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Meej carnaval geopend!
vrijdag van 19.00 tot 02.00 
en zaterdag t/M Maandag

van 12.00 tot 02.00

Grote Markt 26-28, Breda
(onder Hotel de Klok)

colonie.nl

Het beste zicht op 
dun Grote Markt

Da Ziede Zo

Volop leut bij jouw vriendin!

Elke dag geopend vanaf 12.00 uur. Veemarktstraat 5

Grote Markt 2, 4811 XR  Breda. samsambreda.nl

Elke dag Polonaise Hollandaise in de Sam 
van ‘s-ochtends vroeg tot diep in de nacht!



 het laatste jaar van Prins Daan 

Paul: ‘het enthousiasme van Prins Daan 
is aanstekelijk. Het is altijd feest als 
Daan is geweest. Je ziet dat hij zijn best 
doet om een feest een nog groter feest 
te laten zijn’.
Daan: ‘Ik stel me er ook altijd helemaal 
op in dat het een feest moet zijn’.
Luciën: ‘Ook in je derde jaar is nog niks 
van het enthousiasme verdwenen. Bij 
het rolstoelcarnaval of de carnavals-
veiling, in een verzorgingshuis, 
buurthuis of op de Grote Markt: je 
maakt er altijd een dolle boel van’.
Daan: ‘Ik ben de afgelopen jaren op 
zoveel plaatsen geweest, dat ik heb 
geleerd dat het niet uitmaakt waar 
je bent. Iedereen viert carnaval op 
zijn eigen manier. En dat is leuk! 
Er is een enorme diversiteit aan 
carnavalsvierders’.

Kielegat anno 2019 

Paul: ‘Mij valt echt op dat het 
straatcarnaval enorm groeit. Iedereen 
bouwt een eigen feestje op straat. Zo 
leuk!’.

Daan: ‘Ik heb geluk gehad dat tijdens 
mijn termijn 11-11 drie keer in het 
weekend viel. Zo konden we een 
nieuwe traditie beginnen om dan de 
prins te presenteren op de Grote Markt. 
En die traditie houden we erin!’.
Luciën: ‘Het is drie jaar op een rij echt 
druk op 11-11!’.
Daan: ‘Het is prachtig dat we er als 
stichting in geslaagd zijn om samen met 
de horeca deze traditie uit te bouwen. 
Zonder de medewerking van de horeca 
zijn zulke feesten onmogelijk. Er is een 
fijne samenwerking. Kortom: er heerst 
een aangenaam carnavalsklimaat in ut 
Kielegat’.

Kielegat in de toekomst

Luciën: ‘We gaan tradities laten landen 
in ut Kielegat. In het boek ‘Kielegat, 
het oudste en spannendste carnavals-
verhaal’ door John van Ierland worden 
ze verklaard aan de hand van echte 
historische feiten die ook weer ruimte 
bieden tot nieuwe tradities. Met de list 
met het turfschip als leidraad. Want dat 
was met carnaval. Op 3 maart 1590, 
ook nu is het carnaval op 3 maart!’.

Paul: ‘Mooi dat al deze verhalen nu echt 
gaan leven!’.
Daan: ‘Let maar op de nieuwe prinsen-
wagen…bij de intocht wordt ie ten doop 
gehouden…’.
Paul: ‘Ben benieuwd! Ik zie dat Kiele-
gatters steeds meer aandacht besteden 
aan hoe ze verkleed zijn. Erg creatief. Er 
zijn geen echte kledingvoorschriften. 
Dat maakt het carnaval hier toegankelijk. 
En een beetje anarchistisch ook’.

De beste wensen aan ‘t Kielegat

Daan: ‘Kom d’r bij en geniet! Ieder op 
zijn eigen manier!’. Kielegat is sterk in 
verbinden.
Paul: ‘Kielegat brengt ’t samen… doe 
het op je eigen manier, dat is de kracht 
van Kielegats carnaval!’. 
Luciën: ‘Ben je zelf, maar beleef carnaval 
samen!’. 

22 januari 2019. Het is bij bizar toeval een memorabele avond in De Beyerd. In de 
ochtend overlijdt kastelein Piet de Jongh die het café tot een begrip in Breda maakte. 
Diezelfde avond zitten drie Bredase zieners achter de sanseveria’s in De Beyerd. Het 
gaat over de belangrijke betekenis die Piet had voor bier en carnaval, maar ook over 
carnaval 2019. Prins Daan, burgemeester Paul Depla en voorzitter Stichting Kielegat 
Lucien Verhoef zien het zo:

Fotografie: Vincent Oudendijk
Belichting: Mikel de Jongh

Da zien ze zo!

Ut Kielegat leejft. Ut Kielegat straolt. 
Ut Kielegat is altij vernûûwend, da 
ziede zo!

Prins Daan vor de leste kir, maor 
wel op unne spiksplinternûûwe 
Prinsewaoge illemaol in lijn meej ut 
verhaol van ut Kielegat. Wij van de 
redaksie hebbe wir al ôônze liefde 
deze krâânt gestopt. Dun Eric, ôôns 
Hanske, Monaa en tiggesworrig ok 
nûûw: Paulus Pietsma vor ut wir! 
We hebbe nûûwe fotograofe, nûûwe 
soosjel meedieja kanjers… me 
kommuniseere ôôns bekâânt suf! 

Alles meej eejn doel: meej zo veul 
mogelijk Kielgatters leut ‘ebbe. Vijf 
daoge lang! Veul leesplezier en agge 
klaor bent dan sluit mar aon in de 
pollenèze!!

De Kontkloppers
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HOTEL NASSAU BREDA WORDT OMGEDOOPT TOT 

KieleKlooster
zaterdag 2 t/m dinsdag 5 maart

Kom naar onze bar voor bier, bitterballen en Brabantse 
worstenbroodjes! Of leg een goede bodem met onze 
daghap voor € 15,- per persoon! 
Van vlees, vis & vega tot friet en worstenbroodjes.

Openingstijden:
Restaurant: 17.00 - 22.00 uur
Bar: 12.00 - 01.00 uur
Wij accepteren ook leutpenningen.

Tel: 076 888 4921 – www.hotelnassaubreda.nl

Grote Markt 15, Breda. 076-5213585. www.hetvoske.nl

altijd bal in het voske
da ziede zo

Carnaval vier je bij...
Of bij

Of bij



ZIE DIT CLUBKE NOU! 
Ook dit jaar staan ze weer paraat; Prins Daan en zijn gevolg; de 
pages, de nar, de pliessie, de hofchauffeur en natuurlijk de elf 
raadsleden. Ongetwijfeld duiken ze wel ergens op, is het niet bij 
de optocht dan wel bij een van de carnavalsbals. Maar wie zien we 
dan allemaal?

Dit jaar heeft Prins Daan page 
Marieke en page Minke aan zijn 
zijde. De een is er voor het eerst de 
ander voor het laatst. 
“Met een keelpijntje moet je er ook 
gewoon staan”, zegt Minke. De toon 

is daarmee gezet: het is hard 
werken voor de twee 

dames. En dat wist 
Marieke ook toen ze 
onlangs solliciteerde 
naar de functie van 
page. “Het is zo 
overweldigend.” 
Ze werd gekozen 
uit een kleine 

selectie. “De commis-
sie keek of ik binnen 
het plaatje paste en 
of bijvoorbeeld mijn 

vriend erachter stond. Het zou een 
intensieve rol zijn.” En dat is niet 
gelogen. Marieke en Minke zijn elk 
weekend druk met het page-schap. 

Voor Minke is dit het derde jaar en 
laatste jaar. “‘Ik ben er nu vooral 
om Marieke in te werken”. “Alles 
is nieuw, er zijn zoveel regels en 
tradities”, zegt Marieke. “Ik wist 
ook niet toen ik voor het eerst de 
Worsten naar Klara ging brengen 
wat dat inhield. Dat leer ik haar nu.” 
Minke gaat verder: “Ik ben heel 
blij dat Marieke naast me staat.” 
Minke zwaait aan het eind van deze 
carnaval af; “Ik heb dit drie jaar 
gedaan maar wil nu eens kijken of 
er een andere rol voor mij binnen ut 
Kielegat is.” 

Voor ut eerst en voor ut laatst. 

Om precies te zijn hebben we het over Remco nummerke een, Remco 
nummerke tweej, Jules, Gijs nummerke een, Joost, Gijs nummerke tweej, 
Jurriaan, John, Albert, Martijn en Maarten. De een is er voor het eerst bij, 
de ander al een jaar of vijf. En alle elf vervullen zo hun eigen taak. Remco 
nummer een is voorzitter van het stel en probeert af en toe de heren te 
sturen. Joost zorgt dat het de pages aan niets ontbreekt. Remco nummer 
tweej, alias de Kleine Rotterdammer, is een goeie wat betreft ‘genieten’. 
Nieuweling Jules noemt het ‘hartstikke leuk’ en voelt zich erg welkom bij de 
club. Gijs is de gangmaker, die zal nooit ontbreken bij een leuk feestje… Gijs 
tweej ook, maar die moet als penningmeester tevens op de centen letten. 
Jurriaan is volgens zijn collega’s de man van de hapjes; een snackje hier en 
een gehaktballetje daar. Een van de oudere van de club is John. Voor het 
vijfde jaar zit ie erbij. Hij is ‘laatste man’ en is het luisterend oor. Albert is al 
voor het zesde jaar op rij van de partij. Zijn geheim is rustig blijven. Martijn 
z’n taak is het verzorgen van de cadeautjes en Maarten, de nieuweling, 
wil graag het ultieme Bredase carnaval goed leren kennen. Dat zal geen 
probleem zijn met zo’n groep mannen er deze carnaval voor zorgt dat het 
geen saaie boel wordt!
 
Naast de Elf ziede ok nog Patrick, de secretaris van de Prins. Voor het eerst 
dit jaar is hij de baas over de agenda van de Prins. En het gaat hem goed af. 
“Tot nu toe loopt het op rolletjes. Heb lang genoeg naar mijn voorgangers 
kunnen kijken. Het is bijzonder te zien dat veel nieuwe raadsleden zich zo 
snel thuis voelen. Ook hofchauffeur Paul is op z’n gemak. “Ik ben van het 
bus rijden...en wat is het leuk om iedereen op te halen en weer een gezellige 
dag te hebben.” De nestor van de groep, pliessie Johan, kijkt het allemaal zo 
eens aan. Ik ben nu dertien jaar politieagent en ook dit jaar zorg ik ervoor dat 
alles op rolletjes loopt.” Natuurlijk mag ook nar Oelie dit jaar niet ontbreken. 
Voor het vierde jaar maakt hij deel uit van deze club. “En mijn streven is om 
sowieso door te gaan tot de elf jaar. We zullen zien!” 
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Heeren van Breda
Grote Markt 3, Breda. T +31 (0)6-30606322 

Wenst jullie een fantastische 
carnaval! Alaaf!

VanAsch
 H o r e c a 

Nouveau
van Ham

Vrijdag vanaf 20:00u 
ViVa la CarnaVal  

met dj lau en optredens van El Bolista! 

Zaterdag vanaf 14:00u 
ViVa la CarnaVal  

met dj lau en optredens van El Bolista! 
Maandag 

grotE optoCht 
grote optocht warm en overdekt 

kijken met bandjes en dj lau!

Hotel Nouveau van Ham, Van Coothplein 23. Breda
Tel: 076 5329459 • www.nouveauvanham.nl

nouveau
van ham



Witte wel dattur mènse bestaon die dinge zien 
die âândere wir nie kenne zien? Toen ik vroeger 
as brakske aon ôôns vaoder vroeg oftie docht 
da Nac da jaor kampiejoen zou worre, dan 
zeetie altij wir ut zellufde: “Oe wittik da nouw, 
ik ben mevrouw Héberlee nie!”

Paoraonummaol
Mevrouw Héberlee was, zoas de mènse zeeje, 
un “paoraonummaol” tiep. Ze wôônde op ‘t 
oekske van de Grôte Mart en de Ridderstraot. 
Ge wit wel waor ok Sint Juttemis staot. Ok 
toen wasser op da plekske un winkel waor ge 
“oowdeklonje” en ruukwaoter kon krijge.
Agge dan wilde wete of oew vrouwke  
stiekum unne schêve schets aon ut rije war, of 
dagge de staotslôôterij zou winne, dan konde 
da  gewôôn aon dur vraoge.

Kielegatse Kwis
Nouw docht ik zoow bij mun eige: ut zou 
tog wel verèkkes hâândig zijn, as we 
tegeswoordigs ok zôn vrouwke adde. Ut zou 
ut orgaonisere van karreneval un êêl stukske 
makkelukker maoke;

‘t Ouwe van ut blèrfist is nie mir nodig, we 
wete van te vore al wie dur gaot winne en ok 
meej welluk blèrsel. Bij de Kielegatse Kwis 
kenne we ammaol winne en wie de Grôtste 
Mââuwert en Grôtste Versierder wort, staot 
van te vore al in de Kontklopper.

Aodijk
Mar ut leutigste kom nog; de Grôten Optocht 
ken gewôôn wir over dun’Aodijk trekke. 
De “gaote-maokers” laote we gewôôn nie 
mir meej doen. Of, nog beter, we laote 
allenig de winnaors mar deelneme. Da’s 
veul gemakkelukker. Ut straotkareneval bij 
dun Beyerd ken dan al om un uurke of drie 
losbârste!

Mar ja, w’emme nouw immaol gin vrouwke 
Héberlee…….
En perschient is da mar goed, ok. Âttââns; zo 
zie ík ut!

Dun Eric

Zij zag ut ammaol al veul eerder!

Winnaar Blèèrfêêst 

Bredaose Turfschippers
en ´t Zooike: DA ZIEDE ZO

LEKKER MEEZINGUH...

REFREIN 
Da ziede zo, da ziede zo
Ja ge bent ’n lekker ding, da ziede zo
En ook al ruukte nie zo lekker, ben ik 
klaar mee oew gemekker
Ge bent mooi
Da ziede zo

COUPLET 1
Kiske ging naor Mieske toe, om ‘n uur 
of zes
Stonden voor de Grote Kerk voor de 
Bredaose les
De koster keek ze aan en vroeg: maor 
wie is nou toch wie?
Kiske keek verbaasd en zee: maor ziede 
da dan nie?

REFREIN 

COUPLET 2
De Kielegatse vlag hangt uit en o wat 
zijn we blij
We vraogen aan elkander: feest bij jou 
of feest bij mij?
‘K wit nie of ge ut wit maor wanne 
gekke vraag is dat
Carnaval dat vier je mee z’n allen in de 
stad!
  
COUPLET 1
Na ’n aontal bierkes ziede alles door 
mekaor
Nog efkes verder pilzen en de regen-
boog is klaor
‘K wor langzaam geel en groen, en ik 
zie ’n bietje blauw
Maor rood-oranje is de kleur waar ik ut 
meest van hou!

REFREIN (3X)

App jij hem al?
Duizenden Kielegatters hebben ‘m al op hun mobieltje staan; de 
Kielegat-app. Hier vind je alle informatie, de leukste weetjes en het 
complete programma. Maar ook zorgen de pushberichten ervoor dat 
je niets mist. En weet je wat je nog meer kunt zien en doen op de 
app? Muziek, selfies met de Prins en de nodige humor natuurlijk. Dus 
als echte Kielegatter moet je hem hebben...download de mobiele app 
‘Kielegat – Carnaval in Breda’ nu! 

    Kielegat
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Prinsenkade 7, 4811 VB Breda. www.cafelievense.nl

Ut beste zicht op de Grôte 
OptOcht edde natuurlûk 

bij café Lievense!

Da Ziede ZO!

w w w. a b c - c l i n i c . n l

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

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

Liesbeth straalt 

weer na haar 

behandeling met 

injectables

Liesbeth Willemsen vindt ABC Clinic leuk
3 uur.

