Robin van den Braak
cv de Narrekoppen

Riet van de Velden
cv de Schobbejakken

Gidi WijningsBredaos Kabaol

   
    

lin
tjesregen 2015
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44. Ut Kombineejke (Grote groep)
“Kielegat straolend Pareltje, ut bekijken 
waard, ok vanuit un bootje.”
Wat zijn ze trots op hun stad! Ze laten hem 
dan ook graag aan anderen zien, maar wel 
vanuit een uniek gezichtspunt. Om als toerist 
een straolend Kielegat te zien neemt Ut 
Kombineejke oe in de boot.

45. C.V. Simpel (Grote wagen)
“Kekse straole, me kleure ut Kielegat!”
Simpel wil meer kleur in het Kielegat en 
daarom hebben ze de winterschilders ge-
vraagd om onze stad ‘op te kleuren’. Op de 
stadsplattegrond zijn ze al begonnen met het 
inkleuren. Moet de Grote Kerk rood of toch 
groen? En de watertoren, paars of juist blauw? 
En in ’t Aogje dan, daar zetten ze toch alles 
op zunne kop? We zullen het snel genoeg zien.

46. Ak mar leut heb (Grote wagen)
“Ut komt tot leven”
Deze jonge Baviaonen zorgen voor een stukje 
nostalgie in de Kielegatse leutstoet. Hou de 
afstandsbediening in de buurt en de gordijnen 
dicht, want oude tv figuren komen tot leven op 
hun enorme wagen. 

47. C.C. De Blauwe Kei (Kleine wagen)
“Kek sterre straole overal en oonze waoge 
doetta meej carnaval”
De Blauwe Kei heeft met een discowagen uit de 
Seventies flink uitgepakt. De tijd van pettycoats 
en vetkuiven kan zomaar terugkeren. De Blauwe 
Kei is erop voorbereid, want in de Seventies 
straolde ze ook in de disco.

48. C.V. de Rauwdouwers (Grote wagen)
“We houwe u’n pit stop”
Allemaal even opletten, want in de formule 1 
zijn ze zo voorbij gevlogen. Alhoewel, als het 
een pit stop wordt dan heeft u alle tijd om de 
wagens eens goed te bekijken. Welterusten!

49. Eddum-dur (Paar)
“Kek ze straole: zoete broodjes worden niet 
gebakken, van deze zoetjes ga de stralen”
Eigenlijk willen ze dit jaar helemaal niks 
verklappen over hun act, anders eddum dur. 
Daarom dit jaar alleen een waarschuwing: 
“Kijk uit! 
Deze act kan ruzie geven tussen mannen en 
vrouwen. Vrouwen houdt uw mannen in de 
gaten!” 

50. Willy de Does (Individueel)
“Kek mij straole”
Willy, die al voor de 31e keer meeloopt heeft 
in 2014 een fijne vakantie gehad en Willy heeft 
een nieuwe baan gevonden. Willy is ’t zonneke 
in deze optocht en straalt van geluk. Moedig 
Willy aan en ze gaat nog meer stralen.

51. C.V. De Vollie (Individueel)
“Ouwe Taaie”
De 70-jarige Cees Volders weet van geen 
ophouden. De creaties van Cees zijn 
onvoorspelbaar, maar dat het straolt is wel 
zeker. 
‘Straol bezŏpe’ en met een brede glimlach 
bracht Cees zijn inschrijfformulier naar 
Parkzicht waar hij de lachers al op zijn hand 
had. Dit zal vanmiddag met de lachers vast 
weer gebeuren.

52. K.V. SowieSo Opeloos (Kleine groep)
“Carnaval vliegt voorbij”
Ready for take off? Maar de landing op dinsdag 
is al bijna weer ingezet. Geniet er nog van 
zolang als het kan. Voor ge ’t wit is carnaval 
al wir voorbij.  

53. C.V. Aogse Hopkes (Kleine groep)
“We zen dur stil van geworre”
De Aogse Hopkes zen dur stil van geworre. 
Geloof me, dat is maar voor even want de 
Aogse Hopkes gaan al jaren mee en zijn niet zo 
snel uit het veld geslagen. Eerst in ’t Aogje en 
daarna lekker in ut Kielegat lekker stil wese. 
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden.

54. C.V. Da heb wel wa (Grote wagen)
“Summerparadise”
Zeg nou zelf, als ge lekker in de zomer aan een 
tropisch zwembad kunt genieten: Da heb wel 
wa, vin de nie, wel dan. CV Da heb wel wa uit 
Bavel heeft dat goed begrepen en brengt de 
Kielegatters al een beetje in zomerse sferen. 
Kekse Straole. Da heb wel wa.

55. B.C. de Boskrekels (Randgemeente)
“Kekse straole asse bij de wegwerker kunne 
inhaole”
De snelweg is af en toe net een racebaan, ze 
vliegen links en rechts voorbij. Als er dan ook 
nog eens aan de weg gewerkt wordt, gebeuren 
er rare dingen.

56. C.V. Zo Gek Nog Nie (Grote wagen)
“’T is un ruige Bull”
Straffe gasten zijn het bij Zo Gek Nog Nie; niet 
te flauw en dat is te zien aan hun wagen. De 
testosteron giert over de wagen. Het lijkt ons 
niet verstandig om achter in de saloon een 
biertje te drinken. Je weet nooit wat er kan 
gebeuren.

57. C.V. de Peuke (Paar)
“Kielegats Bevolkings Onderzoek”
De Peuke nodigen iedereen uit om deel te 
nemen aan het K.B.O., het grote Kielegats 
Bevolkings Onderzoek. Ze kijken naar de 
ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar in 
het Kielegat en willen weten of er nog ergens 
groei heeft plaatsgevonden. Het onderzoek 
is anoniem, niet vrijwillig en de resultaten 
worden direct publiekelijk gemaakt. Wat de 
uitkomst ook mogen zijn, wij willen u toch 
enigszins waarschuwen voor deze medici die 
niet volledig gediplomeerd lijken te zijn.

58. Dun Otto (Individueel)
“Kekt mun Kielegats hart ‘ns straolen”
Dun Otto heeft een groot straolend hart 
voor zijn Kielegat. Als Otto z’n jas opendoet 
(nee dun Otto is nog nooit als potloodventer 
opgepakt) ziet de wereld er een stuk mooier 
uit, waardoor iedereen zal straole.

59. C.V. Koos & Koos (Paar)
“Kek’ôôns baole, dur val in ut Kielegat nie 
veul te straole” 
Deze nieuwkomers in de Grote Optocht willen 
zo graag straole in ut Kielegat, maar de stad 
maakt het ze wel moeilijk. 
NAC draait niet lekker, het nieuwe station 
geeft steeds maar brandalarm, het dak van 
het Chassé lekt, de burgemeester is gestopt en 
tot overmaat van ramp stopt de nar na deze 
carnaval óók...

60. Ut lekker bietje (Grote wagen)
“Wij stralen 60x”
Deze echte Kielegatse carnavalsclub doet 
al 60 jaar onafgebroken mee aan de Grote 
Optocht. Daarnaast zijn ze betrokken bij tal 
van andere carnavalsactiviteiten. Ze zijn dan 
ook vastberaden om de 100 optochten vol te 
maken.

61. B.C. ’t Zooike (Randgemeente)
“Kek Onze Verhaole Straole”
Met zo’n naam zou je het niet verwachten, 
maar dit jaar bevindt ’t Zooike zich op het 
spirituele pad. Ze vertellen het verhaal van 
de weg naar geluk, zodat ze daarmee alle 
Kielegatters kunnen laten stroale.

62. C.V. Niet Te Houwe (Grote wagen)
“Stamcafé”
C.V. Nie Te Houwe uit Bavel is een jonge bouw-
groep en doet voor het eerst mee in Breda. Deze 
mooie wagen staat in het teken van stammen. 
Een indianenstam, een houten biervat en een 
grote variatie aan boomstammen vormen 
een mooi geheel. In het stamcafé zijn de 
stamgasten nie te houwe.

63. C.V. Overal (Grote wagen)
“Kekse Straole, tis ameejzing!”
Dit is geen ‘kijk-concert’ maar een ‘meezing-
wagen’. C.V. Overal gaat heel het Kielegat 
laten stralen want iedereen kan zijn podium 
pakken. Zing lekker mee met de liedjes die 
iedereen kent.

64. De Zuilenschuivers (Grote groep)
“Ge wor genaaid waar ge bij staot”
Hier te lang en daar te kort, met wat passen en 
meten zie ze wel wat het wordt. Maar komen 
ze wel met naald en draad? Als je dan toch wor 
genaaid, dan maar dubbel: dat houdt beter.

65 C.V. De Peukskes (Kleine groep)
“Kekse straole”
Al meer dan 25 jaar zijn De Peukskes te vinden 
in de Kielegatse optochten en dit jaar stralen 
ze als nooit te voren. Ze starten dan wel op 65, 
maar als ze echt goed op gang komen kunnen 
ze zomaar voorin eindigen. Pas op voor deze 
razende straoljagers!

66. Die Drie (Kleine groep)
“Kekze mar es straolen!”
Die Drie straolen wat af. Gezamenlijk moet 
er hard gewerkt worden om eventuele 
tegenslagen het hoofd te kunnen bieden. Om 
samen tot een positieve oplossing te komen 
hebben Die Drie de sterke energie van enkelen 
nodig. Deze samengebalde energie wordt 
uitgestraald over iedereen.

67. C.D. De Fluit ende Meeuw (Paar)
“Kekse straole (in of uit?)”
De Fluit ende Meeuw waren nog zoekende: 
wordt het nou in of uit straole. Ze zijn in ieder 
geval op zoek naar stralende mensen uit het 
publiek. Of u nou een goeie uitstraling hebt 
of ingestraald moet worden: vrijwilligers zijn 
welkom.

68. PH Neutraal (Kleine groep)
“Flauwekul”
Zoals gebruikelijk hield PH Neutraal zich op 
de vlakte vooraf. Maar toch hebben ze een 
uitgesproken smaak en zorgen graag voor wat 
meer pit in de optocht. Is dat een flauwe grap? 
Misschien, maar ze komen wel met een zeer 
smaakvolle act.

69. C.V. CTRL V (Paar)
“Wa zit me haor goe”
Deze zussen doen voor het eerst mee en zijn 
daarom maar eens goed naar de kapper gegaan. 
Ze hebben er niet bij laten zitten, of toch wel? 
Hun prachtige kapsels leven een eigen leven en 
hebben in ieder geval een prima podium. Want 
jongens, wat zit hun haar toch goed!

70. Vrij nummer

71. ’T is Wa (Kleine groep)
“We laten de kinderhartjes stralen”
Deze kleine groep let op de kleintjes. Ze 
zorgen voor een optocht in de optocht van 
echte kindervriendjes.

72. Kapitein Yclo (Individueel)
“Kapitein Yclo straalt niet” 
Je kunt alles zeggen wat je wilt van deze 
maatschappij kritische Kielegatter, maar niet 
dat hij niet betrokken is. Ook dit jaar probeert 
hij het publiek op een ludieke manier te 
confronteren met hun egoïsme en zo straalt 
ook hij stiekem toch.

73. C.V. de Gabbers (Grote wagen)
“We zen anders ge-aard”
Ook CV de Gabbers uit Bavel is en jonge 
bouwgroep. In een ruime variatie van aarde/
mijnwerkers met hier en daar een nichterig 
tintje laten de Gabbers zien dat zij anders ge-
aard zijn. Wat zou ut, als ze maar met beide 
benen op de grond blijven staan om aarde te 
kunnen maken.

74. C.V. Worstenbrood (Grote wagen)
“Stamgasten”
C.V. Worstenbrood doet voor de eerste keer 
mee in Breda. Na eerdere deelnames in Chaam 
en Effen laat C.V. Worstenbrood een gezellige 
kroeg met zijn stamgasten zien. Lekker een 
biertje  drinken en een potje biljarten. Kortom 
gezelligheid alom bij C.V. Worstenbrood.

75. C.V. de Spoedjes (Kleine wagen)
“We nemen er eendje van ut vat”
Ouwe tijjen herleven in ut Kielegat. De haven 
wordt overspoeld deur Kielegats bier en de 
eenden beleven er volop leut. Ze genieten 
met volle teugen en dobberen en glijen door 
te haven terwijl onze burgervader het zooike 
begeleidt en zich nog eens laot vol lopen.

76. C.V. De Narrenkoppen (Grote Wagen)
“Kekse straole as me dun ‘emel naor Bredao 
toe ‘aole”
Dees jaor emme ze gedacht om ok mense van 
buite Bredao is kennus te laote maoke meej 
ut karreneval in ut Kielegat. Daarom emme zu 
un h’uitnojiging gestuurd naor alle bewooners 
van dun ‘emel’. Ierop is du run aontal afgereist 
naor ut Kielegat om dees eevunnument meej 
te maoke. H’enkele, zoas Kupidoo, Baggus, Pan 
en dun Dondergod geniete meej volle teuge en 
kunne dur gin genogt van krijge. De Narrekoppe 
zen dur ok eilig van h’overtuigt da tur aon un 
eint van den reegenboog enne pot meej goud 
verstopt is en zulle dan ok dur h’uiterst best 
doen om dees put in dir bezit te krijge.
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Afscheid nemen is moeilijk en tranen zijn soms 
lastig te bedwingen. Maar wil je weten hoe 
vreselijk de Prins en de voorzitter van de BCV 
het vertrek van de nar vinden? Lees dan meer op 
pagina 25. 

Al 11 jaar zie je ‘m wel, maar hoor je ‘m niet. De nar van 
Breda is misschien wel de meest non-verbale man van 
het land. Vandaag breekt hij het stilzwijgen en praat hij 
met de redactie van de Kontklopper. 

Narren als Tijl Uilenspiegel en Pardoes zijn niks bij 
‘onze’ nar die ruim elf jaar het Kielegatse publiek heeft 
vermaakt, geïrriteerd en soms woest heeft gemaakt. 

En dat hebben ‘wij’ geweten. De nar heeft in zijn 
loopbaan honderden veters aan elkaar geknoopt, 
lichtknopjes gevonden, op rijdende kapstokken gelegen 
en zelfs sloopkogels beklommen. “Tijdens de afbraak 
van Marckhoek ben ik op de sloopkogel geklommen en 
slingerde ik daar rond.” 

Marco heeft in zijn narrencarrière vier prinsen 
‘versleten’. In het begin was het zoeken naar mijn type. 
“Ik heb er wel een jaar of twee over gedaan om de nar 
te worden die ik nu ben. Ik ben niet acrobatisch. 

Ik moet het hebben van mijn mimiek, creativiteit, lef 
en humor.” 

Maar bovenal wil hij irritant en plagerig zijn. Vele 
carnavalsvierders rennen voor hem weg en willen zo ver 
mogelijk van hem vandaan zijn. “Ja, en dat is precies 
mijn taak. Narren is sarren”, zegt hij. “Ik wil dat mensen 
zich opgelaten voelen. Uiteindelijk staan zij voor Piet 
Snot.”  

In elf jaar tijd is hij een keer door de Raad teruggepakt: 
“Ik was na een dag even met een pilske tegen een 
muurtje gaan zitten. Ik viel als een blok in slaap. Toen ik 
wakker werd waren mijn veters aan elkaar geknoopt.” 

Als hij terugblikt op de afgelopen jaren ziet hij veel 
positieve veranderingen. De Raad heeft de laatste 
jaren veel indruk op hem gemaakt. “De discipline en 
de verantwoordelijkheid die ze hebben ontwikkeld is 
geweldig. 

Daarnaast is het straatcarnaval geëxplodeerd. En dat zal 
alleen maar beter worden.”

Marco houdt er als nar na deze carnaval mee op en 
gaat genoeg missen. “De jaarlijkse litanie voorlezen 
bijvoorbeeld. Elk jaar, vlak voor carnaval, roept de nar 
bij het carnavalsbeeld Sinte Juttemis de heilige aan. 
Hij hoopt dat deze traditie blijft voort bestaan. “Dat 
standbeeld verdient het.” 

De nar gaat genieten van zijn pensioen. Maar voordat hij 
nar-af is, wilt hij graag de nieuwe nar de kneepjes van 
het vak bijbrengen. “Een tip voor de nieuwe nar: Timing 
is de beste eigenschap. Kies je moment, dan weet je dat 
je een goede nar bent.” Zelf zal hij absoluut nooit uit 
het carnavalse straatbeeld verdwijnen. “Maar wat ik ga 
doen blijft een verrassing!” 

Na elf jaar irriteren gaat de nar van ’t Kielegat met pensioen

narren is sarren 
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dinsdag 17 februari

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

Raak! 
Tijd: 14:30 uur
Locatie: Grote Markt

Gebroeders Ko 
Tijd: 15:30 uur
Locatie: Grote Markt

Hossen op Gouwe Ouwe
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Grote Markt

Klassiek ontmoet carnaval - deel 1
Tijd: 19:45 uur
Locatie: Grote Markt

Sleuteloverdracht en ontmanteling 
van de prins
Tijd: 20.11 uur
Locatie: Grote Markt

Klassiek ontmoet carnaval - deel 2
Tijd: 20:20 uur
Locatie: Grote Markt

Vertrek naar de Haven voor 
verbanding Kiske en Mieske & 
vuurwerkshow 
Tijd: 20:45 uur

Locatie: Grote Markt en Haven

zie de klassiekers 
stralen

Op dinsdagavond met carnaval 
beleef je dit jaar voor de 14e keer 
het spektakel ‘klassiek ontmoet 
carnaval’. Op de laatste avond 
gaat een bomvolle markt los op de 
klassieke klanken van onder andere 
Mozart en Strauss. 

Maestro Willem heeft de platen en 
cd’s afgestoft. Ze liggen klaar. Aan-
sluitend zullen de carnavalssym-
bolen Kiske en Mieske naar beneden 
worden gehaald.

Zorg dat je er dit jaar ook weer bij 
bent; de dirigent start om 19.00 uur 
met de gouwe ouwen. Om 19.45 uur 
begint het begin van het einde van 
carnaval 2015!

Om alvast in de stemming te komen, 
hieronder het klassiek programma 
van 2015:

1. Also sprach Zarathustra
2. Triomfmars uit Aïda
3. Trits-Trats polka
4. Vogeltje
5. Gipsy choir from “I Travatore”.
6. Slavenkoor
7. Als we gaan
8. Second Wals 

Sleuteloverdracht 
 
Deel 2:

9. De lal – la – la van Strous
10. Drinklied
11. De muts
12. Can – Can
13. Als de Sterre
14. Land of hope and Glory
15. Adieu

kekse straole! 
Kekse straole, da’s un karrenevalsmotto meej een mooi 
glimmund randje.  Waordoor straole Kielegatters eigen-
lijk? Omdat ut Kielegat gewoon ut gezelligst is meej 
karreneval? Of is ut omdat de Kielegatse menskus om ze 
heen zo mooi zijn? Ik denk allebei! 