Vrijdag 
01 maart

tot  
Zondag 

03 maart

Carnaval 



VRIJDAG 1 MAART

Klokkenberg Kielegats 
Konzert  
+ nazit met Bredaose kapellen
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 20:11 uur
 
Stuiterbal - Powered by 
Rabobank 
Mezz Breda
Tijd: 20:11 uur

Info: www.kielegat.nl

VRIJDAG 1 MAART

Klokkenberg Kielegats Konzert  
+ nazit met Bredaose kapellen
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 20:00 uur
 

Rabobank Stuiterbal 
Mezz Breda
Tijd: 20:11 uur

Info: www.kielegat.nl

KLASSIEK MET EEN TIKKIE SOUL 

Wat krijg je als je een nieuwe dirigent, een nieuwe 
presentator en een nieuwe sponsor bij elkaar zet? 
Juist, het vernieuwde Klokkenberg Kielegats Konzert. 
Martijn Sanders (bas/bariton) en Bernadeta Astari 
trakteren u samen met het vertrouwde Philharmonie 
zuidnederland op klassieke werken, zoals Strauss, 
Stolz, Verdi, Lehar, Donizetti. Op het podium 
verschijnen de nieuwe dirigent Per Otto Johansson 
en de nieuwe presentatrice Angela van Rijthoven. 
Met als nieuwe sponsor Landgoed Klokkenberg 
is deze muzikale avond bijna compleet. Vergeet 
namelijk niet dat dit jaar de souldiva Shirma Rouse 
een spetterend optreden geeft. 

Prins Daan, het gevolg en hofkapel De Makrele 
komen luisteren! Ben jij er vrijdag 1 maart ook bij? 
Kaarten zijn voor € 35,00 te koop via www.chasse.nl. 
Het concert begint om 20.11 uur. 

Kielegats Konzert

En weet dat je na afloop ook nog kunt genieten van de gezellige nazit met Ut 
Gedemt’Aovekoor en de beste kapellen van ‘t Kielegat. 

Jongeren krijgen eigen 
feest: Stuiterbal!       
Na jarenlang hoofdsponsor te zijn geweest van het Rabobank Kielegats 
Carnavalsconcert, geeft Rabobank Breda het stokje door aan Landgoed De 
Klokkenberg en gaat de carnavalsbakens verzetten. Rabobank Breda wordt 
hoofdsponsor van het allereerste Stuiterbal in Poppodium MEZZ.

Vrijdag 1 maart 2019 organiseert Stichting Kielegat het allereerste Stuiterbal - powered 
by Rabobank. Poppodium MEZZ wordt omgebouwd tot hét carnavalsparadijs voor 
Bredase middelbare scholieren. In de Grote Zaal draaien dj’s carnavalsknallers en 
stevige feestnummertjes! In de Kleine Zaal is het de hele avond Silent Disco: kies je 
favoriete muziekkanaal en stuiter lekker in het rond!

Organisatie en reglement
De organisatie van Stuiterbal is in handen van de Stichting Kielegat in samenwerking 
met MEZZ. Tijdens dit feest wordt geen alcohol geschonken en er is controle op 
alcohol aan de deur. Voor het volledige reglement van het Stuiterbal verwijzen wij 
naar de site  www.kielegat.nl/stuiterbal/.                                                                            

Actie Rabobank Breda
Wil jij er erbij zijn als Very Important Kielegatter? Dat kan! Jonge klanten van Rabobank 
Breda maken kans op 2 VIP-kaarten! Lees meer op www.rabobank.nl/breda. 
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Gem. brandstofverbruik: 4,0 – 5,5 l/100km, 25 - 18,2 km/l. CO2-uitstoot: 160 – 130 g/km. Genoemde actie en bijbehorende consumentenadviesprijs zijn geldig op voorraadmodellen van de Kia Stonic met uiterste aankoopdatum 
en datum kentekenaanvraag van 28-02-2019 en uiterste registratiedatum van 31-03-2019. Genoemde prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen 
van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Private lease-
aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Deze actie is geldig t/m 31-03-2019. 
Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.kia-leendertvdborn.nl

Breda Spinveld 37 Tel: 076 – 52 23 166
Oosterhout Meidoornlaan 10 Tel: 0162 – 45 56 00

Waalwijk Havenweg 19 Tel: 0416 - 7 68 000
Tilburg Kraaivenstraat 18 Tel: 013 - 46 52 100

Vanaf € 21.995,-
Private lease vanaf € 329,- p.m.

Stijlvol, stoer en sportief.
Da ziede zo!

De Kia Stonic

Alle dagen 

Grand party bij

BAR

Van Coothplein 4, 4811 NE Breda

Bij Het Bierhuis   
    krijgdut 
 nie op !!

Goorstraat 5, Breda.  Tel 076-5228394. www.hetbierhuis.nl



ZATERDAG 2 MAART

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

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

Onthulling Kiske & Mieske
Optreden winnaar 
Carnavalslied  
Bredaose Turfschippers en ´t 
Zooike
Locatie: Grote Markt
Tijd: 15:20 uur

Optreden Jeroen van Zelst  
Locatie: Grote Markt
Tijd: 15:30 uur

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

Hossen met Dun Willem
“van links.... naar rechts....”
Locatie: Grote Markt
Tijd: 17:00 uur

Info: kielegat.nl

Jubilarissen

De stad is weer van ons
Prins Daan krijgt vandaag van burgemeester Paul Depla de sleutels van het 
Kielegat. En dat moet gevierd worden. 

Om 14.00 uur verzamelen alle carnavalsvierders zich bij de Mezz. Vanuit daar 
vertrekken de muziekgezelschappen, carnavalsvierders, paardenvolk, hofka-
pel, Prins en gevolg richting Van Coothplein. Om 14.20 uur kuiert de bonte 
stoet richting de Grote Markt en om 14.55 uur wordt iedereen opgewacht 
door de oud-Prinsen, de burgemeester en opperpraatjesmaker Marco van 
den Wijngaard.

Prins Daan krijgt om 15.11 de sleutels van het Kielegat en neemt per direct 
het bestuur van de stad over. En na de onthulling van de carnavalssymbolen 
Kiske en Mieske barst het feest echt los. Zo zijn er optredens van de winnaars 
van het carnavalslied 2019; niemand minder dan de Bredaose Turfschippers 
met ’t Zooike en de lokaal wereldberoemde zanger Joost. Jeroen van Zelst en 
Alarmfase3 en de Rotdweilers komen ook hun muzikale klanken ten gehore 
brengen. Vanaf 17.00 uur gaat Willem volledig uit zijn dak voor een uurtje 
feesten, hossen en polonaise lopen.

Je zult ze niet tegenkomen met Ko-
ningsdag of een ander zomers feestje 
in de stad. Nee, het orkest Ââmpesâânt 
bestaat echt alleen voor carnaval.  Dit 
jaar vieren de zeventien leden van de 
Bredase band hun 22-jarig bestaan.

“Er werd veel te weinig echte Bre- 
dase carnavalsmuziek gespeeld. En wij 
vonden dat we daar iets aan moesten 
doen.” Eric van Overbeek, muzikaal op-
perhoofd en sousafoonspeler, vierde al 
jaren met zijn vriendenclub carnaval. 
“Iedereen kon wel wat muziek spelen en 

dus gingen wij, en passant, muziek spe-
len waarop echt gehost kon worden.” En 
zo werd Ââmpesâânt een feit.  

Het werd een succes! De groep werd 
groter en repetities werden ingelast. 
“Op een gegeven moment dachten we; 
laten we toch maar wat gaan organise-
ren.” Met als hoogtepunt een openbare 
repetitie op de donderdag voor car-
naval. “Die repetitie werd al gauw een 
van de leukste carnavalsfeestjes van 
de stad“, vertelt Eric. Van café De Floep 
verhuisden ze naar café ‘t Ginneken. En 

op het Ââmpesâântfeestje verschijnen 
tegenwoordig ook bijna alle hoogheden: 
de Baron van het Ginneken, de Prins van 
‘t Aogje en onze Prins Daan. 

En met die aftrap is het voor Ââm-
pesâânt zes dagen lang optreden in ut 
Kielegat. “We spelen altijd een potpour-
ri van twintig minuten aan muziek, doen 
het lekker rustig aan en het gaat vooral 
om de gezelligheid.” En na het haring-
happen op Aswoensdag, is het weer en 
tijdje stil bij Ââmpesâânt.

Ââmpesâânt
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Van Coothplein 18
Postbus 1039
4801 BA Breda
T. +31 (0)76 524 44 44
F. +31 (0)76 520 10 60
info@voorvaartadvocaten.nl
www.voorvaartadvocaten.nl

Letselschade?

     Da ziede zo!

’ t  S a s  1 3 - 1 4  B r e d a

B o d e g a  &  f o o d B a r

Galderseweg 27, Breda. 076-5614000

Ok meej unne 
goeie slok...

De 7 
heuveltjes 
ZIEDE ZO!



Prins en prinses
De Kielegatse brakkenbegeleider Joan heeft alle 
vertrouwen in deze jonge lichting.
‘Prins Joris hebben wij de afgelopen jaren in ut 
Kielegat gespot als een echte carnavalsvierder. 
Hij is de reden dat alle brakken uit ut Kielegat 
de mogelijkheid konden krijgen om zich aan te 
melden bij het jeugdgevolg. Hij is een SUPER 
aanjager! Prinses Lieke is een vrolijke meid met 
carnaval in het bloed. Het hele jaar door draagt ze 
haar schort met narrenkopje als ze in de keuken 
staat.’ 

Jeugdraad
Jano, Sjef, Mare, Eef, Meerle, Minthe, Duco, Eva, 
Willem, Boriz, Sézanne, Jet, Job, Lion, Hannah 
en Loïse zijn de gelukkigen die een functie in het 
jeugdgevolg hebben. 

Veel van de leden komt van de St. Josephschool. 
Die won vorig jaar de brakkensliert en dan mag je 
de hoogheden leveren. Dit is het tweede jaar dat 
ut Kielegat een echte jeugdraad heeft.

Joan: “Het is heel grappig om te zien hoe alle 
kinderen van welke school dan ook bij de groep 
horen. Ik heb me zelfs laten vertellen dat die 
brakken hun eigen app groep hebben (wij als 
begeleiding weten hier niks van…). Superleuk 
en trots dat ze zich allemaal zo opstellen dat 
alle kinderen welkom zijn! De brakken die in het 
jeugdgevolg zitten of hebben gezeten geef je 
een ervaring mee die ze nooit meer vergeten en 
daardoor carnaval waarschijnlijk altijd een warm 
hart zullen toedragen, overal en nergens maar 
zeker in ut Kielegat!’. 

Ze zijn al helemaal warmgedraaid en staan te trappelen om samen met prins Daan op de Grote Markt 
carnaval in te luiden. Naar het Jeugdprinsgeburenbal met de Prinsenbus, op de wagen van Prins Daan 
de Grote optocht bekijken, het vuurwerk op de Hoge Brug! 
Jeugdprins Joris en jeugdprinses Lieke en hun voltallige gevolg zijn klaar om te feesten en alle brakken 
mee te nemen in het carnavalsgedruis!

onvergetelijk!
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In de Kielegatse jeugdraad:



KijK voor de juiste 

openingstijden van onze 

winKels tijdens carnaval 

op www.ah.nl.

Kom lâângst en laot’oew’eige 
verrasse over de prijs!

da Ziede Zo, meej dun 
Karreneval motte 
bij albert Heijn
Zijn!



De da zie
In ut dagelijkse leven bende un een gewone kan-
toormedewerker maar tijdens carnaval verander je 
in een leeuw, aap of pinguin. Maar wat zegt dat nou 
eigenlijk over je, agge als een olifant of tijger door 
de stad slentert? 
 
Zebra: 
Als zebra bende vooral hyper en op z’n tijd ook rus-
tig. Zebra’s zijn vooral heel slim. Maar niet snel, ze 
worden vaak gepakt. En als het erop aan komt ge-
bruikt iedereen ze als slachtoffer. Dus kijk uit agge 
een roofdier aan ziet komen. 

Olifant
Olifanten zijn altijd anders dan anderen. Je ziet ze 
nooit alleen want ze staan het liefst in een groep bij 
mekare een pilske te drinken. Zo kunnen ze goed 
over elkaar waken. 

Leeuw
Als leeuw stade gij graag in ut middelpunt. Ge wilt 
dat alles om jou draait. Voorop in de polonaise en 
het liefst ook nog even een dansje op het podium. 
Leeuwen zijn ook liever bij mekaar dan helemaal al-
leen.

Vlinder
Een vlinder wil laten zien dat ie knap is en mooi… 
Een vlinder is flexibel en kan zich ook goed aanpas-
sen… handig agge weer naar een volgende kroeg 
wilt. 

Aap
Een aap heeft de lolbroek vaak aan. Hij probeert al-
tijd grappig te zijn. En meestal gaat de aap dat nog 
goed af ook.  Apen zijn ook avontuurlijk en vooral 
nieuwsgierig en leergierig. 

Tijger
Een tijger is actief, en houdt van zwem-
men. Je zult ze ook vaak alleen zien want 
dat wil een tijger graag. En wil je niet las-
tiggevallen worden? Verkleed je snel als 
tijger. Ook is een tijger sterk van geest!  

Hond 
Loyaal, dapper en speels… dat is wat een 
hond is. Een hond is wel in voor een spel-
leke en houdt van wedstrijden… Het zou 
goed kunnen dat je veel honden tegen-
komt in de optocht; het blijft een wed-
strijd! Een hond is overigens geliefd bij 
iedereen! 

Paard 
Als paard? Dan bende ambitieus. Je bent 
degene die de grootste en mooiste wa-
gens wil bouwen. Een paard is onder-
nemend, steekt graag de handen uit de 
mouwe

BENTZAT IS HET NA 33 
JAAR NOG NIET BEU
Het is al weer 33 jaar geleden dat iemand tijdens een uren 
durende vergadering opstond en riep; “Ik geloof er niet meer 
in, ik bentzat.” En zo kreeg de carnavalsband Bentzat dan toch 
een naam…
Een stel jonge Bredanaars richtten in 1985 de band op. 
“Destijds studeerden we door het hele land en als we dan 
op vrijdagavond thuiskwamen, maakten we in café Parkzicht 
muziek”, zegt Ronald Broeke, sinds 1989 lid van Bentzat. 

In die 33 jaar is er weinig veranderd. De rode overalls hebben 
plaats gemaakt voor de zwarte uniformjassen. En ook het 
vervoer is geüpgraded; de taxibus is ingeruild voor de 
oudhollandse fiets. 
Een ding is hetzelfde gebleven; het maken van muziek. Van 
de twaalf leden die de band nu telt, zijn er ook veel lid van 
de Harmonie in Princenhage. En dat is ook het geheim van 
de band. “Bij ons heeft iedereen een muziekinstrument leren 
spelen en kan noten lezen.” 
Bentzat bespeelt graag het publiek. Ze zijn een van de 
hofkapellen die ut Kielegat rijk is. Er wordt weleens gezegd dat 
we te hard spelen. Maar wij houden van power en verstoppen 
ons niet op het podium”, lacht Ronald.  

Van de 33 jaar dingt Bentzat al 22 jaar mee naar het winnende 
carnavalsnummer. Al 11 keer zat hun nummer bij de beste 
drie. En vijf maal is het ze gelukt om te winnen! De motoren 
daarachter zijn Arjan Broeders en Hugo Suijkerbuijk. “In de 
zomer ligt ie op het strand de tekst te schrijven.” 

In december 2018 heeft Bentzat hun jubileum met een eigen 
feest gevierd. “We hebben geen kappellenfestival gehouden. 
Nee, we wilden het anders; met feestband Proost was het een 
hele mooie avond.” Nu carnaval 2019 zijn intrede doet is het 
weer tijd dat Bentzat heel carnavalminnend Breda trakteert op 
een feestelijk optreden. 

Jubilarissen

de Zoo
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Autoschade?

Spinveld 7 | 4815 HR BREDA T 076 5147319
Rijksweg 98 | 5121 RC RIJEN T 0161-223594

Autoschade Herstel
Kemmeren

 Geen lange wachttijden

 Gratis vervangend vervoer

 Alle verzekeringsmaatschappijen

 Geen verhoogd eigen risico 

Voor al uw haarden en kachels

Nu minimaal € 500 subsidie op 
uw pelletkachel

Vanaf 5 kw vermogen
Subsidie voor cv-pelletkachels met een minimum bedrag 

van € 1400,00

Kom langs in onze showroom voor uitgebreide informatie. 
Wij helpen u graag.