Als meej de karrenaval de zon zijn straole over dun 
grote Markt laot straole dan bende als Kielegatter toch 
gezegend meej zoveul moois om oe heen? Ge zou tur 
bijna nog harder van gaan straole! Of als ge Ger Couvreur 
meej zun trommelstokske achter zun flessen ziet straole, 
da’s toch ok zo’n straolende gebeurtenis? Of zoals dun 
ouwe Piederiet ooit straolend in un vraoggesprek meej 

de Stem zeej “mun diamanten straolen nog harder in 
zonne mooie stad!” en “Kik maor in de etalage en kekse 
straole!”   

Straole is volgens mij un typische Kielegatse gebeurtenis. 
Wel is un inwoner van Bakkeveen zien straole? Ja, een 
metaolwerker die daor zun werkstuk straolt, maar das 
nie ut zelfde! We straolen waddaf in ut Kielegat, ge mot 
al dieje Kielegatters eens zien geniete in de cafekus op 
dun Aovermarkt en dun grote Markt! Om maor te zwijge 
over dieje grôte lichtmasten op dun grote Markt, die 
straole waddaf ’s avons! 
We ebbe natuurlijk ok nog un paor diedjees in ut Kielegat 
die heul veul straole. Zoals Hardwell, ge wit wel dun 
dieje meej dat grôte huis aon dun Asturdplas, daor waor 
zomurs ut zonneke zo staolend ken schijne! Hij is toch 

weer mooi dun nummer één van dun wereld! Hij nam 
straolend zunne prijs in ontvangst in Amsterdam. Vloog 
daorna naor Londen en vloog  dun volgunde dag weer 
terug naor ut Kielegat. En wa deettum toen die thuis 
kwam? Ging tie straolend een sjowarmakke bestelle bij 
Willy’s op dun Haove! 

Kortom, we emme een straolend bestaon hier in ut 
Kielegat! Laote we er meej zun alle dan ok een straolende 
karreneval van maoke!
Meej karrenevaleske groet,

Elf jaar nar van de BCV
In de geschiedenis van de BCV is het volgens mij, 
nog nooit voorgekomen dat er in elf jaar tijd zoveel 
over een persoon gesproken is. Maar onze nar 
Marco heeft dit voor elkaar gekregen. Hij is altijd het 
‘lijdend onderwerp’, vol met zelfspot en altijd strak 
in zijn non-verbale rol. Hij wist als geen ander de rol 
van nar op zo’n manier weg te zetten dat er maar 
twee keuzes mogelijk zijn. Je mocht hem of niet, er 
was geen weg tussen. 
In de elf jaar dat Marco nar van de BCV is geweest 
is er veel over hem heen gekomen en heeft hij 
bij menigeen het bloed onder de nagels vandaan 
gehaald. Over een ding is iedereen het eens: de 
opvolger(ster) van Marco zal geen makkelijke taak 
krijgen.

Als BCV zijn we Marco veel dank verschuldigd voor 
het vervullen van de rol als nar. Daarnaast ook voor 
alle andere zaken die hij de afgelopen elf jaar voor 
de BCV heeft gedaan.
Ik hoop van harte (maar ik weet het eigenlijk wel 
zeker) dat de BCV nog een heleboel jaren gebruik 
kan maken van diensten van Marco.

Langs deze weg wil ik je super bedanken voor de 
afgelopen elf jaar als nar, je bent voor menigeen een 
voorbeeld geweest en velen hebben je geprobeerd 
te imiteren maar je zult nooit worden geëvenaard.

Will Hense (Voorzitter BCV)

Van poes tot kat tot leeuw! 
Hij is er altijd, nooit chagrijnig, zeer betrokken en 
heel prettig in de omgang. Staat altijd klaar en 
je kunt altijd een beroep op hem doen. Hij denkt 
altijd in oplossingen, trekt zaken naar zich toe die 
anderen laten liggen en hij is een fijn mens. Je 
moet alleen de kans krijgen de andere kant van 
hem te mogen zien. Is dat niet het geval dan heb 
je een verkeerd beeld.  

Ik heb het over een teamlid, maatje, hoort tot het 
‘klein gevolg’ en luistert naar de naam Marco van 
den Wijngaard. Hij vervult een echte rol en is niet 
bij ons weg te denken als nar.  

Maar hoor je het gerinkel van bellen en zie je 
schimmen in je omgeving, gekrulde schoenen, 
een geopende mond, een rode bril en iemand 
die je non-verbaal strak aankijkt, dan is de jacht 
begonnen.  

Een leeuw in ruste die plots zicht heeft op een 
gewillige prooi. Een tweede natuur maakt hem 
wakker en zijn oerinstinct komt in hem los. Volgens 
een bepaalde tactiek besluipt hij je, bespringt hij 
zijn prooi en laat je niet meer los. Geruisloos, dat is 
zijn kracht. Vluchten kan niet meer want hij heeft 
je in zijn klauwen en in zijn macht. Hij daagt je uit, 
geeft je ruimte maar tegelijkertijd blokkeert hij je. 
Het spel is begonnen, of je wilt of niet. Onderga het 
maar gewoon want verzetten is zinloos. Telkens is 
hij je een slag voor. Zijn lenige lichaam, snelheid  
en ervaring is zijn reputatie. Aan het eind van het 
spel laat hij zijn prooi aangeslagen achter. Hij komt 
altijd als winnaar uit de strijd want zijn trukendoos 
is oneindig diep.

De kracht van Marco is dat hij zo creatief is in 
woord, daad en beeld, situaties doorziet, vijf 
stappen verder is als zijn omgeving en overal iets 
in ziet. Hij kent geen schaamte, reageert op alles 
en maakt geen onderscheid in situatie, persoon of 
gelegenheid. Wat in hem opkomt voert hij uit en 
dat maakt hem tot een omgevallen emmer met 
kikkers. Het springt alle kanten op! 

Wat menigeen niet van Marco weet is dat hij een 
geweldige amateurkok is en altijd het gehele 
gezelschap, inclusief hofkapel, voorziet van hapjes, 
snacks en zijn beroemde knoflookgehaktballen. 
Hij is kind aan huis bij Sol y Sombra en daar 
hebben wij al menig lunch of buffet verorberd 
tegen bodemprijzen, mede omdat hij dat deels 
voor ons bereid heeft.  Omdat hij al menig Prins 
uitgediend heeft, weet hij veel over protocollaire 
zaken en maakt ons daar soms attent op. Marco 
is een karikatuur en heeft de rol als ‘nar’ op 
onnavolgbare wijze 11 jaar vervuld. Dit is mijn 
tweede ambtstermijn als Prins maar ik volg hem 
al veel langer. Ik ben fan van hem. Gekscherend 
gezegd: “we hebben eerder een andere Prins dan 
zo een nar!” Het Kielegat, de BCV en wij als ‘groot 
gevolg’ gaan hem zeker missen. 

Prins Petrus C Lie d’un Alleraller Irste
      

 “He, hallo, hoe
    is het met 
    jou sinds 
 vorig jaar?” 

Ga met de hele familie naar het Gulden Bal, het grootste en 
gezelligste carnavalsbal in ut Kielegat en je ontmoet beslist 
weer oude vrienden. Ook aan de allerjongsten is gedacht met 
een speciale kinderhoek waar geknutseld, geschilderd en 
gespeeld kan worden. Zoals vertrouwd op dinsdagmiddag in ’t 
Chassé!



Ut mot mar un kirke gezeejt worr. Binne en ok buite de BCV 
wor gèèf gespiejoowneerd. Ge mot nie denke da de veurzitter 
erreges stiekum naor binne stao te loere. Neeje das ouverwets. 
Schrik nie waor d’ak ââchter ben gekomme. Binne de BCV wor 
gespioowneerd meej un DROON.

Oh, ge wit nie as wa un Droon is. Da zakkoew vetelle. Das zon 
vliegtuigske meej 3 of 4 pruppellerkus meej hafstââns bediening. 
En nouw kommet, onder dieje Droon ebbe ze unne kamera 
gemonteerd g’ad. Ge mot eens hoplette op de veurzitter van 
de BCV. Gullie denkt ammaol as dattie unne dikke buik ‘eejt 
van de koffie!!!!? Mar das mooij nie waor. Onder zunne trui 
eejtie de hafstâânsbediening van dieje Droon. De Prins meej zun 
paozjes, de leeje van de raod van ellef, ze worre vanuit hullie 
tuin gefillumd deur dieje DROON. De veurzitter staoj meej zun 
hafstâânsbediening en leptop in ut portje alles te beloere. Nie 
betijds naor bed, ‘ij ziegut, meej un âânder naor bed, zietie ok. 
Meer dan een glaske bier of wijn bij ut ete, ij ziegut.

Ze zijn er bij de BCV nouw ok ââchtergekomme wa de prins doet 
astie nao unne dag en nacht karrenevalle thuiskomt. De Prinses 
zit al op hem te wachte. De Prins gaod’in unne stoel zitte, doe 
zun schoene uit en gao meej zun voete in un zinken teiltje meej 
wèrrum waoter zitte.
Zun vrouwke eej da van te vore al klaorgezet g’ad. As ze meej 
un fluitketel wèrrum waoter bijvult dan voel ze meej durren 
elleboog of ut nie t’eet is. Z’is wel prakties want de Prins gao 
meej zun kouse nog aon in de teil. Worre ze metêên schôôn.
Filleme bij de leeje van de Raod van Elf eej huitgeweze da die 
manne zuk gedrag nie vertône. Die trekke op vrijdag azze naor 

ut konsert gaon un paor schône sokken’aon en die doen ze pas 
uit op woensdag nao ut ‘aoring ‘appe.

Ge zie wel da zonne Droon veul g’eime onthult. Ge mot er 
trouwers wel goed meej om kunne gaon. Zoow is de veurzitter 
op ut matje geroepe bij de Raod van Toezicht om dattie te lang 
bij de paosjes ad staon filleme. Al ut gefillemd materiaol is 
in beslag genome en aon de Kielegatse pliesie gegeven om te 
onderzoeken. Watter pursies op de fillem staot is nog nie bekend 
wâânt de pliesie eejt dieje fillem al zekers ellef kere bekeke 
en zegt zeker nog un jaor nodig t’ebbe om met un rapport te 
komme.

Zoow ziede maor, ge ben gewaorschuuwd. Adde meej de 
karreneval gezoem óord in oewe bol ‘oef da nie van ut bier te 
komme of van de muziek. Kek ok mar eens naor bove, of er ginne 
DROON boven’oewe bol âângt.

Oudoe eej. 
Dun Theej 

woensdag 18 februari

Haringhappen
Locatie: Publieke Werken
Tijd: 16:00 uur

Haringhappen
Locatie: Diverse cafés in ‘t Kielegat

Kontklopper | 27spiejoownaosje binne de Beejceejveej

de#social#media#man#

De Kielegatters veroveren de wereld! 
Van het Friese Lutjebroek tot aan het 
Mexicaanse Guadalajara, tegenwoordig 
kan iedereen zien hoe we hier carnaval 
vieren. Verantwoordelijke: Dennis, de 
Social Media Man van de afdeling P&P van 
de BCV. 

In drie jaar tijd heeft de afdeling P&P een 
vlucht in het wereldwijde web gemaakt. 
Dennis Rijnders begon aan een Kielegats 
Facebookpagina, een Kielegats Twitter-
account en een Kielegats Youtubekanaal. 
Voordat hij het wist zijn er 2222 volgers 
van over de hele wereld die het Bredase 
carnaval ‘liken’. 

Dennis, die in het dagelijks leven werkt 
tussen het elektrisch handgereedschap, is 
tijdens de carnaval een volleerd verslag-
gever/editor/geluidsman/cameraman/
regisseur. Met zijn filmcamera volgt hij de 
Prins, zijn gevolg en al die andere feest-
vierders. 

“Overal ben ik bij. Zo sta ik ‘s middags op 
een overvolle Grote Markt de polonaise 
te lopen en ‘s avonds film ik in het 
bejaardentehuis waar de bewoners straolen 
van geluk.” 

Als autodidact weet hij hoe je een boeiend 
filmpje maakt. Toch is dat niet altijd even 
makkelijk. “Je kunt niet alles wat je filmt 
gebruiken, ik moet vaak shots weggooien.” 
Perfectionistisch is hij ook: “Mijn valkuil is 
dat ik het te mooi en leuk wil maken.” En 
aan snelheid geen gebrek want vaak zet 
Dennis de filmpjes binnen 24 uur op de site! 

Heb je voor onze Social Media Man nog 
briljante ideeën of nieuwtjes? Neem dan 
contact op via de facebooksite van de BCV. 

katertips
Boink Boink Boink… Een kater! Gek word 
je van de hoofdpijn. Je stapt uit bed, geen 
paracetamol te vinden. De oplossing: de 
inhoud van je keukenkastje! Ook met je 
huis-, tuin- en keukenspullen kun je een 
kater behoorlijk verzachten. 
 
Kippenbouillon: Dit oude recept is goed 
tegen de ontwatering van het lichaam. 
Na al het bier, de wijn en mixjes kan een 
kippenbouillon er ook nog wel bij. De maag is 
sowieso al van streek.

Mineraalwater: Het liefst drink je mine-
raalwater in grote hoeveelheden. Water 
is goed tegen de nadorst en activeert de 
stofwisseling. Mineraalwater levert veel 
mineralen en de ‘katerkiller’ magnesium. Tip 
is om een halve liter te drinken voordat je 
gaat slapen. 

Koffie: De cafeïne in koffie werkt ontnuch-
terend en activeert de bloedsomloop. Maar 
de alcoholspiegel zakt niet, dus als je met de 
auto naar het bal bent gereden, laat die nog 
even staan. En eigenlijk ook de dag erna want 
wie dronken was heeft de dag erna nog een te 
hoog alcoholpromillage in het bloed.

Asperges: Eet asperges. Uit Koreaans onder-
zoek blijkt dat de sappen van de asperge de 
aanmaak van enzymen die alcohol afbreken, 
stimuleren.

Shoarma, pizza of brood: Als je nu slim 
bent eet je tijdens het drinken. Shoarma, 
pizza, brood, nootjes, olijven. Het heeft als 
voordeel dat je niet zo snel dronken wordt. 

Honing: een broodje honing bij het kater-
ontbijt is lekker en gezond. Honing bevordert 
de omzetting van alcohol en herstelt de 
bloedsuikerspiegel die in de morgen erg laag 
is.

logo’s • huisstijlen • brochures • advertenties • illustraties • video’s • bewegwijzering • webdesign • applicaties • beursmaterialen • verpakkingen • campagnes

...wenst’oe dees jaor ‘êêl veul leut meej de karreneval.
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welke band heeft momenteel de aller ”grootste” 
uitstraoling?
Wat is het Kielegatse carnaval zonder die geweldige blaaskapellen, die elk jaar weer voor een fantastische sfeer zorgen? 
Gelukkig dat zoveel bands het goede voorbeeld van de ‘Blaospoepers’ en de ‘Biemeewes’ hebben gevolgd. De vraag is echter...

1. Het is hier wel een rommeltje, hoor!
2. Ze schijnen nergens iets van af te weten....
3. Het is arbeid voor diegene bij wie een draadje los zit!
4. Grote drinkers, maar wel vals alarm!
5. Staat deze keer nu eens niet in de gang, maar aan de 

kust!
6. Wat een grootspraak uit het westen
7. Als ze goed zijn bijgesteld, springt de vonk vanzelf 

over!

8.  Ik heb er nu echt schoon genoeg van!
9. Ze spelen alleen maar even een nummertje tussendoor, 

denk ik!
10. De tonnen zijn zonder inhoud!
11. Wat een opscheppers, zeg!
12. Wat kwam er nou ook al weer binnen na de eerste 

zeven kapellen?
13. Ik wist niet dat pils een positieve en een negatieve kant 

had!

14. Wat oogt die band verbaasd, zeg!
15. Eigenlijk doet deze kapel helemaal niet ter zake!
16. Het begint toch eigelijk al best ergens naar te klinken!
17. Zitten altijd thuis en voeren geen klap uit!

M’ EBBE UN VAKBONT 
Ut bustuur van dun BONTJASSENDAG eej beslôte g’ad om unne 
vakbont hop te richte. Me zijn dun luis in dun pels van dun 
Bredase saomenleving. Heindeluk kunne du Bontjassers dur 
art es luchte; me zijn naomeluk bekâânst hoveral vor of tege.
Bevorbult: du kuffettie mot terugkomme, mir cente vor de 
grôte kerruk, un hachteringang bij dun Venies, ginne of wel 
unne vrouwelukke prins, ut bier mot goeikôper en du kerremus 
trug op dun grôte marrukt.
Me maoke van dun Bontjassendag unne grôte protestdag 
meej hopzwepende toespraoke, prikhaksies en protestborde. 
Ge mag zelluf un protestbord maoke meej un tekst waordu 
vor of tege bent; assut maor netjus bleft. Bedenk zelluf iets 
waddu aon dun kaok wil stelle; dur zijn nog veul zaoke mis in 
ut Kielegat. As unne tip noeme me die gaste van NAC wâânt 
die breije dur niks van. Maor ge kunt ok denke aon ut nuuwe 
busstaosion wa eigeluk vor Maduroowdam hontworpe was. 
Endur zijn nog veul dinge die me in Bredao nie ebbe: un 
aonligsteiger vor un pretbôôt aon dun Aove, un muziekkiosk 
en unne hijsbaon (meej dun kerssemus) op de Marrukt. Ut 
haktiekommiteej zal ok vor borde zorrugge vor du leeje die 
zelluf dikkuls te lui zijn om wa te verzinne. Ikke zelluf, alwir 

vor dun 2-du kir dun Bonte, zal as haksieleider hoptreje en dun 
protest-hoptocht aonvoere. Das vor mijnedoen un ille klus 
wâânt ik vindut wel goedzo in ut Kielegat balvu NAC dan.
Gu bendus van arte welkom op dun dinsdag meej dun 
karnuval. Nie welkom zijn de mênse van bôve dun grôte 
slôôt; die worre verweze g’ad naor ut Maolieveld.
Me beginne om halluf tweej in ôôns klupuis:  Kaffee 
dun Marrukt aon de Veejmarruktstraot;  hop dieje dag ut 
kriesuscenterum. Dun Prins van ut Kielegat komt ok en eeft 
belôôfd g’ad henkulle honderscheidinge huit te dele. Ge 
mot wel hop tijd zijn wâânt me motte de protestleuze en 
strijdliedere nog hinstudere. Naodat dun Prins eej gesprôke 
g’ad begint du protestmars meej muziekkapel Ut Agste 
voorop langs du bonte kroege.  In hiedere kroeg gaon me 
un protesthaktie houwe meej veul bier en dun brôôdnooiige 
flauwekul. M’ ebbu meej du kroegbaoze hafgesprôke g’ad 
das zu meej moge protestere maor nie moge staoke. Ut wor 
wir unne tocht meej veul verrassinge en eigeluk ok unne 
dweilmiddag.
Dun Oofdsponsor Jan van dun Heuvel van Baodor zorrugt wir 
vor de cente. Ij eet unne stem van un hechte vakbontsleider 
en zal ok un toespraok ouwe. Vergit oewe bontjas nie aon 
te trekke!!!! Dun Bonte voor de nuuwe burgemister!!! Haksie!
Dun Bonte.