• Houtkachels • Pelletkachels 
• Liftdeur houtkachels

• Open haarden • Design gashaarden 
• Afvoervrije gashaarden

• Natuursteen schouwen • Bio haarden 
• Elektrische kachels

• Snelle levering
• Vakkundig geplaatst

Koelemei 22 - Breda • Achter Baliëndijk • 076 - 5412 955 • 1200 m2

Ma t/m vr van 13.00-17.30 uur. Zaterdag van 10.00-17.00 uur

info@schouwenpaleis.nl • www.schouwenpaleis.nl

Maok uzelf nix wijs 
    en kom naar het... 

ScHOuwENPALEiS
Nu ook zonnepanelen

ZA 2 MAART
076 BAL

‘EDDE GIJ ’M AL GEWASSEN?

20:00 - 03:00 | € 15

STUITERBAL
POWERED BY RABOBANK

VR 1 MAART

20:00 - 01:00 | € 10 
INCL. 2 CONSUMPTIES

DE GROTE
OPTOCHT

MA 4 MAART

 VANAF 13:00 | GRATIS TOEGANG

DE BLOES BROEDERS 
+ ONS JIP + SJANNEKE + DJ AREND (IN DE ZAAL)

MEZZ’N ALLE 
CARNAVAL

ZO 3 MAART

DE BLOES BROEDERS
VANAF 13:00 | GRATIS TOEGANG

HOSSEN OP 

CARNAVALSKLASSIEKERS

EN HITS VAN TOEN EN NU!



Met klassiekers als ‘Zak ‘es lekker door’ 
en ‘Het feest kan beginnen’ staan De 
Deurzakkers sinds jaar en dag op eenzame 
hoogte. Komende carnaval staat het duo 
vierenveertig jaar op de planken, van 
gerenommeerde podia tot de kroeg om 
de hoek. Clemens van Bracht en Willem 
van Schijndel; “Het is net een huwelijk, we 
vullen elkaar goed aan. We zijn een plus 
en een min. De één is creatiever en de 
ander is zakelijk veel beter.” Op de vraag 
wie de echte Deurzakker is, zegt Willem; 
“Daar is maar één antwoord op: dat zijn 
we allebei.”

Afgelopen jaar stonden De Deurzakkers 
al even op het podium op de Grote 
Markt. “Dat was een enorm succes!”, 
aldus organisator Jaap Meeldijk. “Toen 
we hoorden dat de heren in 2019 hun 

jubileum zouden vieren hebben we 
meteen contact opgenomen met de vraag 
of ze hun verjaardagsfeestje bij ons wilden 
komen vieren. Wat denk je? Ze zeiden ja!”

Zingen op de klokken van de Grote Kerk
Een bijzondere samenwerking met 
stadsbeiaardier Paul Maassen zorgt 
ervoor dat feestvierders dit jaar kunnen 
hossen op de klanken van de beiaard. Een 
unieke gebeurtenis!

Single ‘Wij doen het licht wel uit’
Tijdens Hossen op de Markt vertolken 
De Deurzakkers en Hossen op de Markt 
ook hun gezamenlijke single ‘Wij doen 
het licht wel uit’. De videoclip werd 
opgenomen bij café ‘t Tapperijke aan de 
Grote Markt. Check I-Tunes of Spotify 
voor het resultaat. 

Hossen op de Markt werd in 2013 
voor het eerst georganiseerd om het 
aloude Bredase straatcarnaval nieuw 
leven in te blazen. Sindsdien is het 
evenement uitgegroeid tot het ‘Grootste 
Carnavalscafé van Nederland’. Joris 
Joosen is één van de initiatiefnemers: 
“Hossen op de Markt álles wat je van een 
goed café mag verwachten: koud bier aan 
de bar, verrassingsartiesten die een feestje 
kunnen bouwen en heel veel vrienden 
en bekenden. Daar bovenop zorgen 
we voor een hele reeks aan speciale 
effecten, tonnen confetti en honderden 
opblaasbeesten.”

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

ZONDAG 3 MAART

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

Groot Kielegats 
Muziekspektakel
M.m.v. DJ Dennis, DJ Paul, 
Ger Couvreur, Tommy Lips, 
Sjansjee, Rob van Daal en Het 
Feestteam 
Locatie: Grote Markt
Aanvang: aansluitend aan de 
Brakkensliert - tot 20.00 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: kielegat.nl

Deurzakkers vieren 44 jarig jubileum op de Grote Markt

Deurzakkers zingen mét Grote 
Kerk tijdens Hossen op de Markt

zak eens lekker door...
Tijd voor de Brakken. De Kielegatse Brakkensliert gaat om 13.30 uur van start 
vanaf de Nieuwe Haven richting de Grote Markt. Prins Daan en gevolg worden 
muzikaal bijgestaan door De Makrele. Aansluitend, als de leutstoet er op zit, 
begint om 15.00 uur het Brakkenbal in het Chassé Theater.

HET GROOTS KIELEGATS MUZIEKSPEKTAKEL: Tussen 14.30 en 20.00 uur 
treden vele artiesten op inclusief de feest dj’s Dennis en Paul. Op de Grote 
Markt zal allerlei muziek uit de speakers klinken. Van de stichting Leutpen-
ning hebben we een keur aan artiesten mogen boeken: Ger Couvreur, Tommy 
Lips,  Sjansjee, Rob van Daal en het Feestteam. Aansluitend start Hossen op de 
Markt met tadadataa...

Het Brabantse feestduo De Deurzakkers bestaat dit jaar 44 jaar: vier keer elf, een car-
navalsjubileum. Deze mijlpaal gaat niet ongemerkt voorbij. Hossen op de Markt zet de 
heren in de schijnwerpers tijdens een twee uur durende show op carnavalszondag en de 
Grote Kerk speelt daarbij een glansrol! Natuurlijk brengen De Deurzakkers en Hossen 
op de Markt ook hun gezamenlijke single ‘Wij doen het licht wel uit’ ten gehore.
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BIJ CARPROF
ZEGGEN WIJ 
ALAAF
TEGEN ALLE  
MERKEN

SPINVELD 72A, BrEDA
t  076 - 521 85 09
e  NuItErmANS@cArProf.NL
www.carprof.nl/breda

CARPROF NuITERMANs

Drukwerk van 

Van den Wijngaard;

Da ziede zo!

telefoon 076 - 5 213 700
www.drukkerijvandenwijngaard.nl 

Advertentie Kontklopper 2019_Advertentie Kontklopper  30-11-18  12:21  Pagina 1

Autobedrijf Oprins
De enige echte (O)Prins 

van Breda
met vorstelijke service

Mathenessestraat 27-29, Breda, (076) 565 13 37. autobedrijfoprins.nl

Breda en omstreken

Scherp geprijse
huurauto’s in Breda

Al voor €19,-per dag

Van Riel BReda

Uw mobiliteitspartner
Hyundai service, nieuwe

modellen & occasions

j a m e s  b r e da

o n d e r h o u d  a l l e  m e r k e n

Geen gedoe, prettige service
en kwalitaief onderhoud 

voor een eerlijke prijs

haal & breng,
ook lease

Van Riel automotive
Uw Kielegatse mobiliteitspartner 

Charles Petitweg 1 | Breda, tel. 076 572 5555 | www.vanriel.nl



Hoe ver woon je van het Kielegat 
vandaan?
Tessa: Ik woon exact 81 kilometer van het 
Kielegat. Dat is precies 1 uur en 7 minuten 
met de trein. Van huisdeur tot kroegdeur is 
dat exact 2 uur.
Simon: Mede door een dyslectische ooievaar 
niet in Breda beland, maar 26 kilometer 
verderop;  Boven de Sloot. 
Niki: Ik woon in Nigtevecht, op een uur 
rijden naar het Kielegat.

Wat drijft je om elk jaar terug te 
keren?
Tessa: Het bier smaakt goed, de gezelligheid 
en met al mijn vrienden de polonaise op de 
Grote Markt lopen.
Simon: Het plezier om samen met vrienden, 
vijf dagen lang te eten, drinken en deuzige 
praat te doen onder begeleiding van 
Hoempapa-muziek.
Niki: De heerlijke club vriendinnen met wie 
ik carnaval vier en De Brabantse gezelligheid. 
We slapen met z’n allen bij elkaar en dat is 
toch zo’n feest. Een van de CV’s met wie we 
altijd carnavallen, Ga Toch Skiën, organiseert 
op de zaterdag altijd een kroegentocht. Dat 
is altijd lekker inkomen en mega gezellig.

Hoe kom je naar het Kielegat?
Tessa: Ik ga met de intercity, al zittend met 
zes blikken bier op mijn tafeltje. 
Simon: Met een hele grote auto, want 
vijf dagen carnaval zorgt voor nogal wat 
bagage (boodschappen + carnavalspakken + 
attributen en pils natuurlijk).
Niki: Met auto of trein.

EN ALS JE ER DAN BENT, WAAR BEN 
JE DAN VAAK TE VINDEN?
Tessa: In het Voske.
Simon: Van café Parkzicht tot aan café de 
Bruine Pij, van de Haagdijk tot aan café 
Publieke Werken en van café Markhoek tot 
aan de Heeren van Breda.
Niki: Bij de familie Bakkers thuis, De Bruine 
Pij, de Grote Markt of het Ginneken, liefst 
Ome Jan.

Wat maakt het Bredase carnaval 
zo bijzonder?
Tessa: Dat ik er ben! 
Simon: Het bijzondere aan het Kielegat vind 
ik dat het laagdrempelig is en voor eenieder 
toegankelijk. 
Niet zoals in bijvoorbeeld het Krabbegat met 
eigen muziek en gordijnen… Oftewel doe je 
eigen (het liefst zelfgemaakte) pakske aan 
en geniet van het Kielegatse carnaval!
Niki; De losbandigheid, baldadigheid, 
heerlijke humor, het verkleden en alle 
gezellige mensen uit Breda. Ook vieren we 
het vaak met CV Ga Toch Skiën en Nee Gij 
Dan.

Waar heb je goede herinneringen 
aan? 
Tessa: Dat ik een keer uit de kroeg werd 
gezet omdat ik te gezellig was… 
Simon: Ons huwelijk op de 11e van de 11e 
te Breda (in carnavalsstijl natuurlijk en twee 

dagen lang). Maar ook met alle vrienden als 
wasserette wasgoed ophangen door heel 
het Kielegat. 
Niki: Tijdens mijn allereerste carnaval 
heb ik mijn man ontmoet, met wie ik nu 
prachtkindjes heb.  Maar eigenlijk is iedere 
carnaval wel een memorabele, er gebeuren 
altijd veel hilarische dingen omdat iedereen 
er even helemaal uit is en lekker baldadig 
wordt. 

Overweeg je niet om hier (weer) te 
gaan wonen?
Tessa: Elk jaar weer. Maar ik wil misschien 
wel een vakantiehuisje op de Grote Markt 
kopen en dat ik daar dan vijf dagen per jaar, 
meestal in het voorjaar, ben. 
Simon: Ja zeker, maar jeetje wat is dat 
prijzig… Maar we blijven dromen.
Niki: Nee dat niet, wij wonen supermooi, 
maar ik blijf wel altijd afreizen om met de 
meiden en alle bekenden carnaval te vieren!

Heb je nog een tip voor alle 
Kielegatters?
TTessa: Bij kans op regen; een groot 
doorzichtig zeil spannen over de Markt. 
Simon: Ga eens naar de carnavalsactiviteiten 
buiten carnaval om. Deze zijn zeer de 
moeite waard. Zoals de Oeledienst en de 
Grôtste Mââuwert. En misschien nog wel 
belangrijker ‘met bier en zang, leeft men 
lang.’
Niki: Blijf vooral zo’n heeeeeerlijk feest op 
deze manier doorvieren, wij blijven komen!
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Brexit 1
Tessa Arts
Nijmegen

Brexit 2
simon liedorp

zwijndrecht

Brexit 3
niki groothuis

nigtevegt

Ge kent da wel; van die mensen die nie in Breda 
wonen maar meej carnaval elk jaar terugkeren naar 
de Parel van het Zuiden. 
Van die Bre(da)-(e)xit feestvierders die hun hart 
verloren hebben aan het Kielegatse carnaval.



DAS UNNE KARRENEVALSVIERDER, 
DA ZIEDE ZO!
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Vraog ut 
maar aon 
Monaa!

Onze Monaa behandelt ook di jaor wir un 
aontal carnavalsproblemen die du redaksie dit 
joar heeft mogen ontvange!

BRIEF 1: MUN FIETS KWIJT
Na un avondje dweilen ben ik telkens munne 
fiets kwijt! Ben illemaol raodeloos, wa mok 
daor aon doen?
Carnavaleske groeten,
Unne Dweil (zonder fiets)

 
Lieve Dweil,
Ut antwoord is eigenlijk heul simpel. Pak dun 
bus, of unne taxi! Dan bende oewe fiets 
nooit mir kwijt.
Alaaf. Monaa

BRIEF 2: DUN PRINS
Beste Monaa,
Ik zou graag een keertje een sjieke selfie willen 
maken met Prins Daan. Maar ik kom nooit het 
podium op. En in zijn bus mag ik ook al niet 
komen. Is er nog een andere mogelijkheid om 
een selfie te maken met Prins Daan?
Groetjes,
Marie Therese Du Bonbon.

 

Beste Marie Therese,
Dun oplossing is simpel. Wiste gij…euh... Sorry; 
U, dat onze Prins Daan un eige bar heeft meej 
dun Carnaval? Ze noemen da Dun Prinsenbar! 
En da is Publieke Werken in d’n Sint Annastraot. 
Daor kunde Prins Daan regelmatig in ut wild 
spotten! En agge ut hem nou heul lief vraogt, 
das wiltum vast wel meej jou… euh…u, op d’n 
foto!
Alaaf, Monaa

BRIEF 3: IS UT WEL VEILIG?
Alaaf Monaa,
Ik had un vraogje. Ik vroeg mun zelluf af of 
heul da karrenevalsfeest wel veilig is. Vorig jaor 
zag ik noameluk un gigantische steekpartij op 
de markt! Witte gij wat er aon d’n hand was?
Dokter Bibber

 

Beste Bibber,
Dieje steekpartij was un bijeenkomst van d’n 
raod van elluf! Al die steke bij elkaore lekt 
inderdaod op un steekpartij. Ben maor nie 
bang. Alles is veilig!
Dikke zoen,
Monaa.

Worde gij ok Vriend van de Prins?

Wat voor ingrediënten heb je nodig voor een heerlijke 
carnavalstijd? De Vrienden Van De Prins (VVDP) weten dat wel. Al 
heel wat jaartjes zorgen zij tijdens carnaval goed voor hun leden. 
Op carnavalsmaandag word je, al kijkend op een prominente 
plek naar de optocht, in de watten gelegd met een hapje en een 
drankje. Ook krijgen de Vrienden elk jaar een mooi versiersel 
persoonlijk uitgereikt door Prins Daan. Of dat niet genoeg is 
organiseren de VVDP ook een ontbijt, samen met de Prins voordat 
de traditionele Oeledienst in de Grote Kerk begint. Daarna is er 
ook de gelegenheid te borrelen en te proosten. Kortom, ook zin 
om een Vriend van de Prins te worden en deel te nemen aan deze 
gezellige activiteiten? Word dan lid en kijk voor meer info op 
kielegat.nl

‘edde gij ‘m al 
gewassen? 
De veertiende editie van het 076-bal zal dit 
jaar heerlijk fris en schoon zijn. Met het thema 
van dit jaar: ‘edde gij ‘m al gewassen? zullen de 
schoonmaakartikelen niet aan te slepen zijn. 
Voordat je op 2 maart de Mezz betreedt, ga je 
eerst even door de wasstraat. Eenmaal binnen 
staat de zaal weer bol van de beste Kielegatse 
kapellen. In de grote zaal bouwen de huis-dj’s 
een feestje. En volop artiesten waaronder 
Trafassi natuurlijk niet mag ontbreken! Kleine 
wasjes grote wasjes! 
Laat je creativiteit de vrije loop en kom met je 
dweil of mop naar het feest. En volgens goede 
traditie is er voor iedereen een cadeautje. 
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Café 

ZATERDAG
21.00 UUR: 

HET GROTE
“U-vraagt-

En-Wij-
Draaien-Bal”

21.30 UUR: 
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Majorette en Twirlvereniging Expression 
Een goed begin is het halve werk! Al meer 
dan 20 jaar lopen ze mee in de optocht. Deze 
dames trainen wekelijks om goed voor de 
dag te komen en bij Expression komen vele 
kampioenen vandaan. Geen optocht zonder 
majorettes!