Haksie

M’ eBBe UN 

VakBONT

Haksie

Haksie

M’ebbu vor deze 
hoptocht ginne 
vergunning van 
dun geminte 
wâânt daor zijn 
me ok tege. 
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GROTEMENSENfEEST
Dit jaar hebben we een schitterend 
onderdak gevonden bij MOTI op de 
Boschstraat 22. We mogen hier ‘onze’ 
jaarlijkse tentoonstelling presenteren 
in verschillende ruimtes. verdeeld over 
het hele gebouw. 

‘Waarom staat het woordje ‘onze’ 
tussen haakjes?’, zul je je afvragen? 
Welnu, de tentoonstelling heeft dit 
jaar als thema ‘jeugd’, maar daarvan 
is niet veel bewaard gebleven. 
Vroeger vierde kinderen weliswaar 
ook carnaval, maar dat beperkte 
zich meestal tot een boerenkieltje, 
een rode zakdoek die met een leeg 
luciferdoosje bij elkaar werd gehouden 
en een zwart boerenpetje.  Zo ging je 
hossen op de Grote Markt en dat was 

het dan zo’n beetje, want men zag het 
toch maar als een ‘grotemensenfeest’. 
En de Brakkensliert dan? Nou, die 
moest nog uitgevonden worden! 
Pas vanaf de zestiger jaren van de 
vorige eeuw was er wat meer voor 
de kinderen. Dus papa’s en mama’s, 
opa’s en oma’s, wat is er mooier dan 
je kinderen of kleinkinderen mee 
nemen naar de tentoonstelling en ze 
te vertellen, hoe je vroeger carnaval 
zelf beleefd hebt? 

KNUffELSELfIES
De kinderen mogen hun liefste knuffel 
meenemen naar het museum en die 
kunnen ze bij MOTI aankleden ais 
BB-er (Bekende Bredanaar). Maak er 
dan een selfie van en vereeuwig hem 
onmiddellijk in een echt museum! 

De foto’s worden opgehangen aan 
een speciale constructie en ze blijven 
allemaal bewaard. Dus als de kinderen 
van nu over, pak ‘m beet 33 jaar, langs 
onze tentoonstelling wandelen hangt 
daar in ieder geval iets uit ‘hun’ jeugd! 

Als je overigens nog carnavalsdo-
cumentjes hebt, zoals kranten/
knipsels), affiches, posters, kaarten 
etc., liefst van vóór 1970, dan zijn onze 
conservatoren daar erg blij mee. Ze 
worden heel zorgvuldig bewaard. 
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vader abraham
Vroeger: “Uiteraard vierde ik van jongs af aan al carnaval. 
Met een boerenkiel en pilsje in de hand, gingen we met de 
bus naar de stad en feesten we bij de café de Vrachtwagen 
of Ger Couvreur. Al vrij snel wilde ik het anders, ik wilde 
het publiek vermaken en ik besteeg het podium.”
Vader Abraham zelf: “Vroeger hoorde ik in elke kroeg: 
Eej, zing eens een stukske! Om niet altijd herkend te 
worden had ik een oplossing. Ik verkleedde me als mijzelf. 
Met net een ander brilleke leek ik op een goeie nepperd. 
Er werd me niets meer gevraagd.”
Tegenwoordig: “Met twintig optredens met carnaval 
ben ik weinig binnen de stadsgrenzen. Ook in Zwolle en 
Groningen vieren ze carnaval en daar sta ik dan graag op 
de bühne. Dit jaar zal ik gelukkig ook weer in Breda op de 
Grote Markt te horen zijn. Ik ben blij dat ik in deze pure 
carnavalsstad weer eens de cadans mag voelen.” 

Voor de fans:
Vader Abraham zegt deze carnaval een nieuw nummer uit 
te brengen. “Het is een lied dat gaat over de hedendaagse 
politiek.” Wie niet kan wachten? Hou het nieuws in de 
gaten: www.vader-abraham.com. 

grad damen
Vroeger: “Het feestgedruis begon in de wijk Hoge Vught 
in de buurt van de John F. Kennedyschool. Ik ging verkleed 
als Zorro, indiaan of soldaat. Mijn ouders doken dan de 
kroeg in en ik ging met vrienden kattenkwaad uithalen. 
Ik herinner me dat ik al op jonge leeftijd wist hoe bier 
smaakte.” 
Lid van een vereniging: “Ik ben nooit lid geweest van een 
carnavalsvereniging. Met de voetbal bezochten we wel 
eens een bouwclub, maar zelf had ik niet de ambitie om 
te lassen.” 
Carnaval anno 2015: “Jarenlang had ik vijftien optredens 
tijdens de carnaval. Maar omdat het publiek tijdens die 
dagen zo druk is, zie ik er vanaf. Het is mij te massaal. 
Alleen op maandag kijken we de optocht in Den Bosch.” 
En dan nog dit: “Schmink vind ik verschrikkelijk. Dat is 
zo vies. Dat komt niet op mijn gezicht. Jammer dat de 
mensen me herkennen, dat neem ik op de koop toe.” 

corry konings
Vroeger: “Toen ik jong was verkleedde ik me als ballerina, 
Chineesje of prinses. Met de hele familie liepen we van 
kroeg naar kroeg. Ik herinner me, toen ik een jaar of 
twaalf was en op de Ginnekenstraat woonde, Moeke Mols 
op de Haagweg de place to be was.” 
Lid van vereniging: “Ja, bij de Bonenpikkers uit Chaam 
was ik de beschermvrouw van de prins. Ik had alleen het 
gevoel dat de bonenpikkers mij meer moesten beschermen 
dan ik de prins.” 
Carnaval anno 2015: “Ik word nog vaak gevraagd voor een 
optreden. En als ik niet op de bühne sta dan loop ik als 
markiezin of heks door de straten. Ik probeer mijzelf altijd 
onherkenbaar te verkleden. Heerlijk! Maar toch moet ik 
oppassen dat mensen mij niet aan mijn stem herkennen. 
Ik houd gewoon de hele dag mijn mond ;-).“
Carnaval in Breda: “Het is een geweldige stad. Ben er 
immers geboren en feesten kunnen ze daar als de beste.” 

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

De Kontkloppers: Gory Smits, Eric van 
Overbeek, Daniëlle Hense, Pieter Brooijmans, 
Joost van Dorst, Jeroen Brooijmans, Dennis 
Rijnders, Paul Withagen, Willem Hartmans, 
Hans Huismans, André Pleur, Susanne de 
Kroon, Pien Rosmalen en Ingrid Huijskens.

Met speciale medewerking van: Ron Klasen, 
Frans Schoester, Ronald Huismans, Rob van 
Uden en Theo Borghouts.

Illustraties: Hans Huismans, Anne-Marie en Eric 
van Overbeek. Voorpagina: Joost van Dorst.
Fotografie: Gory Smits. 
Vormgeving: Ontwerp Enzo (Ingrid Huijskens).

Vader Abraham
Kielegatter: Een getogen Kielegatter. Sinds zijn vijfde jaar 
woonachtig in de stad.
Favoriete drankje: bier
Eigen carnavalsnummer: ‘Vandaag zal heel de wereld 
even anders zijn’. Ooit bekroond tot landelijk carnavalslied 
van de Prinsen. 

Corry Konings
Kielegatter: Een geboren Kielegatter. Corry verhuisde 
op haar 15e uit de stad maar bezoekt nog altijd Bredase 
vrienden en familie. 
Carnavalsdrankje: Bacardi cola
Eigen carnavalsnummer: ‘Krijg een heel apart gevoel 
van binnen.’ “Dat nummer blijft maar een succes.” 

Grad Damen
Kielegatter: Een geboren Kielegatter. Grad verhuisde vijf jaar 
geleden uit het Kielegat maar is vaak bij vrienden en 
familie in de stad te vinden.
Carnavalsdrankje: bier
Eigen carnavalsnummer: ‘Mag je dochter mee op stap?’ 
“Maar dat is stiekem het raarste nummer dat ik heb 
geschreven.”

carnaval en (onze) jeugd
Het is weer carnavalstijd en als een duveltje uit een doosje is daar 
weer het Kielegats Carnaval Museum (KCM). Want nog steeds bij 
gebrek aan een permanente ruimte is de collectie alleen rond de 
carnaval te bewonderen. 

oplossing puzzel pagina 29
1. ’t  Zooike, 2. Qwitnix, 3. Gekkewerk, 4. Loze lavers, 5. ’t 
Zeepaort, 6 Aogse bluf. 7. De Contactpuntjes, 8. Bentzat, 9. 
Ââmpesâânt, 10. Holle Vaten, 11. Blaoskaoken, 12. Tagste, 
13. Biermagneten, 14. Tjongetjonge, 15. Toeternietoe, 16. 
Tworwelwa, 17 Huysluy. Antwoord: Kielegatse Kanjers.

Grote groepen gelieve vooraf reserveren

Bowling & Partycentrum Breda
Nassausingel 28, 4811 DG

076-5218452
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Dame blanche

(geservlrd met frnes, mayonaise en salade)



de neuzenman

Even voorstellen; mijn naam is Henk Zodenkamp. Ik ben dertig jaar eigenaar geweest van 
feestartikelenwinkel de fop-Sjop. U misschien welbekend in Breda? In die dertig jaar heb ik 
natuurlijk veel leuke dingen meegemaakt, vooral tijdens carnaval. Zoals het volgende… 

Oe kommut toch da’d iederêên ammel zoow lop te straole 
tegeswoordig? Ik vroegut mun’eige ’n af toen ik lest meej 
de bus naor ut staosjon reej om op veziete te gaon bij ôôns 
taante Naontje’n in de Belcrumpolder.  

Agge dur goed over naodenkt izzut eigeluk nie zoow gek… Ut 
Kielegat is zoow onder’aand naomeluk bekaanst illemaol in 
ut nuuw gestoke! 

Eddut nuuwe staosjon allus bekeke? Nondejuu! Waddun 
grôôt gebouw is da toch geworre. Ge lopt oew eige’n ut 
leplaozerus! As ôôns vaoder da nog ‘ad meej gemokt. Die 
werkte naomeluk bij ut spoor. Lang geleeje’n or. In de tijd 
da dun Peutax nog meej pèèrd en waoge reej, zeg mar. 

Toen hadde ze ok ammel nog nie van die iepermederrene 
dinge. Tegeswoordig lopt toch iederêên meej unne tillefôôn 
in z’n ‘aande bevobbeld. Nou daor ‘adde me toen nog nooit 
van g’oord. Wij moeste naor ôôn’z Oopa en Ooma om op te 
tillefenere. Die wôônde’n un stukske verderop bij ôôns in de 
straot en diej ‘adde unne’n otoow, unne tilleviezie en unne 
tillefôôn. Ge moestan wel un kwartje in ut potje neffe de 

tillefôôn douwe want aanders kon’d un flèèr rond oew oore 
krijge van Opa’s.
Die flèère kreedde trouwes toch mar zat! Oôns vaoder z’n 
‘aande zaote naomeluk nogal los. Vooral attie gezope’n ad. 
Adde bevobbeld erregus unne ruit in ‘ad gegoojd, kwaojonges 
niewaor, nou dan ‘adder al vijf te pakke. En adde dan begon 
te simme dan kreeder nog tweej ekstra. Neeje, wij waore 
nie zo flaauw. Tegeswoordig ‘ange die jong gelijk aon de 
kindertillefôôn om te klaoge. Nouw, da deeje wij nie ‘or en 
trouwes, wij ‘adde ginne tillefôôn zowazzikalzeej. 

Zoow zie ‘k ze tegeswoordig ok nogallus meej van die 
tablette over straot lôpe, ge wit wel om t’ internette en te 
watseppe. Wij ‘adde vroeger unne’m bal of unne step. En 
vor tablette moesse me naor d’n dokter. Die zeej trouwes 
altij standaord: ‘Gooiter mar twee apserientjes in, dan kom 
ik morrege wel effe kijke’. 

En zoow veraander’t er van alles. Wa denkte van die 
skoeterkes die in de stad rond oew oore vliege? Snotjong! 
Hadde wij toch nie? Wij moesse gewôôn te pôôt of op de 
fiets, asse die tenminste nie gejat ‘adde bij Wollefslaor. 

Konde weer naor ut maggezijn van de pliessie om te kijke 
of dattie daor toevallig ston. Tegeswoordig jatte ze gewôôn 
gelijk unne’n aandere. Neeje, ze klaoge wellus mar zo 
slecht ebbe we ‘n ut vandaog de dag nog nie. 

    Jaonus uit de 
Vredenburchstraot

1. 20 december jongstlééje et de geminte, vanwege 
de donkere dage-n’aksie, unne prûvènsiemart over 
woninginbrake g’ouwe mééj as motto; Ouw d’oew klepraom 
dicht! Maokt ut ut dievegilde nie te makkeluk. D’inbrekers 
is gebóóje van 11.00u. tot 14.00u nie aon ut werrek te gaon 
omdatter dan un illeboel mènse nie thuis zouwe zijn vanwege 
d’instruksie. In dees geval ad de geminte beter zunne klep 
kenne ‘ouwe.

2. De mèjeudienst meldt da mééj slecht weer 
d’inzaomeling van afval gebeurt vogges de planning weges de 
fêêstdage en da di een aangepaste planning kan oplévere die, 
weges de sneeuw en glad’eid, zoda sommigste smalle straten 
niet bereikbaar, dus verbóóje zijn voor d’afvalsurrêves, door 
de nood gebóóje, nie in de planning zulle worre opgenome 
zodatter; gin afval wor opg’aole volleges de planning weges 
de fêêstdage.

3. Nou as daddut ter op lèkt damme n’ut lek in ut 
spiksplinternúúwe stèsjon bove ebbe lekt ut vooral benééje. 

4.  Ut lekt nou ôk zoveul te lekke da-d’ is uitgelekt da d’ut 
lek nog lang nie is uitgelekt vanwege drie d’ilaotaosievoege. 
’t Is gebóóje da die voege zich wulle voege àànders worre ze 
sebiet aongemerkt as d’irritaosievoege wa lekt op ut gebruik 
van zacht marremer en daar zit un luchtje aon.

5. Nou me Seppe ebbe kunne konfiskéére en èèrpoort 
Bredao ebbe g’annèkséérd is ut gebóóje oew vliegvèkàànsie te 
boeke bij reisburoow; ‘’t’ Óóg gegrepe’ alwaor ze beschikke 
over twee zweefvliegtuige en un éénmotorig mèdelleke 
vliegmesjien. Agge de wind mééj et kende der ôk gebruik 
maoke van ‘unne grôôte luchtballon’.

6. Guust Welten bakt ze tégèswoordigs nie mir bruin 
mar wul wel deurwêrreke nou tie mééj pûsjoen is. Ei denkt 
ter over nao om nie achter de graniejums, mar op d’ irste 
rij van de grôte kerk te gaon zitte zodattie: as d’akoestiek 
ut toelaot, ei ôk de mauw van de lokoow burgemeester ken 
‘ore. Zo nie, dan gaottie voor ut reidâânse de kerrek uit.

7. Nou as damme Paul Depla, unne Winkbuul, as núúwe 
burgemister ebbe, is ut gebóóje om zovast al is un Heëls 
Sjlager te rippètéére zodammen’um vollegend jaor op de 
mart van ‘arte welkom kunne ‘ete mééj: “Wen inne winkbuul 
zingt, wen inne winkbuul drinkt, dan is ut vasteloavend!“

8. Paul Depla noemt voetballe un kunstvorrem die 
staatssteun verdient. Dan is tie zeker dees jaor nog nooit nie 
bij NAC wiste kijke. Ei wul ôk gère as koots aon de zijlijn 
staon; zouw- tie dan aan de Maas kant bedoele?

9. Agge wult reagéére op de weekmeel van de geminte 
is ut verbóóje schelles te geve mééj woorden’as; foep, 
èrrepel, bendebenûkt, mottèmore, kruikezeiker, vettige of 
koejenaasie. De geminte et gebóóje dagge allenig mar ‘Platte 
tekst’ mag gebruike.

10. ’t Zou verbóóje motte worre daddut Bredaos museum 
d’afgelópe jaore ander’alf mèjoen euróów aon h’èksterne 
laste et uitgegeven gad om mènse van buite te late kijken oe 
of da de toekomst deruit mot komme te zien. ’t Is gebóóje is 
naor binne te kijke voordamme oppernuuwt unne MOTI van 
verspild vermogen motte indienen.

11. Agge mééj dees daoge un bietje leutig de beest gao 
d’uit’ange, de bloemekes buite gao zette, aon de zwier 
gaot of gewôôn un lekker leutig potje gao dweile is ut 
gebóóje oew vastenavondgevoel, wa feitelijk nie in woorde 
is te vatte, zodanig h’uit te straole, dagge d’andere mense, 
róóje,groene, gelige, blauwe of van welleke kleur dan ôk, 
ken instraole zodagge saome, meej allemaole, kan zegge: 
“KEKSE STRAOLE.” 
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Ellef Gebóóje 

wa’d emme’n ut toch slecht tegeswoordig!

De mooiste praolwagen van Hyundai

Zo’ne goeie hebben we nog niet gehad bij van Riel!

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 5,0 (l/100 km) / 31,3 - 20 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 117 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en 
brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

GENOEMDE PRIJS VAN HET MODEL IS INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN DE STANDAARD UITVOERING. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN 
WWW.HYUNDAI.NL OF VRAAG ERNAAR IN DE SHOWROOM. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN VERKRIJGBARE UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. *VANAFPRIJS IS GEBASEERD OP DE HYUNDAI i20 3-DEURS VERSIE, INCL. €1.000,- INRUILBONUS. 