Commissie verkoop
“Ik steun carnaval in ’t Kielegat, da ziede zo!” 
Koop de leutmedaille bij de wagen van stichting 
Kielegat. Voor slechts € 4,- steunt u het Bredase 
carnaval en lopter gèf bij! Natuurlijk worden er 
ook allerlei andere Kielegatse carnavalsartikelen 
verkocht. Sjop til joe drop.

1. PRINSENWAGEN
“Da ziede zo” 
‘Daar komt ie nog een keer aan Daan…….’ Onze 
hoogheid Prins Daan gaat voor de laatste keer 
voorop in de Kielegatse Leutstoet. Nadat hij op 
de Grote Markt iedereen heeft zien passeren zal 
hij weer achter aansluiten. Geflankeerd door zijn 
pages, de Raad van Elf, de hofnar en hofkapel, 
zorgt hij voor de jurering van de Prinsenprijs. 
Jeugdprins Joris en prinses Lieke feesten samen 
met de jeugdraad om er een onvergetelijke 
optocht van te maken.

2. C.V. Ak mar leut heb (Grote wagen)
“Deh ziede ZOO!”
‘Ak mar leut heb’ heeft de ZOO meegenomen. 
Dieren die we in het circus niet meer mogen zien, 
heeft ‘Ak mar leut heb’ Breda binnengesmokkeld. 
Welke dieren dan? Misschien allemaal wel 
dieren die met een N beginnen. N’hond, n’ezel, 
n’olifant. Ge Ziede ’t ZOO hier.

3. Ut lekker Bietje
“De Russen zijn als de hekke, geen Carnaval in 
Moskou, dus dan maar in het Kielegat.”
Waarschijnlijk is dit de grootste ‘hek’ in de 
geschiedenis die in het openbaar heeft 
plaatsgevonden. De gezellige Russen van Ut 
lekker Bietje zien er ongevaarlijk uit achter dit 
hek, maar voor je het weet worden ze zo weer 
uitgezet door onze MIVD.  

4. C.V. Bak en Beun (Grote wagen)
“Made in China”
C.V. de Gabbers en C.V. Nie te Houwe uit 
Bavel hebben de handen ineengeslagen. Met 
een grote wagen wordt de Chinese cultuur 
uitgebeeld. Of het de oude Chinese cultuur is of 
de hedendaagse Chinese samenleving, da ziede 
zo.

5. De Zuilenschuivers (Grote Groep)
“Da ziede Zo!“
De Zuilenschuivers uit ’t Aogje wanen zich dit 
jaar in de wereld van de showbizz en lopen als 
echte artiesten door de straten van ’t Kielegat. 
Maar……is het schijn? Da ziede zo! Komt dat 
zien, komt dat zien!

6. Aogse Hopkes (Kleine groep)
“You ‘ll never WOK alone”
‘Niet mokken, lekker wokken’ vinden de Aogse 
Hopkes. De Aogse Hopkes lopen zelden voorop, 
maar ze zijn er altijd bij, sinds 1998. ‘When you 
wok, through a storm, keep your head up high!’ 
Voor alle Kielegatters zetten ze er gewoon een 
bordje bij, want You ‘ll never wok alone.

7. Bari (Individueel)
“Da Ziede Zo”
Bari heeft dit jaar zo verschrikkelijk zijn 
best gedaan om zijn act geheim te houden. 
Ondanks verschillende infiltratie pogingen, 
afluisterpraktijken, onverwachtse bezoeken, 
richtmicrofoons enz. enz. hebben wij geen 
flauw idee van wat hij gaat doen. 
Wij hopen dat hij het wel weet, maar da ziede 
zo!

8. C.V. Trio zonder Jan (Paar)
“Laat uw handen eens wapperen”
De oproep van Trio zonder Jan is duidelijk: “Alle 
kinderen, mannen en vrouwen: steek dit jaar 
eens de handen uit de mouwen. Dus sta niet zo 
doelloos aan de kant, maar help ons eens een 
hand!” Zo zonder Jan kunnen ze dus best wat 
hulp gebruiken.

9. Dun Otto (Individueel)
“Wa’s da vor vrimde vogel?  Da Ziede Zo!”
Otto Knitel loopt sinds 1974 mee in de optocht en 
ontbreekt ook dit jaar niet. Een grote kleurrijke 
vreemde vogel met een verrassend Da Ziede 
Zo effect loopt mee. Dun Otto waarschuwt het 
publiek vooraf. Niet voeren: Hij pikt alles en niet 
kwaad maken: Hij pikt niks. Dun Otto gaat graag 
het debat aan met het publiek, maar zal door de 
optocht-commissie op de huid gezeten worden, 
want zij pikken niks.

10. Vrij

11. Boeren Sociëteit Ginneken (Grote groep)
“Kierewiet van Kielewiet; stadslandbouw Da 
Ziede Zo.”
Stadslandbouw is een zeer actueel onderwerp 
en de echte boeren van de Boeren Sociëteit 
Ginneken hebben daar natuurlijk een eigen kijk 
op: Da ziede Zo. Naast herinrichting van de Grote 
Markt, Spanjaardsgat en Stadskantoor mag 
natuurlijk ook een wietplantage niet ontbreken.
Dat mot goeie wiet zijn. Da Ziede Zo vinden de 
boeren uit ’t Ginneken.

12. De Meejlopers (Kleine groep) 
“We loate dun Aogdijk wél meejloope”
Mede door het rumoer rond de wijziging in 
de route, brengen de Meejlopers een ode aan 
‘een dijk van een straat’. “Dankzij ons gaan de 
Kielegatters genieten van ’t begin tot het eind 
van al het lekkers dat meejloopt.”

14. C.V. Ben effe weg! (Paar)
“Wij gooien STRI’J’KE”
Hier wordt een droom werkelijkheid! Deze neef 
en nicht hadden al jaren de wens om nog eens 
met de Grote Optocht mee te lopen en hebben 
dit jaar de daad bij het woord gevoegd. ”Wij 
hangen al jaren de was buiten meej carnaval 
en gooie strike in de optocht, da ziede zo!” Wij 
hopen maar dat het niet de vuile was is.

MAANDAG 4 MAART

Grote Optocht
Locatie: start van hoek Haagdijk/
Prinsenkade om 12:49 uur
De wagens starten om 12:00 uur 
vanaf de Kopse Kant en draaien 
de Haagdijk op. Hier voegen de 
loopgroepen in en loopt alles in 
de juiste volgorde de bekende 
route.

Optochtbal
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 16:00 uur

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

Hossen en feesten met Dun 
Willem en Mark de Tenter
Locatie: Grote Markt
Tijd: 19:00 uur 

grote optochtdag
De dag van de Grote Optocht is aangebroken. Met een iets gewijzigde route 
maken we de jaarlijkse leutstoet een stuk compacter maar voor het publiek 
en de deelnemers vooral een stuk leutiger.

Voor meer info neem je de Kontklopper mee. Geniet van al het moois en 
leutigs dat de afgelopen maanden door honderden creatievelingen in me-
kaar gezet is. Speciale aandacht voor de nieuwe prinsenwagen die voor het 
eerst meerijdt.

Deelnemers Grote Optocht 
2019 in ut Kielegat
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15. Stichting C.C. ’t Aogje
“G’eddut of g’eddut nie!”
Prins Raymundus de XIX van ’t Aogje (incognito) 
en zijn uittredende Ploeg rijden natuurlijk weer 
mee in de Grote Optocht. ’t Aogje maakt ieder 
jaar graag gebruik van de mogelijkheid om 
een bijdrage te leveren aan het Kielegatse 
carnaval. Ook dit jaar zonder het traditionele 
confettigevecht, maar wel om al het moois te 
beoordelen in de Kielegatse leutstoet: G’eddut 
of g’eddut nie!

16. C.V. Te Gek (Randgemeente)
“Kan nie balen”
Dat was het dus wel vorig jaar: balen. Hun 
prachtige wagen was helaas niet te zien in 
’t Kielegat omdat een viaduct te laag was. 
Deze fusieclub van C.V. de Kwarre en C.V. de 
Gangmoakers uit Etten-Leur zijn er dit jaar 
gelukkig wel bij. “Monsieur Cannibale, je n’veux 
pas mourir!”, misschien dat het helpt.

17. CV De Schutters (Grote groep)
“De Schutters redden ’t wel”
De Schutters vrezen nu het water van de haven 
wordt verbonden met de singels, dat er mensen 
in het water gaan vallen. Hoogtijd voor de EBRB 
(Eerste Bredaose Reddings Brigade). Het lijkt 
erop dat hier en daar nog wat bijgeschaafd  
moet worden om drenkelingen weer snel en 
veilig op het droge te krijgen. Hoe de schutters 
ervoor staan, Da Ziede Zo.

18. Bende Benukt (Kleine groep) 
“Ons opa is aen het dementere” 
Bende Benukt is terug na een uitstapje in de 
optocht van vorig jaar als ‘Duo met Michiel’. Ze 
laten zich meteen weer van hun goeie kant zien 
als mantelzorgers, maar kunnen ook best nog 
wat extra hulp gebruiken. “Ons opa gaot hard 
achteruit. Helluptum astenblieft een handje!” 
Steek dus gerust even mee de handen uit de 
mouwen.

19. Zullie ok wir (Paar)
“Wij brengen verlichting”
Vorig jaar met stip op één binnen gekomen 
met hun Mie Toe act en dat winnen smaakt 
naar meer. “Dit jaar brengen we verlichting, dan 
hoeven de optocht deelnemers niet in ’t donker 
naar huis en hoeft d’n optocht ook niet ingekort 
te worden. Dan kunnen we volgend jaar weer 
over de Haagdijk en weer lekker gaten laten 
vallen.” 

20. Vrij

21. Het wonder van Breda (Individueel)
“Het wonder van Breda”
Hubert gaat in een uiterst vermakelijke, 
verwonderlijke en lach-je dood voorstelling het 
carnavalspubliek vermaken. Hubert zeult een 
carnavalskop met zich mee, die men nog lang 
zal heugen in Breda. Hoe ’t ie het doet, je weet 
het niet, maar in elk geval: Da Ziede Zo.

22. KV SowieSo ‘Opeloos (Grote groep)
“We zitten achter de geraniums, maar nie meej 
carnaval.”
Niet voor niets nr 22! Al 22 jaar in de Grote 
Optocht te bewonderen. De oudjes van SowieSo 
‘Opeloos zitten het hele jaar thuis achter 
geraniums. Daar zijn ze heel happy en tevreden. 
Maar dan barst het carnavalsfeest los. SowieSo 
‘Opeloos is dan niet meer te houden. Of ze de 
geraniums inruilen voor sanseveria’s weten we 
niet, maar los gaan ze! 

23 C.V. De Mutsen (Paar)
“Carnaval vier je niet in je eentje”
‘Carnaval vier je samen dus niet in je eentje.’ De 
Mutsen zijn heel stellig dit jaar. ‘Aan de andere 
kant kun je in je eendje heel goed carnaval 
vieren. We zijn met z’n tweeën maar af en toe 
mag er best eentje bij.’ Of je nou in je eentje 
bent of niet, allemaal opgelet want er komt er 
eendje aan.

24. C.V. De Pauwervrouwen (Kleine groep)
“Wa de Pauwervrouwen zoeken, da ziede zo!” 
Deez jaar gaon de Pauwervrouwen meej veul 
pauwer op zoek naar hun prins op ut witte pèrd. 
Maor ‘ij mot wel aon strenge eisen voldoen: As 
irste mottie goed meej de pauwervrouwen om 
kenne gaon. Hij mot makkelijk en soepel op- en 
af kenne, deur zun knieje kenne zakke, meej 
un zwipke overweg kenne en de teugels goed 
laote viere! Maor bovenal mot ‘ij ze goed kenne 
aonspore. Luket om hun prins op ut Witt pèrd te 
vinde? Da ziede zo!

25. C.C. Giegeldonk  
“Zo doede da“
Prins Eduardus met zijn gevolg uit Giegeldonk 
(Haagse Beemden) komt traditiegetrouw 
graag naar het Kielegat om de Grote Optocht 
te bekijken. Dat ze in Giegeldonk weten hoe je 
carnaval moet vieren da ziede zo. Ze geven daar 
het goede voorbeeld: zo doede da!

26. C.V. Da Deug Nie (Grote wagen) 
“Bijgeloof” 
Brengt dat hoefijzer geluk? Last van een zwarte 
kat? Geen prijs met 13? Da Deug Nie gaat op 
zoek naar de kruisbestuiving tussen bij en 
geloof. Zij geloven heilig in het beestje met de 
mooiste kleurcombinatie ter wereld. Gelukkig is 
het vrij lastig om met een grote wagen onder 
een ladder door te rijden. Wij wensen deze 
Baviaonen in ieder geval alle succes. 

27. C.V. W?rom (Kleine wagen)
“’Z(o) moet Zo(o)”
Waar ze vorig jaar nog een Mexicaans 
feestje bouwde maakt W?rom er dit jaar een 
beestenboel van. We gaan een wilde tijd 
tegemoet en het is maar de vraag of de dieren 
in hun kooi blijven. Gelukkig lijkt het zichzelf op 
te lossen want de wildste beesten vangen ook 
wilde dieren. 

28. C.V. De Ratdraojers (Grote wagen)
“Losse Flodders”
De Ratdraojers uit Baviaonenland komen met 
een grote wagen en de familie Flodder is met 
ze meegekomen. Wat komen zij in ut Kielegat 
doen? Wij geloven niet dat ze een woning in de 
goudkust krijgen toegewezen. Maar misschien 
toch verstandig om even goed te kijken als het 
‘zooitje ongeregeld’  voorbij rijdt.

29. Trio met de Buuf (Kleine groep)
“Da ziede zo” 
Dit dames-trio is voor de eerste keer te 
bewonderen in de Kielegatse leutstoet. 
“Wij kennen de buurvrouw van de buuf en 
sindsdien ontstaan er de beste ideeën.” Of 
dat daadwerkelijk het geval is mag u zelf 
beoordelen want deze dames zien ze vliegen.

30. Vrij

31. C.V. Koos & Koos (Paar)
“Tûsse kunst en kitsj, da ziede zo!”
Koos & Koos hebben inmiddels een klein Koosje 
gekregen en dat is reden voor een traktatie. 

Ze schenken het Kielegats Carnavals Museum 
KCM graag twee waardevolle kunststukken, 
maar is het wel kunst of toch kitsj? Heeft u zelf 
nog een waardevol attribuut voor dit bijzondere 
museum? Kunst of kitsj, Koos & Koos zien het 
zo!

32. Dun Vollie (Individueel)
“Da ziede zo of nie” 
Kiske Volders uit ’t Aogje heeft een heel eigen 
kijk op ’t Kielegat en dit jaar gaat hij die met ons 
delen. Op de vraag hoe dat er precies uit gaat 
zien antwoordde deze oudste deelnemer aan 
de Kielegatse leutsliert: “tsja, ik maok kiekskes 
die er op lijken, of nie!” Heel duidelijk lijkt ons, 
of nie. 

33. Allus zakt (Grote groep)
“R’eddut of r’eddut nie, da ziede zo”
Hebben jullie ’t al gehoord? Allus zakt gaat 
aan boord. Gaan we zinken of ons ‘in love’ 
verdrinken. Zakt ‘Allus’ naar de bodem of is de 
redding nabij? ‘Vang de boei en keer het getij’, 
is de boodschap van Allus Zakt. ‘Generaol’ Inge 
Willemsen slaagt er nog steeds in om met Allus 
Zakt het publiek, maar vooral ook de eigen 
club aan het lachen te krijgen. Originaliteit en 
creativiteit en samen plezier maken is de ‘core 
business’ van Alles Zakt.

34. C.V. De Schobbejakke (Kleine wagen)
“We gaon als d’n brandweer door het prachtige 
Kielegat”
De brandweermannen en vrouwen van De 
Schobbejakke rukken met meerdere bluswagens 
uit. De toeschouwers van de optocht krijgen 
echt Kielegats water uitgereikt. Mocht er ergens 
brand uitbreken in de stad, dan is met de hulp 
van iedereen de brand snel geblust. Een ode 
aan de Kielegatse brandweer, zij verdienen voor 
al het goede werk dat zij doen het respect van 
iedereen.

35. C.V. De Jeanettekes (Grote wagen)
“Daar Ziede Show”
Met een grote wagen zetten De Jeanettekes, 
thuis in de Venisebar, de Moulin Rouge op 
stelten.
De enige gay carnavalsvereniging van ’t Kielegat 
doet weer volop mee. Hoe herken je de 
Jeanettkes? Da Ziede Zo, Daar ziede show.

36. C.V. Zo Gek Nog Nie (Grote wagen)
“Ziet mar zo: tis ontpopt!”
De grote wagen van Zo Gek Nog Nie is duidelijk 
ontpopt. Timmerman Gepetto brengt op de 
wagen poppen tot leven. Ook Pinokkio rijdt mee. 
Aan de achterzijde is een groot poppenhuis. Het 
leven is een grote poppenkast en CV Zo Gek Nog 
Nie speelt er gewoon (in) mee.

37. De Rat van 11 (Kleine groep) 
“Bende gij in vorm? Da ziede zo!” 
Dit is toch echt een kans uit duizenden. De Rat 
van 11 is voor NAC naarstig op zoek naar spelers 
in vorm. Dus stap snel in één van de pasvormen 
om te zien of je in vorm bent. De Rat heeft het 
zo gezien en zou je zomaar kunnen belonen met 
een contract bij onze Parel van het Zuiden.

38. De Joffers (Paar)
“Tas Toe”
Bij de Joffers, bestaande uit moeder en dochter, 
is moeder gestopt. De opvolging was snel 
geregeld. Nu loopt de dochter van de dochter 
mee bij de Joffers. Uiteindelijk zijn de Joffers dus 
nog steeds moeder en dochter. Ondanks deze 
wisseling houden De Joffers dit jaar de tas toe. 
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Of is het toch een uitnodiging? Probeer gewoon 
maar eens om de tas te openen. Misschien lukt 
het.

39. Jean (Individueel) 
“Het verschil ziede bij Jean zo”
Al vele jaren is Jean van de partij in de Grote 
Optocht. Hij zegt zelf 6, maar dat geloven we 
niet. Dit jaar laat hij zich eens van een andere 
kant zien en gaat hij het verschil maken. Wij 
weten zeker dat het weer een klassieker wordt.

40. Duo da ziede Zoo (Paar)
“Da Ziede Zoo”
Deze ‘nieuwkomers’ in de Grote Optocht vragen 
ons om eens mee te kijken. “ Als ge ut goed 
bekekt onder un loep, ziede wa ter aollemoal 
rondlopt in onze Zoo. Het zijn dieren, soms 
schuw, soms verbaast, verscholen, soms 
dichtbij, verrassend zoals de schepping van 
God kan zijn. Zoekt en gij zult vinden!” Maar dat 
moet natuurlijk nog maar blijken.

41. Vrij

42. De Deksels (Kleine groep)
“Bumperkluiven”
De Deksels hebben zo hun vraagtekens bij 
de route en het strakke schema van de Grote 
Optocht. Toch willen De Deksels, zoals elk 
jaar, het publiek weer amuseren en bewegen 
zij zich bumper aan bumper door ’t Kielegat. 
Ondertussen zijn ze druk bezig zijn met het 
bereiden van een culinair hoogstaande maaltijd. 

Dit allemaal in de voor hun beschikbare tijd. Het 
publiek wordt uitgenodigd om mee te eten wat 
de grote pot schaft. 
Maar …….. de tijd loopt door, dus snelheid is 
geboden. Eet smakelijk

43. Feestvarkens (Paar)
“Ons Kiske is jarig, da ziede zo”
Kort geleden ging het gerucht dat er 2 miljoen 
onofficiële varkens in Nederland zijn. Of dit er 
twee van zijn weten we niet. Wel dat Kiske jarig 
is en dat is natuurlijk een prima reden om met 
de stal op pad te gaan. Soms misschien wel 
eens wat knorrig, maar vandaag helemaal in 
hun element.

44. Dun Pastor (Individueel)
“Da’s er een van mij, da ziede zo”
Op de vraag wat er dit jaar gaat gebeuren, heeft 
Rob ’n duidelijk antwoord. ‘Dun Pastor staat 
veur indentiteit. Dus kunde noggalus makkelijk 
zien wa datter van dun Pastor is. Ik kan da wel 
beschrijvuh, maor da hoefnie, want da ziede zo!’

45. C.V. Ouw Loenekes (Kleine groep) 
“Ziedum zitte? Da ziede zo” 
Ouw Loenekes pakken dit jaar groots uit als 
kleine groep. Want ook met minder zien ze 
het nog steeds zitten….Ziede sterrekes? Ziede 
groene sneeuw? Ziedum nie zitte? Dan wordt 
tijd Veur dun optisjen, un brilleke veur alle 
behoeftes. Kies een schoon brilleke en ge 
ziedum weer zitte!

46. C.V. De Meikevers (Muziekkapel)
Wereldberoemd om hun kapellenfestival in 
de Belcrum en jaarlijks in de Grote Optocht 
ter ondersteuning van hun prachtige wagen. 
Altijd een origineel repertoire en leuke 
arrangementen. Dat is meer dan ‘un gèf stukske 
muziek’! 

47.  C.V. De Meikevers (Grote wagen)
“Ut grôôt Kielegats scholenprejekt, da ziede zo!”
‘Eul laang gelééje wier ut karrenaval al deur 
oew vader of oew moeder meej dun papléépel 
ingegote. Toen ister ut idee gekomen om dun 
brakke op school al ‘téén en ‘taander aan 
Kielegatse tredisie meej te geve. Un klas vol 
meej leutige brakke en dunne Prins meej un 
plaotjesboek zun ver’aol aan ut vertellen over 
ut gèfste leutfestijn van’t jaar. Dáánse op dun 
bangeskes en un polonaise dur dun ‘aula. De 
leut ken nie op en da wille ze ôk gère laote zien 
dur gullie meej te laote kijke bij zullie op school. 
De Meikevers maoke van ut grôôt Kielegats 
scholenprejekt één grôôt leutfestijn, da ziede zo.

48. C.C. De Blauwe Kei (Kleine wagen)
“Ziede dieje Seijens Fiksie”
De Blauwe Kei heeft een nieuwe jaartelling 
ingevoerd. Het is inmiddels het jaar 2 na D 
(Daan). Vanuit alle uithoeken van het heelal 
komen robots naar ’t Kielegat om carnaval te 
vieren Alleen kost het leutfeest zoveel energie 
zodat ze niet meer terug kunnen. De Blauwe Kei 
helpt ze om het energieniveau weer op peil te 
brengen, zodat de robots terug 
naar huis kunnen keren.
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1. Davy en Lorenzo van 
Zundert                       
CV de Schobbejakke

2. Rob Joosen (Dun 
Stuuc)                          
CV de Weggooiers

3. Inge Willemsen  
Allus Zakt  

4. John Feskens        
CV de Spoedjes

5. Dennis Kabbedijk 
CV de Meikevers

6. Hessel Foesenek  
BC de Boskrekels

7. Maurice Jacobs      
CV de Narrekoppen 

8. Pieter Deijkers    
BC de Dijkrakkers

9. Tom Hendrikx   
CC de Blauwe Kei

10. Nico Schot      
Boeren Sociëteit 
Ginneken

11. Christ Roelants   
Baronie TV 

LINTJESREGEN - DE KIELEPLAK IS UITGEREIKT AAN:

49. C.V. De Lachubekku (Grote wagen)
“Maïstijd”
De Lachubekku uit Baviaonenland doen voor 
het eerst mee in de Grote optocht in ’t Kielegat 
en komen meteen met een grote wagen naar 
de stad en laten ons een drievoudig koninklijke 
uitleg zien van maïstijd. Wij geloven niet dat 
Wim-Lex en Maxima daar ooit zelf aan hebben 
gedacht. 

50. Vrij

51. B.C. De Dijkrakkers (Randgemeente)
“Winter wonderland” 
Met Winter wonderland brengen de 
Dijkrakkers ons even terug in de sferen van 
Betoverend Breda! Sneeuw, ijs, kerstbomen, 
oliebollenkraam, sneeuwpoppen, het is er 
allemaal, maar dan net even anders. Of dat 
het nog niet gek genoeg is komt misschien de 
kerstman ook nog voorbij gevlogen. Afijn, de 
Dijkrakkers wensen ons fijne feestdagen!

52. C.V. de Boereknuppels (Kleine wagen)
“Da Ziede zo, tis van alles dur mur koar”
De Boereknuppels uit Bosuilendorp zijn dit jaar 
‘deurgedraaid’. Hoe dat komt? Kijk maar eens 
goed naar hun prachtige wagen, daar draait het 
om. Dus pas goed op bij deze wagen want je 
bent zo duizelig en ook psychische hulp wordt 
niet geboden.

53. Alwir Irste (kleine groep)
“We komen uit de kas”
Alwir Irste uit ’t Aogje zijn tegenwoordig met 
z’n vieren en een kleine groep. Hoogste tijd om 
eens uit de kas te komen. Carnaval is het feest 
van jezelf zijn. Alwir Irste is blij dat ze eindelijk 
kunnen laten zien wie ze zijn en komen uit de 
kas. Ze brengen een ode aan de liefde in alle 
kleuren van de regenboog. “Wit lof Alwir Irste”. 
Klein Lipske en Desibel trekken veel met Bets 
en Ria op. Maar wie is wie?

54. C.V. De Weggooiers (Kleine groep)
“Da Ziedezo Spekzeevurs”
De Breanderthalers zijn terug bij de Brede 
Aa om te redden wat er te redden valt en 
presenteren hun ouwe, effectieve, lichamelijke 
vorming. Ze komen SPEK zeevu, daar waor ut 
zit. Een ijzersterk ijzertijd concept, ontwikkeld in 
de bronstijd. Zelfs een 2e beurt is gratis en als 
er Nonnie genogt gezeefd is kan het ok nog een 
3e keer ok. Wij zeevu en zij lachu zich ut spek 
vant lijf. Da ziede zo! 

DèPLAceren oftewel speckverdrijvu, helpt 
Bredaose burgers om fit en de juiste vormen 
trug te krijgu. Dis oe kââns, nie dagge laoter 
tege oew eigu zegt: ‘Was nou mar naor de 
Spekzevurs gegaon!’

55. Breda Natuur stad (Individueel)
“Ons Breda Natuurstad de groenste stad dat is 
ons Kielegat! Da ziede zo…”
De groenste stad dat is ’t Kielegat. Da Ziede Zo. 
Ut natuurvrouwke van Breda is altijd omringd 
door de natuur om haar heen, in en rond de stad 
in weer en wind en bij tij en ontij.
Hoewel Ut natuurvrouwke voor de irste keer 
meedoet is ze gin groentje, Da Ziede zo.

56. C.V. De Tafeldames (Paar)
“We lopen de kantjes er vanaf. Da Ziede Zo”
De tafeldames lopen met heel veel kant, waar 
je alle kanten mee op kunt, behalve de goeie.
De tafeldames doen al jaren mee in de optocht, 
maar lopen nu toch echt de kantjes er vanaf.

57. C.V. 5m71 (Kleine groep)
“Genderneutraal? Da Ziede Zo”
Kort geleden werd in ’t Kielegat het 1e 
transgenderpaspoort afgegeven. 5m71 
gaat op zoek naar meer gegadigden. Hun 
onderzoek moet aan het licht brengen of de 
toeschouwers ook in aanmerking komen voor 
een genderneutraal persoonsbewijs. Sla je slag!

58. Bredaos Obsurvaosieburo Wagge ziet da 
benne zelluf (Paar)
“Wagge ziet bende zelluf”
2 Bredaose professors analyseren dun silliktieve 
prussepsie van dun Bredaose burger. We 
houwe de meense letterlijk unne spiegel veur 
en verwerrukke de Kielegatse resultaoten ter 
plekke in un tabellukke. En daormee weten we 
dan: hoe kekt Bredao?

59. C.V. de Hoogvliegers (Grote groep)
“Kieleguit” 
’T Kielegat onafhankelijk! Onze prins Daan 
blijft onze vorst met zijn eigen hofkapel. We 
hebben onze eigen historie, carnavalsverhaal 
en munteenheid: de leutpenning. We zijn 
zelfvoorzienend met onze kroegen, bakkers, 
brouwerijen, Tamphia, Bredaose University en 
NAC. We versterken de Kielegatse economie 
met het exporteren van worstenbrood en de 
Bredase Kus. We verscherpen de grenscontrole 
bij Moerdijk en Kruikestad en alle vreemdelingen 
volgen verplicht de Bredase les. Stem daarom 
voor Kieleguit!

60. Vrij

61. C.V. De Pannekoeken (Randgemeente)
“W’emme ut beste stukske”
De Pannekoeken komen van de Leur en brengen 
Adriaan van Bergen mee. De verlosser van Breda 
brengt het beste stukske van ut Zwaajgat mee. 
Zo trekken de 2 ranke torens, de bochtige haven 
en ’t Zwaaigat zelf door de Bredase straten. De 
Pannekeoeken zorgen altijd voor sfeer tijdens 
de optocht.

62. C.V. De Narrekoppen (Grote wagen)
“Da Ziede Zo”
CV De Narrekoppen hed dees jaor in dun 
kreejaosie besloote om zelluf unne fabriek 
t’opene. Ut begint meej unne h’uitvinder die 
un ideej bedenkt. Dees ideej wor deurgegeve 
aon unne h’ontwerper die ut op zijn beurt wir 
deurspeult naor d’n programmeur achter zin 
peej ceejs. Die ut dan wir aon meejwerrekende 
labboranten dieje fabriek verteelt en dan gaot 
de produksie van start. Waarvan? Da Ziede Zo!!!!

63. B.C. Wa nou (Randgemeente)
“Bei Elluk fisje of partei, zen wei der als de kippe 
bei”
Voor het eerst in ’t Kielegat te bewonderen, deze 
bouwclub uit ’t Kattegat (Dorst) en ze maken er 
meteen een feestje van. Niemand die zich hier 
druk maakt over wie er eerder was, de kip of 
het ei. Zelfs de vos lijkt zijn strijdbijl begraven te 
hebben en sluit aan in het feestgedruis. 

64. C.V. De Spoedjes (Grote wagen)
“Daar gaan we. Da Ziede Zo”
50 jaar nadat de eerste mens op de maan is 
geland, gaan De Spoedjes ervoor om als eerste 
op Jupit(l)er te landen. It is a small step for 
men, de rest ziede zo. De Spoedjes worden 
vanuit ’t Kielegat een goede reis toegewenst en 
een behouden thuiskomst in het land waar de 
Jupke’s populair zijn.

65. B.C. De Boskrekels (Randgemeente)
“Tis berengezellig, da Ziede!!”
De Boskrekels zijn in de bossen van Sprundel 
op berenjacht gegaan. De beren die gevangen 
werden, worden door de Boskrekels met een 
kwinkslag uitgebeeld en meegesleept naar ’t 
Kielegat. Dat er nog zoveel beren zijn, da ziede.
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LandgoedDeKlokkenberg.nl

DA ZIEDE ZO !