 De Hyundai i20 
 vanaf 
€12.995,-*

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

jambelle

Een aantal jaren geleden, op carnavalszaterdag, is 
het lekker druk in de winkel. Om kwart over twaalf 
komen er vier mannen, met allen dezelfde kleur 
bolhoed op, binnen. Ze horen duidelijk bij elkaar. 
Drie van hen lopen in de richting van de schmink- en 
grimeerafdeling. Nummer vier staat, ondanks het 
nog vroege uur al behoorlijk onvast op z’n benen. 
Hij nestelt zich tussen twee toonbanken in zodat 
hij aan alle kanten steun heeft. Zeer slim! De drie 
maten van hem worden door een medewerker aan 
de benodigde schminkspullen geholpen. Nummer 
vier kijkt wat onzeker om zich heen, totdat hij mij 
in de gaten krijgt. Een blik van herkenning komt op 
zijn gezicht. “Hé, Fop-sjop, kom eens”, roept hij. De 
meeste klanten kennen mijn naam niet, dus word ik 
meestal met de naam van de winkel aangesproken. 
“Hé, Fop-sjop”, het klinkt wat moeizaam. Hij spreekt 
al met een dikke tong en heeft bovendien in zijn 
linker mondhoek een stomp sigaar hangen. “Wat is 
het leukste wat je in huis hebt?”, vraagt hij. Ik zeg: 
“Kijk eens rond, ik heb alleen maar leuke dingen 
in huis.” Zonder van z’n plaats te komen, ziet hij 
toch kans om 360 graden te draaien. Vervolgens 
krijgt hij de mand met feestneuzen in de gaten. 
“Hoeveel verschillende neuzen heb jij in je winkel?”, 
wil hij weten. “Ik denk zo’n twintig à vijfentwintig”, 
antwoord ik. “Dan wil ik twintig à vijfentwintig 
verschillende neuzen van je hebben.” Dit hele 
gesprek wordt gevoerd zonder dat de stomp sigaar 
van plaats verschuift. De ongeveer twintig neuzen 
worden op de toonbank voor hem uitgestald. Alle 
neuzen worden apart in plastic zakjes verpakt. Ik 
ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren. De man 
begint met dikke vingers aan de zakjes te pulken. 
“Help nou es efkes”, zegt hij. Alle neuzen zijn 
uitgepakt en de feestvierder probeert een neus op 
te zetten. Maar met dat stuk sigaar in z’n mond gaat 
dat niet zo goed. Geen probleem! De sigaar gaat 
uit z’n mond en er zit nog zeker tien centimeter 
afgesabbelde kwast aan de peuk. 

Ondertussen hebben zijn vrienden hun aankopen 
gedaan en komen er bij staan. Onder grote hilariteit 
wordt de peuk sigaar met kwast op de toonbank 
gelegd. Ziezo, nu gaat het makkelijker om een 
neus op te zetten. Wat zeg ik, één neus? De man 
probeert alle twintig neuzen op te zetten. Het is een 
geweldig resultaat. Op z’n voorhoofd, wangen, kin, 
tot bij zijn oren, zijn hele gezicht zit vol feestneuzen 
en bijbehorende elastiekjes. Natuurlijk dikke pret 
bij alle aanwezigen. 

De winkeldeur gaat opnieuw open en drie Bredase 
blommen van tussen de achttien en twintig 
jaar komen zingend en dansend binnen. Ze zijn 
verkleed als boerin, het bijbehorende lied: ‘Zie de 
boerinnekes de rokskes zwaaien’ wordt luidkeels 
gezongen. De ‘neuzenman’ draait zich meteen, voor 
zijn toestand verrassende snelheid, om en stelt 
zijn blik met enige moeite scherp op wat zojuist de 
winkel is binnen gekomen. “Wow”, zegt hij, “die ga 
ik eens foppen! Hè Fop-sjop, wat is het engste wat 
je in huis hebt?” Ik begin het op te noemen: “rubber 
spin, pier, slang, schorpioen, rat.”  Dan zegt hij: “Ho 
stop, ik wil een rubberen rat.” Nou, die ratten zijn 
levensgroot. Die feestneus probeert de rat in zijn 
mond te proppen. Dat gaat duidelijk niet makkelijk. 
Maar dat is weer geen probleem want z’n gebit gaat 
uit en wordt naast de stomp sigaar met kwast op de 
toonbank gelegd. Nu past de rat wel in zijn mond.

De vrienden van de man hebben meteen door wat 
hij van plan is. Twee van hen gaan om hem heen 
staan en nummer drie roept de drie boerinnekes: 
“Kom eens kijken, hier liggen ook leuke spullekes.” 
De drie komen dichterbij en op dat moment 
draait de ‘neuzenman’ zich om. Het resultaat is 
overweldigend. Met een luide gil van de meisjes 
rennen de drie boerinnekes, onder bulderend 
gelach van de vrienden en alle aanwezigen, naar 
buiten. Stel je voor; een hoofd vol neuzen en de 
elastiekjes die steeds strakker gaan zitten!? Daarbij 
een mond waaruit het achterlijf met staart van een 
rat bungelt. Prachtig! De rat gaat uit de mond van 
de ‘neuzenman’, het gebit en sigaar er weer in en 
de vier carnavalsvierders verdwijnen in de drukte 
op straat met een dikke lach op de mond. De drie 
boerinnekes zijn, na van de schrik bekomen te zijn, 
terug naar de winkel gekomen. Ook zij kunnen 
uiteindelijk hartelijk om de geslaagde grap lachen. 



jeugdcarnaval 2015

Prinsjes en
Prinsesjesdag

Leden van de Staten-Generaal der 
Kielegatters, 

Hierbij kondigen wij de nieuwe prins Jules en prinses Sanne van het 
Kielegat aan. Beide hoogheden zijn twaalf jaar en zitten samen op de St. 
Josephschool in groep 8. De prinses en prins zijn zeer muzikaal en spelen 
gitaar. 

Prinses Sanne staat regelmatig op het hockeyveld van Push in MD4. De dame 
houdt van pizza en pasta. Niet gek dat dan ook zij en haar koninklijke familie  
hebben besloten om dit jaar op vakantie te gaan naar Italië. 

De jonkheer is een voetballer. Hij speelt op de koninklijke velden van Baronie. 
Daarnaast kijkt hij er ook graag naar; met zijn vader en opa heeft hij een 
seizoenskaart bij NAC Breda. 

Beide hoogheden hebben veel zin om carnaval te vieren en jonge 
feestvierders mee de polonaise in te trekken. 

Kinderoptocht door ut Kielegat

Grote Markt, Breda

brakkensliert

brakkencarnaval
⇨ STArT vanaf de binnenzijde aan de Nieuwe Haven

⇨  13.45 uur   Opening door PrInS En GEvOlG en de zevensprong

⇨  14.00-14.30 uur Eerste voorstelling POPPEnKAST. 

   Met uitreiking prijzen 10 t/m 7. Selfiewedstrijd

⇨  14.30-15.00 uur Optreden van rAAK!

⇨  15.00-15.30 uur Tweede voorstelling POPPEnKAST

   Met uitreiking prijzen 6 t/m 4. Selfiewedstrijd

⇨  15.30-16.00 uur Optreden van GEbrOEDErS KO

⇨  16.00-16.30 uur Derde en laatste voorstelling POPPEnKAST

   Met uitreiking prijzen van de drie beste selfies

zondag 

15 februar1

vertrek 13.30

dinsdag 

17 februar1
13.45-16.30

Leve prins Jules en prinses Sanne!  

        hoezee!  
  

Meer info: www.carnavalbreda.nl
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agenda
Extra koopavondEn op woEnsdag 11, dondErdag 12 En vrijdag 13 fEbruari tot 21.00 uur



Waarom gaat de nar altijd met een 
meetlint naar bed??
Dan weet hij hoe lang hij heeft 
geslapen.

De nar loopt bij een pizzeria naar 
binnen en bestelt een pizza. Wilt u de 
pizza in 4 of in 8 stukken gesneden 
hebben vraagt de bediende.
In vieren zegt de nar, want ik denk 
niet dat ik 8 stukken op krijg.

Jantje komt met een heel slecht 
rapport thuis waarop zijn vader zegt: 
“zo zo, dat verdient wel een goed pak 
slaag”. Waarop Jantje zegt: “lijkt me 
een goed idee pa, ik weet wel waar 
de meester woont”.

De nar heeft de hele nacht niet 
geslapen omdat ze bij de buren een 
feestje hadden, urenlang had hij 
tevergeefs op de muur staan bonken.
De volgende dag gaat hij toch maar 
eens bij de buren verhaal halen: 
“hebben jullie mij niet de hele nacht 
op de muur horen bonken?”
Waarop de buurman zegt: “jawel, maar 
dat maakte niet uit want we hadden 
toch een feestje”

lachen-gieren-brullen

Moppentrommel

bollebozen 

brakkenpuzzel vragen
Horizontaal

4.  Op welke dag van carnaval is de brakkensliert?
8.  Hoe heet breda tijdens carnaval?
9.  Hoe heet de mannelijke pop die aan het Stadhuis
 hangt?
10. Wat krijgt Prins Carnaval van de burgemeester op 
 zaterdagmiddag?

Verticaal

1.  De groet tijdens carnaval?
2.  Wat hebben de mannen van de raad van 11 op 
 hun hoofd?
3. Op dinsdag staat op de Grote markt een hele 
 grote ......?
5.  Hoeveel dagen zitter er tussen carnaval en Pasen?
6.  Hoe heet de vrouwelijke pop die aan het Stadhuis 
 hangt?
7.  Hoe heten de assistentes van de Prins?

1

2 3

4

5

8

6 7

9

10

Al helemaal klaar voor de polonaise? Je mooiste carnavalspak al 
uitgezocht? Haal alles uit de kast voor weer een leutige carnavalsweek. 
Maar waarom wordt er plezier gemaakt tijdens deze dagen?

Vroeger was carnaval een echt eetfestijn met heel veel vlees, drank en 
lol. De mensen verkleedden zich om niet op straat herkend te worden. 
Dan konden ze lekker gek doen. 

Na die dagen van veel eten en feesten gingen de mensen ‘vasten’. 
Veertig dagen vierden ze dan geen feest en mochten ook niet alles eten, 
zoals vlees. Niet gek dat het woord carnaval in het Latijns ‘vaarwel vlees’ 
betekent. 

Niet iedereen vond carnaval een leuk feest. Veel mensen gedroegen 
zich niet. De kerk en de gemeente probeerden het feest te verbieden. Er 
werd rond het jaar 1800 bijna geen carnaval meer gevierd. 