WONEN OP ‘T 
MOOISTE LANDGOED 

VAN ‘T KIELEGAT

D’n greutste Heer’nhuisen

Appartementen meej ‘t 
moojste uitzicht



Da heurde, Da Heurde zo
oordopjes nodig? 

oordoppen met muziekfilter
(op maat gemaakt) 

Normaal € 149,00 euro, nu 

€ 125,00*
Gebruik kortingscode: “Kielegat”

Bestel ze op: dob-hearing.com/shop

dob foam oordoppen 
Standaard oordopjes 

met filter

€ 8,95



UT KOMBINEEJKE 
MET PENSIOEN
 
Soms is het tijd om achter de geraniums, lees 
sanseveria’s, te gaan zitten. Dan is de tijd 
gekomen om met pensioen te gaan. Voor de 
grote groep Ut Kombineekje is het een feit. Na 
45 jaar valt het doek. 
Ut Kombineejke gaat ver terug in de tijd. In 
1973 liep voor het eerst Vorrut Leutje mee in de 
optocht. Zo’n zestien jaar later fuseerde Vorrut 
Leutje met De Bonke en zij kregen de naam 
Ut Kombineejke. Vanaf toen vergaderden en 
bouwden ze samen. Voor hen was dat het 
allermooiste wat er was. En ze deden goede 
zaken tijdens de vele optochten. Zo wonnen ze 
de eerste, tweede en derde prijs, verschillende 
Prinsenprijzen en de Culturele prijs. 
De groep wil Stichting Kielegat en de 
commissies bedanken. Maar ook het Kielegats 
publiek dat bij zon, regen en sneeuw langs 
de optocht bleven staan om 45 jaar lang een 
glimp van Ut Kombineejke op te vangen. 

artikeltje nieuwe prinsenwagen door 
cv Simpel

Na de CV de Narrenkoppen en CV de Mei-
kevers is het nu de beurt aan CV Simpel 
om de nieuwe prinsenwagen van het 
Kielegat te bouwen. Anderhalf jaar ge-
leden kwam de vraag van de voorzitter 
van Stichting Kielegat of de zestien man 
van de carnavalsvereniging daar oren 
naar hadden. En eenmaal bereid dat te 
doen kwamen de eerste schetsen. 

Na maanden overleggen en tekenen lag 
er in het voorjaar uiteindelijk een ontwerp. 
Het thema moest te maken hebben met 
het Turfschip. Daarnaast wat wensen; Kiske 
en Mieske in de nieuwe vorm erop, de Nar 
afgebeeld als Adriaen van Bergen en de 
Prins natuurlijk op een prominente plek.

CV Simpel kon aan de slag. Onderdelen 
bestellen; lijm, verf, glasvezel. In het voor-
jaar werd er begonnen met de bouw van 
de prinsenwagen van acht meter hoog en 
twaalf meter lang. Het was voor velen een 
eer om aan de prinsenwagen te mogen 
sleutelen. Dennis Nuitermans: “Al 20 jaar 
roepen we dat het ons gaaf leek om de ko-
mende tien jaar onze wagen op de Grote 
Markt te zien staan.” 

Maar er zit verschil tussen een carnavals-
wagen bouwen voor één keer of een prin-
senwagen die lang mee moet gaat. “Je kunt 
natuurlijk niet met karton aankomen”, zegt 
Dennis. “Zelf werken wij de binnenkant wel 
eens af met karton, maar dat gaat nu niet. 
Dus hebben we nu triplex, hardboard of 
hout gebruikt. Maar ook het verfgebruik is 
anders. De wagen moet goed in de blanke 
lak zitten.”

De wagen is tevens uitgerust met allerlei 
veiligheidseisen. Hij moet stabiel zijn om-
dat er best wat man op moet. Hier en daar 
een hek is geen overbodige luxe. “En als de 
wagen volregent moet er ook een goede 
afvoer zijn en antislipvloeren natuurlijk.” 
Het zit er allemaal op en aan.  

Nu Prins Daan een nieuwe wagen heeft, 
doet CV Simpel dit jaar niet mee aan de 
grote optocht. “Normaal trekken we op za-
terdagochtend onze wagen naar buiten en 
zijn we vier dagen aan het stoeien met die 
wagen. Dat is nu anders.” Maar CV Simpel 
zorgt wel dat ze erbij is. “Iets met een plat-
te kar en muziek”, lacht Dennis. 

EEN PRINSENWAGEN BOUWEN 
IS NOG NIET ZO (CV) SIMPEL
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Wie verzint het 
motto 2021?
Da Ziede Zo! is een prachtig motto 
dat Marianne Kat & Silvie Metselaar 
bedachten voor deze carnaval. Die 
van 2020 is ook al gekozen, maar nog 
strikt geheim, en wordt tijdens het 
afscheid dinsdag op het podium op de 
Grote Markt door bedenker zelf bekend 
gemaakt. Maar….gelijk al nieuwe ronde, 
nieuwe kansen voor Kielegatters die 
nu al een schitterend motto voor 2021 
hebben! Aarzel niet en dien hem meteen 
bij ons in: pers@carnavalbreda.nl en ding 
mee naar de eervolle status van HET 
carnavalsmotto 2021! Succes!
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I Officieel erkend Sikkens Dealer I Gratis advies van de specialist I
I Verfmengservice met meer dan 30.000 kleuren I

I Voor de professional en particulier I

www.verfhuysbreda.nl
Belcrumweg 30,  4815 HB Breda -  Tel. 076-5875217

E R K E N D

S P E C I A L I S T

Gratis advies en technische ondersteuning,  
nu ook autolakken

tot 40% korting op adviesverkoopprijs
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E R K E N D

S P E C I A L I S T

Gratis advies en technische ondersteuning,  
nu ook autolakken

tot 40% korting op adviesverkoopprijs

verkoop van carnavals, thema, 2e hands kleding & accessoires



MEEJ BONT FIT EN GEZOND

DINSDAG 5 MAART

Brunch met de Prins
Locatie: Grote Markt
Tijd: 12:11 uur 

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

Programma op Grote Markt
Brakkenmiddag, met pannen-
koeken, speurtocht, wagens 
kijken en lekker hossen...
Tijd: 13:30 uur  

Grote Podium
14.00 uur ‘t Zooike
14.30 uur Kielegat got Talent
15.00 uur Bentzat
15.30 uur Kielegat got Talent
16.00 uur De Contactpuntjes
16.30 uur De Alpenzusjes
17.00 uur  Prijsuitreiking   
  Kielegat got Talent
17.15 uur Playlist
19:30 uur Klassiek ontmoet   
  Carnaval  
20.11 uur Sleuteloverdracht 
20:35 uur Bekendmaking   
  motto 2020

Verbranding Kiske en Mieske 
& vuurwerkshow (Haven)
Tijd: 20:45 uur 

Wa ebbbik nouw aon munne fiets ange. Ut Bustuur van 
DUN BONTJASSEDAG eet vor dit jaor bovenstaond 
motto gekoze g’ad. Motte me meej dun Carnaval ok al 
gezond gaon leve? Beteken da me ginne frikaodel mir 
in dun Torestraot uit un lââike moge trekke. Ut mot nie 
gekker worre. Neeje, maor ut Bustuur wiltur wel unne 
gezonde dweiltocht van maoke; das mir van deze tijd. 
As ik mun pilske maor mag drinke en un frietje meej 
majo naor binne kan proppe  kannik daor wel meej leve.
De grotste dweildag van ut KIELEGAT is al wir 
binnekort. K’eb dun dennenaolde van dun Kerst nog 
in mun honderbroek zitte en mot wir hoverschaokele 
naor dun Carnaval. Ut verzaomele is dit jaor wir bij ut 
clupuis dun Marrukt en wel om 13.11 huur. Dun Prins 
en il ut zôôitje wadur dikkuls hachter lopt komt dun 
tocht wir opene.

Let op: ge et naost oewe BONTJAS hallerlei hatribute 
bij oe ommur unne fitte dweiltocht van te maoke. 
Denk bevobbult aon unne stretsbroek, zweetbâândjes 
en gimschoene. Addu flink wil gaon stappe is unne 
stappeteller ok wel âândig; asdu hop Aswoensdag 
van niks mir wit, wittu in hieder geval hoevul meter ge 
gelôôpe et. Un fleske meej waoter vor honderweg is aon 
te rââie. Hoewel ut Bustuur zorrugt vor gezonde sneks 

magdu zelluf ok wa fruit meejneme. Unne plestieke 
banaon  van unne meter of zohiets lektmu wel leuk.
Ben hop tijd wâânt dun Prins gaot ok nog wa 
honderscheidinge huitreike. Ge wit dikkuls nie of 
daddu gij er ene omgehange kregt. 
Me gaon wir hachter dun kapel 
aon om de Bredaose kroege 
te bezoeke. Dun traodisie is 
dassu in ut begin dun sterru 
van dun emul speule maor op ut 
laotst speule zu hallemaol un 
âânder nummerku.

Bij Publieke Werke zal ok dun 
Baron van ut Leste Ogeblik hons 
ontmoete. Vor dun dieje is 
unne fitte en gezonde tocht 
ard nôôdig wâânt das unne 
boergondiejer irste klas. Ik ôôp 
gullie hallemaol op dun dinsdag 
meej dun carnaval te zien en ik 
wit zekers daddu il hafgeslâânkt en 
gezond wir tuiskomt; hoelaot witte dikkuls wir nie.

Dun Bonte

Vandaag zijn er veel leutige dingen 
in de stad waar je naar toe kunt. We 
starten de dag met een stevige bo-
dem. Kom naar de Grote Markt en 
schuif aan bij de brunch met prins 
Daan. Aansluitend gaan de Bontjas-
sen de horeca in de binnenstad on-
veilig maken en beginnen we met de 
kindermiddag voor alle jonge Kiele-
gatters.

Dun Dikke Foep bakt stapels gra-
tis pannenkoeken voor de brakskes. 
Speurtocht, schminken, dolle pret!

Vanaf 14.00 uur zijn er optredens 
door ’t Zooike, Bentzat, en de Con-
tactpuntjes. Vergeet niet het nieuw-
ste evenement bij te wonen; Kielegat 
got talent. Om 16.30 komen de Al-
penzusjes laten horen waarom ze zo 
heten. 

Om 19.00 uur is daar dun Willem die 
de Grote Markt op z’n kop zet met 

het Carnaval Ontmoet Klassiek. Met 
prachtige aria’s en bombastische 
marsen wordt het einde van vijf da-
gen leut ingezet. 

Als eerste wordt de jeugdraad van 
het Kielegat ontmanteld. Daarna 
moet Prins Daan zijn sleutels van het 
Kielegat weer inleveren. Tot over-
maat van ramp mag hij zich ook ont-
doen van al zijn versierselen. 

Aansluitend wordt het motto voor 
2020 bekend gemaakt. Kiske en 
Mieske worden afgevoerd met een 
treurige stoet van vallen en opstaan 
en uiteindelijk bij het Spanjaardsgat 
in de brand gestoken. Dat probeert 
de Stichting Kielegat daarna wat op 
te vrolijken met een gigantisch vuur-
werk. Carnaval 2019 is definitief 
voorbij.

de stad is nog steeds van ons
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SPEULE KENDE 
ALLEMAOL, DA ZIEDE ZO

UN AVONDJE BIJ ONS IS SOWIESO
UN GRÔÔT KADO

HOLLAND CASINO BREDA 
WENST IEDEREEN EEN 
FIJNE CARNAVAL TOE
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Graaf Hendrik 3 Plein 47, tel 076- 5228749
info@assumoptiek.nl • www.vandenassumoptiek.nl

De beste optiek van

 ‘t kielegat met de 

Mooiste collectie

en VoRsteliJke

service! Da Ziede Zo

SUCCES MET CARNAVAL
Alles voor carnaval vind je bij Makro Breda onder één dak!
Kleding | Drank | Snacks | Disposables en nog veel meer!

Makro Breda | Konijnenberg 92 | 4825 BE Breda



11 Gebóóje Kielegat 2019
1. Da ziede zo, zééj uit de kunstistorikus Jan 
Van der Stock; D’éérste brâk die mééj spoed is 
gebóóre tussen 15:25u en 15:30u in moeder’eil 
bij tante nonnekes, ad al unne Ouwe B(r)
eughel) in zun bakkes en ettie zun ééle leve 
meegedraoge gad.  
2.  ’T is verbóóje de Kètuurnacht op vrijdag 
t’ouwe omda mense vrijdags affleggesklaor, 
moei as unne geslèpte n‘ond thuis, op dum 
bâânk legge t‘ange van’t veule werreke. 
Gebóóje is de kètuurnacht op zaterdagmiddag 
t’opene zodadde Brakke meer kètuur kunne 
mééjbeleve nou ze mééj zullieje ouwelui ‘s 
middags de nacht in kunnen.  
3. De Pèkéérplaots tegenover de rechtbáánk 
wor verbóóje vor nie klandizie van d’Aldi en 
Jumbo. In’t kaoder van plukzebeleid is ut vaste 
bezoekers van vrouwe Justitia gebóóje 25 
euróów te dokke vor de blikschade.  
4. Triebjûûtbend-dweilh’orkèsten slaon 
goed aon in ut dweilend over de straote 
Karrenavalsfestival; speule ‘erkenbaore 
karrenavalsmeziekskes die makzat zijn; en 
gebóóje meej te zingen zoas: Wulde gij is mééj 
mijn dâânse, Van n’ârte welkom…l, Munne kop 
staot er wir naar en Die twééj van d’Aodijk.   

5. Bredaos kulteréél erfgoed wor oppernuuwt 
“ontzaomelt” zoas; h’industriejééle mèkèttes, 
rillligijeus textiel, streekdracht, wèrrekkleding 
en uniformen en vaondels. Zorrege zijn 
overbójdig! Net as de erfgoedkulleksies zééj 
Dingeman Kuilman. 
6. Ut ‘ontzaomele’ is sebiet overgenome dur 
de spiksplinternuuwe Stichting Kielegat die 25 
kulturééle lessen Bredaos van de Paoters in de 
vuile n’oek góóie mééj h’èngelse tèrreme as; 
Kielegat got Talent, share, newer en older in 
plek van; Et tèlente, Nuuw nuuws, ouwer nuuws 
en dele. 
7. Dweilen die in’t Kielegat dweile worre 
gebóóje awir mir vor un pilske te lammere. 
“Da wor un dubbeltje op zun kaant” zééj de 
Schatbewaorder van Stichting Bevordering 
van het Bredaose Karrenaval mééj lééje-léépe 
ôôge, Ik  kender nou ôk van éte.  
8. Edelenbos interim bij onze jongens zééj: 
unieke club, mééj h’uitgespróke kèrakter en 
betrôkke achterban. Gielen prijst haar net- 
werrek as ‘verbinder’ met un verlééje. Ze was 
gebóóje te zorrege voor professionalisering 
bij de paorel van ut zuiden. Kielegat... m’ebbe 
geneuk in de glaoze. 

9. ’t Is gebóóje da Bredao op democratische, 
tráánspèráánte en bedèrne wijze bestuurd 
wor mééj ’èldere pèblieke verâântwoording. 
G’eime gemintelukke dôsjéés in kastjes 
worre aongemèrrrekt as ondermijning van 
baosiskaoder 3 en motte verbóóje worre... 
10. Ut kûulléézje et verbóóje un vervuilde 
Barenès geraozie te pèrmetéére en gebóóje de 
vuil ‘oeken sebiet uit te gumme. 
11. ‘Tis gebóóje zééj Burgervaoder Depla; 
sebiet, onwrikbaor frontaol, mééj zonder mééj 
te bewege, eensklaps, onverlet en onverwijld, 
stante péde terstond, pal vast t’ouwe aon de 
leutvierdaogse die alle dweile op eige wijze in 
vrij’eid op liefdevolle eigewijze wulle viere.   

Agge mar leut et   

GULDEN BAL - ALLEEN MAAR LACHENDE GEZICHTEN
Of je nu de mooiste kleurplaat hebt gemaakt of dat je de oude buren weer eens ziet. 

Het feest is dit jaar op dinsdagmiddag 5 maart vanaf 14.00 uur in het Chasse.  

Om 11 minuten over 12 wordt de 
Hoorn des Overvloeds uitgestort over 
het buffet: de mooiste broden, de 
lekkerste vleeswaren en kazen. En 
vanzelfsprekend: een ei hoort erbij! 
Ook gaat de frietpan aan om honderden 
kroketten te bakken. Maar vergeet niet 
de vitamientjes; een sapje, en de Schijf 
van Vijf is voor deze dag weer gecoverd. 

Lekker en verantwoord een bodempje 
leggen voor die laatste dag. Een dag 
die je kunt invullen met wagentjes 
kijken, de kindermiddag, het Gulden 
Bal, de Bontjassen of nog een laatste 
kroegentocht, het afscheid en de 
verbranding. Vergeet niet om vijf euro 
(of twee leutpenningen) mee te nemen. 

Een broodje en een banaan met Prins Daan  
Een echte Kielegatter heeft er dinsdag al vier of vijf dagen hossen opzitten. 
Niet gek dat je dan toe bent aan een gezonde en overheerlijke brunch met de 
Prins op de Grote Markt.

KOM OOK NAAR DE BRUNCH OP DINSDAGMIDDAG
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medailles

Feestversiering

en nog veel meer



Kielegat, het oudste en spannendste 
carnavalsverhaal

- Het verhaal van De Kontklopper - 

Dit jaar luiden we als Stichting Kielegat 
een belangrijke nieuwe periode in. Alle 
Kielegatse tradities blijken namelijk 
terug te voeren naar de list met het 
turfschip. Exact 429 jaar geleden op 3 
maart 1590. Het was carnaval toen Prins 
Maurits middels de befaamde list Breda 
heroverde op de Spanjaarden. Vanuit de 
Oranjestad stootte hij vervolgens door 
naar de rest van wat later Nederland 
zou heten. Het staatse oranje verdreef 
het Spaanse rood! Dat zien we nog altijd 
terug in onze Kielegatse kleuren! Dit 
verhaal gaat een grote rol spelen tijdens 
carnaval en van Prins Maurits zijn we 
ook nog lang niet af…
John van Ierland beschrijft in het pas 
verschenen boek ‘Kielegat, het oudste 
en spannendste carnavalsverhaal’ in 
verhalende vorm waar al onze tradities 
rondom carnaval vandaan komen. 
Hoe de Grote Optocht is ontstaan en 
de Grôtste Mââuwert, waar de naam 
Kielegat vandaan komt en dat Kiske en 
Mieske eigenlijk twee dappere kinderen 
waren. 

Ônze Kees

Ook De Kontklopper vond zijn 
oorsprong in de tijd van het turfschip 
blijkt nu! In het hoofdstuk ‘De pers 
van dun Kees’ kom je erachter dat 
duivenmelker Kees de verloren 
gewaande drukpers van de stad in zijn 
kelder heeft staan. Met zijn kompanen 
drukt hij krantjes voor de Oranjegezinde 
burger van Breda. Passage uit het boek: 
‘De in elkaar gevouwen papieren zijn 
nogal satirisch en humoristisch van 
aard. Het lijdend voorwerp is veelal het 
sturend orgaan… Bijna alle inwoners van 
de stad zijn in hun hart Oranje gekleurd, 
er zijn er maar een paar die met de 
bezetters heulen; kontkruipers. Ook 
met hen… wordt korte metten gemaakt 
in het krantje. De tegenstanders van 
Maurits worden als het ware met het 
blaadje van zwaar papier flink op de kont 
geklopt’. Kijk, daar staat ’t toch zwart 
op wit! De Kontklopper is ontstaan in 
de Kloostertaveerne bij Kees en zijn 
duifjes…

Jorg de Vos

Niemand minder dan illustrator 
Jorg de Vos (bekend van de strip 
Storm) heeft de tekeningen 
voor het boek gemaakt. 

Speciaal voor de Kontklopper 
heeft hij onze Kees vereeuwigd 
op zijn eigen prachtige wijze!
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Met trots voor u gebrouwen.
Geen 18, geen alcohol.



Da ziede zo...
 
In ons Kielegat kun je heel veel mooie dingen zien. Dat wij een 
geweldige stad hebben, Da ziede zo!

Maar ben je eenmaal op de leeftijd die deze Kielegatter heeft 
bereikt dan wordt het iets of wat moeilijker soms! Niet omdat ik 
het Kielegat niet meer mooi vind, integendeel! Meer omdat mijn 
ogen steeds slechter worden. Sta je op de Haven naar de kerktoren te 
kijken, zeg ik tegen mijn vrouwke: “Mooi eej, die toren in de mist”. Zegt zij: 
“Welke mist, dur is illemaol gin mist”!.  

Dat wordt het toch echt eens tijd om naar de ‘hoptiesjen’ te gaan. Van die 
brillemaokers hebben wij er genoeg in de stad! Kan ook niet anders, het Kielegat 
is zo mooi dat je alles goed wil zien. 
Afijn, mijn ‘hoptiesjen’ deed een paar testjes, bekeek de uitslag en zei: “Da 
ziede zo!”. Ik had min vier volgens die goede man. Dat verklaarde meteen 
het feit dat ik altijd kouwe voeten heb! Met min vier kun je ook goed 
schaatsen in onze prachtige haven! 

Inmiddels heb ik dus een mooi loerijzer op mijn neus met min vier glazen erin, 
elke morgen krabben dus! Maar zonder gein, nu zie ik ons mooie Kielegat weer 
glashelder! Die mooie toren, zonder mist. En heel belangrijk, ik zie zelfs de vlaggen 
in de top. Die vlaggen met de Kielegatse narrenkop erop! En zo weet ik dat het weer 
bijna carnaval is! En bij deze wens ik dan ook alle lezers van de Kontklopper een hele 
fijne carnaval toe! Dat gaat weer een topfeest worden, da ziede zo…

Zie ik dat nou goed? Ja da ziede goed! 
Om jaloers op te worden… Amsterdamse 
Bredanaar Dirk Stoof heeft een echte 
Kielegatse tattoo op zijn arm. “Lachen toch?” 
Het tattoo-avontuur begon voor hem in 2015. 
Hij en zijn vrouw wilden graag een woord op 
hun arm laten tatoeëren. “Ik dacht na over 
een woord dat me het beste typeert en dat 
is Sanseveria”, zegt Dirk bloedserieus. “Als ik 
dat woord hoor dan krijg ik een fijn en prettig 
gevoel. En ik geloof niet dat iemand anders 
dat ook heeft.” Maar toch mistte hij wat; twee 
jaar later stond de welbekende narrenkop van 
het Kielegat op zijn arm. 
“Op een avond in Antwerpen hadden we met 
een paar vrijgezellen de drie Amsterdamse 
kruizen op onze arm laten zetten. De 
volgende ochtend keken mijn twee broers 
me aan. Ik wist genoeg; diezelfde dag heb 
ik snel de drie kruizen van Breda ernaast 
gezet.” Toen Dirk verhuisde naar Amsterdam 
en een housewarming gaf kreeg hij van z’n 
Bredase vrienden een cadeaubon van een 
Bredase tattooshop. Hierop stond; ‘een tattoo 
van het Kielegat’. “Ze dachten dat durft ie 

toch niet”, zegt Dirk. Maar twee weken later 
stond de tekening op zijn lijf. Geplaatst aan 
de binnenkant van zijn arm. Pijn deed het 
niet. En spijt heeft hij er al helemaal niet van. 
Nee, zijn hele arm staat vol en hij noemt het 
een ‘ratjetoe aan onzin’. “Ik vind het leuk als 
gebbetje. Je moet het gewoon niet te serieus 
nemen.” 
Een aanrader dus… Ben je nu echt jaloers 
geworden? 

BUNKER TATTOO ZET NARRENKOP
Kielegat voor altijd onder je huid… Bunker 
Tattoo doet ’t voor je tegen een ludieke prijs!
Voor een bedrag tussen € 55,- en € 111,- draag 
je jouw favoriete narrenkopje voor altijd met 
je mee. En je steunt hiermee ook Stichting 
Kielegat!

Maak snel een afspraak om nog voor carnaval 
Kielegatter forever te zijn. Tis nu of nooit!
info@bunkertattoo.nl

Ook zo toe aan een tattoo?

Kielegat forever!
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TricoloreTricolore
Grre groepen graag van te voren reserveren.Grre groepen graag van te voren reserveren.

(geservvrd met frnes, mayonaise en salade)

Naaausingel 28 4811 DG Breda 076-5218452
www.bowlingbreda.nl

KOZIJNEN & ZONWERING BV

SelectWindows 

Prachtige 
kunststof kozijnen 
en zonwering 

Da Ziede Zo 

Ma - vr  8.30 - 17.30u
Zaterdag  10:00 - 16:00u

Openingstijden showroom

RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | DAKKAPELLEN | GARAGEDEUREN | VOUWWANDEN | ZONWERING

gloudemansgevelprodukten.nl
Van Rijckevorselstraat 53, 4815 AA Kielegat  |  T 085 - 486 62 14  |  E info@gloudemansgevelprodukten.nl

Prachtige 



01 Schans of Italiaanse veldheer uit de 
 tachtigjarige oorlog?
02  Bolvormig dak waar je ooit heel lang 
 onder kon zitten.
03  Roem of dropjesfabriek?
04  Allee van een voetbalclub of stukje 
 eigendom van de Ginnekense hoogheid?

05  Met een hoofd op handen op de Grote
 Markt
06 Lokale carnavalspromoter in de op een 
 na hoogste kamer!
07  Een schilderij of een museumcafe?
08  Engelse held of aardbeienjam?
09  Voormalig museum of bruine kroeg?

10  Historische platte schuit of voormalige 
 Bredase "huiskamer" ?
11  De hele optocht zien of hier maar een 
 gedeelte bekijken?
12 Vijftigjarige of het tweede deel van een 
 Bredase artiest?
13  Uitspanning in het park in de 
 vorm van een letter.

CRYPTOGRAM - DA ZIEDE ZO
Als je het Kielegatse carnavalsverhaal goed leest, 
dan begrijp je dat het met onze stad heel anders 

had kunnen aflopen. We zaten op de wip. Dan was 
Breda weer “Spaans” dan weer in handen van de 

Republiek. Kortom de uiteindelijk uitkomst was een 
Leutpenning op z’n kant!

 
Het had allemaal héél anders kunnen aflopen. 

En wat dan? Hoe had onze 
carnavalsstad dan geheten?

Los deze puzzel op en lees 
het antwoord van boven naar 
beneden in de gele kolom.
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POPPELAARS
CARNAVALSKLEDING
RIETDIJK 1B - 4824 ZB BREDA 

Renault MÉGANE R.S.

280pk, Da ziede zo!280pk, Da ziede zo!

www.renault-indumij.nl
O	ciële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 6,9-7,2 l/100 km, resp. 14,5-13,9 km/l. CO2: 155-163 gr./km.

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

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

*Servicecentra

Barendrecht Krakau 3, tel. (0180) 65 62 50
Breda* Huifakkerstraat 3, tel. (076) 530 25 00
Dordrecht Mijlweg 65, tel. (078) 617 00 00
E�en-Leur Ecustraat 5, tel. (076) 503 93 00 
Oosterhout De Boedingen 19, tel. (0162) 43 14 50

Oud-Beĳerland*
Ridderkerk* Havenkade 3, tel. (0180) 43 14 95
Roosendaal* Vlierwerf 7, tel. (0165) 52 62 52
Zwijndrecht* Daltonstraat 5, tel. (078) 610 04 26

* 

De enige echte in Breda
‘Da ziede zo’

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

Voor al uw Verse kip- en faVoriete grillproducten



Zaterdag 2 maart:
Hier en daar zullen er confettibuien 

vallen. Deze trekken van het Van 
Coothplein richting de Grote Markt. 

Tijdens de sleuteloverdracht gaan deze 
buien over in een serpetinestorm.

Zondag 3 maart:
De Grote Markt zal overspoeld worden 
met brakken. Uit alle hoeken en gaten 
komen ze vanuit een hogedrukgebied 

om een heuse sliert te vormen! ‘s 
Avonds krijgt de Grote Markt te 

maken met een tsunami aan hossende 
mensen. 

Maandag 4 maart:
Optochtgebieden zullen de gehele 
stad overspoelen. Zelfs de Haagdijk 
wordt niet ontzien! Een storm aan 

optochtdeelnemers zal de gehele route 
in beslag nemen. 

Dinsdag 5 maart:
Wederom wordt de Grote Markt 

overspoeld. Dit keer door brakskes! 
In de avond trekken er diverse 
huilbuien over de Markt op het 

moment dat onze Prins weer afscheid 
neemt.

Woensdag 6 Maart:
Haring en askruisjes waaien ’t Kielegat 

in. Geniet er vooral van.
 

En tot slot de weerspreuk 
van Paulus:

Om tijdens carnaval goed beslagen ten ijs te komen volgt hier het 
weerbericht voor datzelfde carnaval. U kunt er 100% van op aan dat dit 

weerbericht over het algemeen voor de volle 25% redelijk klopt.

Paulus Pietsma

Ut weerbericht met Paulus Pietsma

“Als je niet 
meer recht naar 
huis kan rijden, 
zijn het weer 

carnavalstijden!“

 PEUTAX.NL  076-517 00 00

pinnen ja graag

BESTEL EEN TAXI ONLINE

Van bierfust naar sixpack! 
Da zieDe zo! 

Karreneval is een topsport! 
Maor ôk daarna wilde in sjeep blijven.

www.fiteffect.nl - 0655563421

               

LEUKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL MOOIER
Het Kielegats Carnavals Museum heeft een eigen stek gevonden. Het KCM gaat voor een periode 
van vier jaar in de Teruggave, het voormalig Belastingkantoor, een eigen expositieruimte 
invullen. Het gebouw is het afgelopen jaar geschikt gemaakt voor nieuwe activiteiten.  
Het KCM heeft op verschillende locaties diverse exposities gehad. Maar dat is verleden tijd. 
Na een kleine verbouwing richt ze een deel van de laagbouw in met een gedeelte uit de 
collectie. De expo gaat ‘Hof der Zotheid’ heten en is te bezoeken bij open dagen door scholen 
en verenigingen. Ook kunnen er workshops en vergaderingen worden gehouden.
En met de komst van een nieuwe ruimte is het KCM nog altijd op zoek naar nieuw, bijzonder en 
origineel materiaal van het Bredase carnaval. Iets gevonden? Mail of bel naar Rob Thomassen: 
conservator@kielegatsmuseum.nl of 06-15 68 82 16.
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01 Spinola, 02 De Koepel, 03 Faam, 04 Baronielaan, 
05 Judith, 06 Aartsen, 07 Las Lanzas, 08 Hero,  
09 Beyerd, 10 Het Turfschip, 11 Haagdijk,  
12 Abraham, 13 ‘t T Huis. 

Oplossing: Spanjaardsgat



Speelboerderij De Vossenberg is een knus en veilig speelparadijs 
voor kinderen t/m 12 jaar. Garant voor urenlang klimmen, glijden 
en springen. En natuurlijk bouwen, knutselen en timmeren op de 

speelzolder. Leef je lekker uit bij De Vossenberg! 

Te gek zo’n speel- en knutselplek!Te gek zo’n speel- en knutselplek!

Ouders en 
begeleiders 

gratis

Binnen- en buitenpret 

Tilburgsebaan 42, 5126 PH Gilze, t 0161 45 66 86, www.devossenberg.net

ook  spelen?
Kom jijKom jijKom jijKom jijKom jij

ook  spelen?
DA  Z I E D E  

ZO

Boschstraat 148, Breda
Tel. 076 521 9085
www.fop-sjop.nl

Het grootste assortiment 
carnavalskleding en 

accessoires van Breda

da ziede zo! 

da hoorde
zo!

BraBantplein 4, Breda  |  076-5204264

Je voordelige dagkaartje 
voor de bus op zak via je 
smartphone! 
Koop je E-ticket in de voorverkoop
via arriva.nl/carnaval

E-TICKET
CARNAVAL 

VOOR MAAR 
€ 5,50



st. josephSchool maakt ut brakske!
Het Kielegat heeft maar liefst 50 basisscholen en eentje daarvan is de St. Josephschool. 

De leerlingen van deze school weten maar al te goed wat het is om carnaval te vieren. 
Dat werd vorig jaar bekroond met de eerste prijs in de Brakkensliert. De leerlingen van 
de groepen 7 en 8 van de St. Josephschool mogen daarom dit jaar ut Brakske vullen met 

de leukste tips, de grappigste moppen of een boeiende quiz. Lees snel verder en je komt 
helemaal in de carnavalsstemming. 

jeugdcarnaval 2019
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ATTENTIE! ATTENTIE! 

kijkt u allemaal alstublieft naar links… 

want als het dan goed is ziet u rechts 

helemaal niets!!! 

Hoe ga jij naar het carnaval? Ik ga als lucifer in ieder geval... Ik kom helemaal naakt en een rode kop krijg ik vanzelf!

Sjef - groep 8A

Daan & Jellis  - 

groep 8B

Hoe de St. Josephschool 
carnaval viert!