Tegenwoordig is daar niets meer van de te merken. Het vasten doet 
bijna niemand meer maar het feest is blijven bestaan. Elk jaar zijn er 
duizenden brakken die het leuk hebben in de stad. Veel feestjes worden 
voor de jeugd georganiseerd. 

Wil je dat het carnaval in Breda voor altijd een feest blijft? Schrijf je 
bijvoorbeeld nog snel in voor de brakkensliert. Niets is leuker dan, alleen 
of in een groepje, toegejuicht te worden door alle mensen langs de 
route. Ook als je niet mee wil lopen is het gezellig om een keertje te 
komen kijken.
Of kom op dinsdag naar de Grote Markt om jezelf te laten schminken, 
een gratis pannenkoek te komen eten, mee te doen aan de vossenjacht 
of een kijkje te nemen bij de voorstelling van een enorm grote 
poppenkast. 

Tot ziens op en rond de Grote Markt of op één van de andere vele 
feestplekken. En vergeet niet om elkaar te groeten… Alaaf!

Waarom gaode gij 
CARNAVALLEN

wIstjedat
Het carnavalseizoen op 11 november 
precies om 11:11 uur begint? 

Het getal 11 het gekken- en dwazen 
getal is? 

Carnaval vroeger een eetfestijn 
was? Iedereen at zoveel mogelijk, 
omdat ze de woensdag na carnaval 
moesten vasten. 

niet alle plaatsen carnaval vieren? 
De meeste dorpen en steden onder 
de rivieren, zoals in de provincie 
noord-brabant en limburg vieren 
carnaval. boven de rivieren wordt 
nauwelijks carnaval gevierd. 

Tijdens carnaval steden en dorpen 
tijdelijk een carnavalsnaam krijgen? 
Zo heet breda natuurlijk Kielegat, 
maar bijvoorbeeld Prinsenbeek 
boemeldonck.

Er bij elke carnaval een prins geko-
zen wordt? 

Er In veel plaatsen grote carnavals-
optochten gehouden worden met 
praalwagens? Deze optocht is de 
zegetocht van Prins Carnaval. 

Op de eerste dag van carnaval de 
prins een symbolische sleutel ont-
vangt zijn stad of dorp? De burge-
meester draagt zo zijn macht vier 
dagen over aan de Prins Carnaval. 

Carnaval in nederland begint op de 
zevende zondag voor Pasen? Dit valt 
dus elk jaar in een andere periode. 
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Het leukste zwemlesavontuur bij Sonsbeeck en De Wisselaar 
 
De voordelen: 
• Uniek Zed & Sop zwemlesconcept met schatkist en paspoort 
• Enthousiaste en gediplomeerde zweminstructeurs 
• Lessen volgens Optisport Zwemlesplan 
• Inschrijven vanaf 3,5 jaar, starten vanaf minimaal 4 jaar 
• Al vanaf de wachtlijst mogen de kinderen gratis oefenen 
• Zowel reguliere zwemlessen als turbocursussen 
• Ruime keuze aan zwemlesdagen en -tijden 
• Vorderingen volgen via online leerlingvolgsysteem

Actie: Op vertoon van deze advertentie betaal je géén inschrijfgeld. 
Geldig tot 1 maart 2015.

Vanaf 3 april geopend: Avontura Breda 
Puur Speelplezier op 16.000m² 
 
• Avontura Breda is de grootste semi-overdekte speeltuin in de wijde omgeving! 
•  Ook ideaal bij slecht weer. De speelpleinen zijn overdekt. Bij regen blijf je 

lekker droog.
• Gevestigd in de Kunstijsbaan Breda 
•  Meer dan 10 verschillende speelpleinen  

voor kinderen van alle leeftijden
•  Horeca aanwezig, eigen consumpties  

meebrengen mag ook
• Gratis wi-fi 
• Ook kinderfeestjes mogelijk!
•  Entree slechts € 4,95 (gratis voor  

kinderen tot 1 jaar en volwassenen)

www.optisport.nl/wisselaar www.optisport.nl/sonsbeeck www.avontura.nl/breda 



Zing maar lekker mee

Het poppenkastlied
Leer het refrein van het poppenkastlied uit je hoofd 
zodat je het voor en na de voorstelling mee kan 
blèren.

In 1954 werd de eerste Brakkensliert georganiseerd met voorop 
de prins, zijn pages, de nar en natuurlijk de Raad van Elf. En dat 
gebeurt nog steeds. Ook dit jaar trekt er door de binnenstad op 
zondag met carnaval een stoet voorbij. 
OPTOCHT
De Brakskes lopen de Brakkensliert met kleine wagens of ver-
klede groepen. Als de Brakskes ouder worden lopen ze vaak op 
maandag mee in de grote optocht. De wagens zijn vaak groter. IN HET BOUWKOTMaar hoe bouw je een wagen? Elk jaar is er een motto. De bouw-

clubs maken aan de hand van dat motto tekeningen. Ze tekenen 
hoe de wagen er uit moet zien. De bouwers maken een construc-
tie van ijzer op een kar of wagen. Vroeger werd er met papier en 
behangplaksel gewerkt. Tegenwoordig gebruiken ze schuimrub-
ber en kunststof. Al snel staat er een heel bouwwerk. Daarna 
begint het afwerken, zoals de wagen kleur geven. VERVEN

Iedereen krijgt een kwast of een spuitbus in zijn hand om te 
verven. De wagen krijgt veel kleur. Het is altijd spannend want 
regelmatig zijn de wagens pas een dag voor de optocht klaar. Dan 
zijn ze dus al een heel jaar aan het bouwen.  OPEN DAG

Jaarlijks is er in januari een open dag van de wagenbouwers. 
Daar moet je maar eens een kijkje gaan nemen. Op de laatste 
dag van carnaval staan de wagens op de Grote Markt, je kunt ze 
dan nog een keer bewonderen. Daarna worden alle wagens weer 
afgebroken! De bouwers kunnen een maar paar weken rusten 
want al snel moeten ze aan de slag voor een nieuw ontwerp voor 
volgend jaar. 

Gelast 
 frame 
(stap 1)

Refrein:
Carnaval, da zit nie in oew pakske,
in oewe pruik of in oewen boerenkiel.
Ge kunt oe nie mee Carnaval bekleeie.
Carnaval da zit diep in oewe ziel.

1. 
Kekt um treurig zitte in zun kieltje.
Dronk een glas of twee en dronk er drie..
Hij doe echt zun best mee glaze heffe,.
maor da Carnaval, da lukt mar nie.

Refrein:
Carnaval, da zit nie in oew pakske,
In oew pruik of in oewen boerenkiel.
Ge kunt oe nie mee Carnaval bekleeie.
Carnaval da zit diep in oewe ziel.

2. 
Op oewen bakkes unnen breeie glimlach
en oew hoedje scheef op oewe kop,
in oew hart daor speult un hermenieke: 
dan kan Carnaval toch nie mir op !

Refrein:
Carnaval, da zit nie in oew pakske,
In oew pruik of in oewen boerenkiel.
Ge kunt oe nie mee Carnaval bekleeie.
Carnaval da zit diep in oewe ziel.

3. 
Och, wa het da vrouwke veul medallies:
as unne boom mee Kerstmis hangt ze vol !
en ok un gezicht van ouwe lappe.
Van medallies kredde dus gin lol !

Refrein:
Carnaval, da zit nie in oew pakske,
In oew pruik of in oewen boerenkiel.
Ge kunt oe nie mee Carnaval bekleeie.
Carnaval da zit diep in oewe ziel.

4. 
Carnaval da is gin fist van neeme,
Carnaval da lukt mar as ge gift.
Sluit dun hille wirreld in oew erreme,
lieve mens, dan witte da ge lift !

Aanbrengen van 
     klei (stap 2)

En kekse dan eens straole!

  Object in de grondverf (stap 4)

Wie laat jij stroale 
meej carnaval?

Misschien had je het al gezien of vernomen.

Maar dit jaar kun je met carnaval gaan wegdromen.  

De eerste dag van carnaval, 14 februari, is Valentijnsdag. 

De dag dat je je geheime liefde een kaartje sturen 

   mag. 

     Of het motto dit jaar er speciaal voor is  bedacht, 

  zullen we nooit weten. 

Maar het ontvangen van zo’n kaartje zul je niet 

snel vergeten. 

Bedenk je dus geen moment en probeer snel een kaartje 

sturen. 
Doe dat al wel op donderdag; tegenwoordig kan het 

een dagje langer duren. 

Voor de intocht van de Prins zullen ze jouw kaartje 

uit de bus halen. 

En wie weet zien we jouw geliefde de hele 

carnaval stroale!!

 wagentjes
     bouwen
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 Het doppe
n: aanbren

gen 

van glasve
zel-matjes

 met 

paverpol (
lijm) op d

e met 

 frietvet/
  

   sla-oli
e 

bewerkte k
lei

(stap 3)

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

Wil jij een te gek 
kinderfeestje?

Diverse 
arrangementen 
zijn mogelijk.

Zaterdag 14 februari open van 10.00 - 16.00 uur.
Wij zijn GESLOTEN MET CARNAVAL 

 van zondag 15 t/m dinsdag 17 februari.
Wij zijn OPEN NA CARNAVAL van woensdag  

18 t/m zondag 22 februari van 10.00 - 19.00 uur.

openingstijden 
carnavalsvakantie

Kom ook eens
schilderen en/of 
bouwen op onze 
knutselzolderTe gek zo’n 

speelplek

Losse  
entreeprijs  

E 7,50 
Ouders en

 begeleiders 
Gratis

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 