De vrijdag voor de carnavalsvakantie is het de 
bedoeling dat iedereen verkleed naar school 
komt. 
Eerst is er op het schoolplein een leuke 
opening, Met liedjes en we lopen de polonaise. 
Dan gaat iedereen naar zijn of haar eigen klas.
Groepen 1,2, 3 en 4 gaan als eerst naar binnen 
en gaan daarna naar de gymzaal waar het heel 
gezellig wordt en gaan daar lekker carnavallen! 
De groepen 5, 6, 7 en 8 gaan eerst film kijken 
of iets anders leuks doen. Dan hebben we 
gewoon pauze en gaan we naar buiten. Daarna 
gaan we naar de carnavalsplek. Als we daarheen 
lopen is het altijd heel gezellig en zingen we 
leuke liedjes. Als we aankomen is het eerst altijd 
even wennen. Maar als de DJ aankondigt dat de 
muziek start en we kunnen gaan hossen, gaat 
iedereen helemaal los! Elke klas doet ook een 
optreden, dat is altijd heel leuk! Daar oefenen 
we voor. Aan het einde wordt er een prijs 
uitgereikt voor de klas die de leukste show had 
gegeven!  De dag daarvoor krijg je een soort 
ketting om je nek en daar staat op wat je kunt 
halen: Een keer een snoepje, een keer een zakje 
chips en twee keer iets te drinken. Water is 
gratis. Je kan natuurlijk ook zelf een fles water 
meenemen. Zo gaat het de hele middag door... 
Als het klaar is, (5 voor 3), gaat iedereen naar 
buiten en zoek je je ouders op. En dan heb je 
vakantie!

Hannah & Saar - 
groep 8B

Tijdens carnaval rijdt een man slingerend over 

de weg en wordt aangehouden door een 

agent. De agent komt naast de auto staan 

en vraagt waar hij geweest is. “We zijn in 

een paar cafés geweest”, antwoordt de 

man. “Juist ja”, antwoordt de agent en 

vouwt zijn armen over elkaar, “Nu is het 

zo; Ik volg u nu al een tijdje en merkte 

op dat twee kruisingen terug uw 

vrouw uit de auto is gevallen”, zegt 

de agent “God zij dank”, antwoordt 

de man. “Ik dacht al dat ik doof was 

geworden.” 

Pip - groep 8A

Een man moet in een druk café even naar de 

WC. Om te voorkomen dat zijn zojuist getapte 

pilsje wordt opgedronken, zet hij er een briefje 

bij. Op het briefje staat: ‘Ik heb erin gespuugd’. 

Als de man terugkomt van de WC ziet hij dat 

zijn pilsje er nog staat. Het briefje met: ‘Ik heb 

erin gespuugd’, staat er ook nog. Alleen heeft 

iemand er iets bij geschreven: ‘Ik ook’.  

Milan & Wouter - 

groep 8B

lachen-gieren-brullen
Moppen

1: Springen Nondeju
2: de pinguindans

3: links rechts
4: de vogeltjesdans

5: carnaval, hoera hoezee

6: ik heb een boot
7: er staat een paard in de gang
8: toeter op m’n waterscooter

9: als we gaan
10: snollebollekes

Welke liedjes ziede en hoorde zo op een carnavalsfeest?

Evi - groep 8A
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Thuis of op school; de leerlingen van groep 7 van de 
Sint Josephschool weten precies hoe je carnaval moet vieren.  

Ik vier carnaval alleen op school. We 
verkleden ons eerst thuis en dan gaan 
we naar een zaal. Daarna gaan we naar 
school en dan laten we onze kleren zien. 
Daarna gaan we met z’n allen naar de 
zaal en dan gaan we feesten. Maar voor 
de rest vier ik geen carnaval omdat ik 
moslim ben.
Serpil Ekiz - groep 7A 

Carnaval is altijd heel leuk, lekker feesten 
en verkleden. Ik ga meestal als vampier 
maar deze keer ga ik als iets vrolijks. 
Carnaval is toch ook leuk!? Ik vier 
carnaval altijd in het Chassé theater, dat 
is supergezellig. En de optocht niet te 
vergeten, die is ook leuk. De wagens zijn 
altijd prachtig!
Renée Robben - groep 7A

Ik vind carnaval altijd heel leuk, het is 
altijd gezellig en je kan je kleden zoals je 
wil. Maar het leukste is de parade en de 
auto’s zijn altijd leuk.
Ruben Moerman - groep 7A

Vorig jaar vond ik carnaval heel leuk 
maar ik liep niet mee in de optocht. We 
hebben met vrienden gefeest. Ik ging als 
piloot verkleed. Meestal vind ik carnaval 
niet zo leuk maar vorig jaar wel.
Floris Croonen - groep 7A

Dit jaar wordt echt super. Als een 
ervaren carnavalsvierder vind ik het 
echt super om mee te doen met de 
kinderoptocht. Twee hele rondjes door 
de stad heen; echt super. Dit jaar ben ik 
jeugdprinses en met de Raad meegaan 
is echt het leukste ooit.  Maar het 
allerleukste aan carnaval vind ik zelf de 
kostuums. Je kunt gewoon zien hoe 
creatief mensen wel niet kunnen zijn. 
Carnaval betekent heel veel voor mij en 
ik hoop ook voor jou.
Lieke Monden - groep 7A

Ik vind carnaval super leuk want het is 
een heel vrolijk feest. Als je carnaval viert 
word je lach zo groot als Tokio. En er 
staan altijd leuke liedjes op. Je mag ook 
jezelf verkleden. Je mag je ook super gek 
verkleden. Dit was wat ik van carnaval vind.
Kim van Koolwijk - groep 7A

Ik ga ieder jaar naar de optocht. Dat vind 
ik leuk vanwege de wagens. Ze worden 
ieder jaar gekker. Dat is juist zo leuk aan 
carnaval.
Seanna Lamp - groep 7A

Ik vind carnaval wel leuk! Ik heb alleen nog 
nooit meegedaan met de Brakkensliert. 
Dat komt omdat we vaak weg zijn met 
carnaval, omdat we het met de familie 
vieren. Als we op school carnaval vieren is 
het altijd heel gezellig.
Fiene Gras - groep 7A

Ik vind carnaval heel leuk omdat je dan 
kan feesten. Maar wat ik niet leuk vind 
is dat iedereen bier drinkt, maar ja. Wij 
vieren carnaval bij het Belcrumhuis. Dat is 
echt heel leuk.
Sterre Sigtermans - groep 7A

Ik vind carnaval heel leuk omdat het zo 
gezellig is. Ik en papa gaan naar een café 
bij een kennis. En als de carnavalswagen 
komt, ren ik naar buiten. En ook vier 
ik het in het Belcrumhuis. Daar komen 
ook al mijn vrienden en daarom vind ik 
carnaval zo leuk!!
Dimitri Arnoe - groep 7A

Ik vind carnaval leuk omdat je helemaal 
los kan feesten. En er wordt leuke muziek 
gedraaid. En je trekt grappige kleding aan. 
Dit jaar ga ik als flamingo. En alles met je 
vrienden doen is natuurlijk ook leuk. De 
gewone carnaval met de optocht is ook 
heel leuk. Ze maken supermooie dingen.
Luna Ingenbleek - groep 7B

Carnaval is het leukste wat er is. 
Mijn ouders zijn dol op carnaval. En 
automatisch ik ook, maar ik vond het zelf 
al superleuk! Toen ik van de Brakkensliert 
hoorde was ik gelijk fan. Mijn zus Félize 
zat bij de Brakkensliert toen ik begon 
met feesten. Ik deed een jaar niet mee 
omdat ik het eng vond om mee te doen. 
Toen dacht ik, ik ga elk jaar meedoen 
met de Brakkensliert. Toen hoorde ik dat 
je prinses carnaval kon worden als je in 
groep 7 zit. Het was zo ver en ik schreef 
me in. Ik werd het niet maar ik zit wel 
in de Raad van elf. Ik ontdek nieuwe 
mensen en leer ze kennen. Zo ben ik in 
de raad gekomen.
Sézanne Dielissen - groep 7B

Ik vind carnaval een beetje leuk. Maar 
ik vind carnaval ook wel leuk omdat er 
zoveel kleuren zijn. Het minst leuk vind ik 
aan carnaval dat er zoveel mensen zijn 
en hele harde muziek. Het is natuurlijk 
gezellig als je carnaval aan het vieren 
bent. De optocht in de stad vind ik heel 
leuk met al die kleurtjes en van die hele 
grote apparaten die ze aan een auto 
meetrekken. Het is allemaal zo leuk met 
die kleuren.
Nina van ’t Veld - groep 7B

De raad van 11 is weer gekozen. Ik vind 
carnaval heel leuk. Het is heel leuk omdat 
het gezellig is. Daarom zit ik in de raad 
van 11. Het is echt heel leuk. We moesten 
vrijdag 18 januari naar Publieke Werken en 
toen gingen we met de bus naar Etten-
Leur. Het was tot 22.15 uur.
Boris Schotsman - groep 7B

VERKLEEDTIPS 
VAN BLOEM

ONDERZOEKJE 
VAN ANNA

Ik heb onderzocht welke carnavalskleding veel 

mensen dragen met carnaval:

1. superhelden zoals: superman/

superwoman, batman/
batwoman etc. 

2. horrorclown  
3. piraat 
4. sprookjes carnavalskleding 

5. cowboy 
6. indianen 
7. beroepen zoals: cheerleader, 

dokter/zuster,  politie, soldaat, 

geheime dienst etc. 

8. jumpsuits zoals: dieren 

Bekijk je kleding of verkleedspullen. Heb je geen verkleedspullen kijk dan bij je 

kleren. Kijk wat je leuk vind om aan te doen! Heb je nou niets? Kijk of je oude 

kleren hebt… misschien kun je ze scheuren en vies maken zodat je lijkt op een 

zombie. Anders kun je naar de carnavalswinkel en kijken of je daar wat leuks ziet! 



POOTJE-OVER, KAN JIJ HET NOG?
Kom schaatsen in Breda!

Voor sommigen is het al jaren geleden, voor anderen was het vorige winter. Maar voor
iedereen is het leuk om weer te gaan schaatsen. Daarna een lekkere warme chocolademelk met 

slagroom in ons schaats-café ‘t Wakske. Kunstijsbaan Breda is de gezelligste baan voor jong en oud.

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

Meer informatie: www.optisport.nl/schaatsbaanbreda

    Des dun 
 nieuwe 
     Hein! 

De service verder blijft uiteraard hetzelfde!

Winkelcentrum Heksenwiel
Heksenwaag 51, 4823 JT Breda  
Tel: 076 - 7850597

Winkelcentrum Moerwijk
Moerwijk 24, 4826 HN Breda  
Tel: 076 - 5811042

   Da zieDe zo

Meej
ons 

ziede
alles!

Touringcarbedrijf Brabant Expres B.V.
T: 0168 - 330 700
W. www.brabantexpres.nl
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Ik vind carnaval heel erg leuk, 
en bij carnaval hoort 
natuurlijk een spreuk. 

‘Da ziede zo’ is de spreuk dit jaar, 
carnaval is altijd gezellig 

en een beetje raar. 

Lachen is niet moeilijk 
tijdens dit leuke feest, 

en vooral niet voor een feestbeest. 

Tijdens de optocht zijn 
de wagens heel erg mooi, 

het is het allerleukste toernooi. 

Als wat ga jij bij carnaval verkleed, 
als een dier of misschien als atleet? 

Lotte - groep 8A

MOTTO: DA ZIEDE ZO
Mijn vader heeft een liedje gemaakt over het motto Da Ziede 

Zo en hij begon er al twee maanden voor carnaval mee te 
oefenen en ik werd er helemaal gek van. 

Sander - groep 8A

Carnaval altijd leuk!  
Gezellig Dat Ziede zo, lekker met 

mijn vrienden SUPERLEUK CADEAU.
In de stad swingen, en keihard 

meezingen en in Prinsenbeek de optocht kijken 
bij mijn oma en opa,. Dit is echt de kern van Europa.  

Sien -  groep 8A
 

Dat ziede zo. 
Ik denk bij het woord Da Ziede Zo dat je het zo ziet. Bijvoor-
beeld ik zie zo carnaval of ik zie zo alle pakken die mensen 
dragen. Carnaval is een leuk onderwerp. Je kan doen wat je 
wilt: raar verkleden en het maakt niet uit wat je draagt. Hier 

is nog een moppie: weet waarom carnaval carnaval heet? 
Omdat carnavallers met carnaval in een val trappen. Maar 

bij carnaval gebruik je ook veel moppen. Sommige moppen 
zij flauw sommige stom of raar grappig maar moppen horen 

grappig te zijn vind je niet. 
Naomi M - groep 8A 

 
Ik denk bij het motto aan mensen die in grappige pakken 

lopen te feesten en dat ze langs allemaal café’s gaan. 
Je hebt ook een wagenoptocht. 

Wat ik aantrek met carnaval? Da ziede zo. 
Julian - groep 8A 

Tinke - groep 8A

Het is carnaval en Jantje wil verkleed gaan als punker. Hij 
heeft zijn kleren al aan en hij moet zo naar school, het 
enige wat hij nog niet heeft, is zijn haar als punker. Hij 
gaat naar zijn moeder en vraagt of zij met wat gel zijn 
haar rechtop wil zetten. Zijn moeder heeft echter een 

gebroken arm, dus zij kan Jantjes haar niet rechtop 
zetten. Dus zijn moeder zei dat hij ook wel als punker 

kon als hij zijn haar gewoon plat had, maar... Jantje wilde 
zijn haar rechtop. Hij ging mokkend naar boven en het 
bleef een tijdje stil. Plotseling hoorde zijn moeder een 
harde schreeuw. Vijf minuten later kwam Jantje naar 
beneden met zijn haar rechtop. Zijn moeder snapt 

er niets meer van en vraagt hoe hij zijn haar rechtop 
heeft gekregen en Jantje zegt: “Ik heb mijn vinger even 

in het stopcontact gestoken. 
Merle en Anouk - groep 8B

even kwissen
Omcirkel het goede antwoord  

 
Vraag 1: Het woord carnaval is afkomstig 
van de Latijnse uitdrukking “carne vale “. 

Wat betekent dat?  
a. Vier feest  

b. Lach ermee  
c. Vaarwel aan het vlees 

 
Vraag 2: Wanneer is het carnaval in Breda? 

a. 1 t/m 5 maart 
b. 5 t/m 10 maart 
c. 10 t/m 15 maart 

 
Vraag 3: Wie heeft vorig jaar de 

brakkensliert gewonnen? 
a. Spoorzoeker  
b. Boomgaard 
c. St.Joseph 

 
vraag 4: Welke twee soorten carnaval 

bestaat er? 
a. Bourgondische en Bredase  
b. Rijnlands en Bourgondische  

c. Bredase en Rijnlands 

Daantje & Jasmijn - gr. 8B

Lola - groep 8B

Carnaval is me toch leuk, 
je ligt altijd in een deuk. 
Iedereen in een raar pak, 
en sommige als frietzak. 

Gek, stoer, mooi en origineel, 
maar soms iets te veel. 

De prins en prinses altijd weer mooi, 
maar aan het eind altijd weer rotzooi. 

Altijd iedereen aan de hos, 
echt een grote chaos. 

Dagen feesten, zwaaien en zwieren, 
moppen tappen, lachen en gieren. 
Dit was het eind van mijn gedicht, 
en nu heb ik een superblij gezicht 



MEDIA MARKT BREDA:
Kruisvoort 14, 4814 RZ Breda
Tel. 076 - 5258100

OPENINGSTIJDEN:
Ma. - vr. 10 - 22 uur, Za. 9.30 - 20 uur

Iedere zondag geopend van 11 - 18 uur

PARKEREN: 
Ruim 2500 gratis parkeer-
plaatsen voor de deur

LAAT JE WITGOED 
INMETEN EN  
INBOUWEN

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: MEDIAMARKT.NL/POWERSERVICE

• BEZORGEN NIEUW WITGOEDAPPARATUUR
• INBOUWEN, AANSLUITEN EN TESTEN
• KORTE DEMONSTRATIE EN UITLEG

GROOTSTE KEUZE 
IN WITGOED 
PRODUCTEN

GRATIS BEZORGING VAN AL JE AANKOPEN


