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Draoj ut is om!
 
Da was lekker brainstorrumme 
bij ons Peejkes. De Kontklopper 
onderstebove? Of achterstevore? 
Omda we zo klâântvriendelijk 
zen maoke m’ut oe makkuluk: 
draojt die paginaos maor lekker 
om! Dan kunde zoas vertrouwd 
leze wadde meej karreneval 
allemaol nie mag misse. En oe 
leutig iedereen alles maor om 
probirt te draoje ier in de krâânt! 
Wij van de kommissie Peej en 
Peej wensen jullie wir veul leut en 
as we mekaore tege kome in de 
pollenèze dan draoje’wum meteen 
om. Afgesproke?
 
        De Kontkloppers

PrinsAriePrinsArie  d,nd,n  IrsteIrste
Beste Kielegatters,  

Eindelijk is het weer zover! Carnaval in ons mooie 
Kielegat. En dit jaar mag ik als nieuwe Prins voorgaan 
in dit fantastische feest. Naast dat ik daar enorm 
trots op ben, betekent het voor mij heel veel nieuwe 
dingen meemaken. Ik wil het allemaal zien: feestende 
Brakskes en hossende Kielegatters. Van de intocht en 
sleuteloverdracht op zaterdag tot aan de verbranding 
van Kiske en Mieske op dinsdagavond. 
Als ik zie hoe hard iedereen werkt om er weer een 
topfeest van te maken, kan ik alleen maar zeggen 
dat ik er alle vertrouwen in heb. En met ons motto 
‘Draoj’ut is om’ kan het niet anders dan dat we een 
geweldige Grote Optocht gaan zien met enorm 
veel creativiteit en met dit jaar nog meer grote 
wagens. 
Ik zie jullie heel graag zaterdag op de Grote Markt 
om de sleutel van de stad in ontvangst te nemen. 
Vanaf dat moment draojen we de sleutel om en 
is de stad van ons. Laten we afspreken dat we 
er samen één groot feest van maken. Dat we er 
voor elkaar zijn en met heel veel leut de stad op 
z’n kop zetten. Dan kunnen we op woensdag 
nog eens omdraaien om terug te kijken op een 
carnaval zoals alleen Kielegatters dat kunnen 
vieren. Ik wens iedereen heel veel plezier!    

Lucien Verhoef

Bam, daar ligt ie weer. De Kontklopper, dé carnavalskrant van 
ut Kielegat. Carnaval is het feest waar iedereen gelijk is en waar 
je zomaar in hetzelfde rode jasje met witte hartjes naast de 
burgemeester kan staan en gezamenlijk een pilske kan drinken. 
 
Of waar jij als boer in jouw pilotenpak naast een piloot verkleed als boer 
kan staan. En dat is zo mooi aan ons motto van dit jaar ‘Draoj’ut is om’. 
Hou jezelf een spiegel voor en bekijk hoe het is van een andere kant. 
We verwachten veel ludieke interpretaties van dit motto, natuurlijk 
vooral in de Brakkensliert en de Grote Optocht. Carnaval staat voor 
verbroedering en die vind je het best terug in ut Kielegat. Een feest rijk 
aan tradities, maar ook met oog voor veranderingen in de maatschappij. 
Kielegat brengt ut samen! 

Luciën Verhoef
Voorzitter Stichting Kielegat

   
    
  Paul Depla

Draoj’ut is om. Als 
burgemeester doe 
ik dat ieder jaar op 
de zaterdag van de 
sleuteloverdracht. 
De Grote Markt 
staat vol, de 
Hoogheid maakt 
zijn opwachting en 
vanaf dat moment 
zijn de rollen 
omgedraaid.

De Prins van ’t Kielegat is vier 
dagen lang hoeder van de stad. En onder toeziend 

oog van Kiske en Mieske mag ik me als Kielegatter onderdompelen in 
de feestvreugde. Samen met alle andere Kielegatters. Draoj’ut is om. Ik 
hou ervan. Dromen over hoe het anders kan. Ballast overboord gooien 
en openstaan voor nieuwe ideeën. Ik raad het iedereen aan. De zaken 
eens van een andere kant bekijken. Niet blijven hangen in je eigen 
gelijk. Carnaval in de zomer in plaats van de winter. NAC op zaterdag 
in plaats van op vrijdagavond. De gitarist van Pearl Jam zijn in plaats 
van Paul Depla. En de Vuelta door de Grote Kerk van Breda. Draoj’ut is 
om. Doe eens gek. Draai dus álles om beste Kielegatters. Omdat het 
kan. We zijn er hartstikke goed in. Barsten van durf en creativiteit. Want 
daarmee komen we verder. Ook in de moeilijke dagen zónder carnaval.
Maar wat je ook doet, hou één ding goed vast: de gezelligheid 
van carnaval in ‘t Kielegat!

Paul Depla

Burgemeeste Breda



CARNAVAL in de BEYERD 
Meej un 3 HOEFIJZERS 

zijn wij nooit in ons EENDJE

CAFÉ RESTAURANT BROUWERIJ DE BEYERD
Boschstraat 26 | Breda | WWW.BEYERD.NL | info@beyerd.nl

CARNAVAL 2020 
Charelli
Vrijdag  21 februari

 vanaf 20.00 uur
HET GROTE PREMIERE BAL

(Deze avond uitsluitend toegang met kaart)
•

Zaterdag 22 februari 
vanaf 13.00 uur  (s’middags voor klein en groot)

‘T FEEST KAN WEER BEGINNEN
•

zondag 23 februari 
KINDERCARNAVAL

vanaf 14.00 uur
Met veel attracties: suikerspin | kindersminck | ballonartiest

vanaf 20.00 uur
WE GAAN ER WEER TEGENAAN

•
maandag 24 februari

vanaf 13.00 uur tot in de late uurtjes
HET FEEST GAAT MAAR DOOR....

CHARELLI  van coothplein 35 breda

Carnaval vier je
buiten aan de bar bij:

Of draoj oew eige Of draoj oew eige 
om en lom en lÔÔpt binne bij:pt binne bij:

Grote markt 13food & drinks
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Thierry Adriaan de Thierry Adriaan de 
blijheidsstrijder!blijheidsstrijder!

T’is nu T’is nu 

of nooit!of nooit!
Nieuwe pages Sigrid Schuurman 
en Jiske van Geijtenbeek

Het komt niet vaak voor dat ut Kielegat 
een nieuwe prins, nar én pages tegelijk krijgt. 
‘T’is nu of nooit!’ dachten nieuwe pages Sigrid 
Schuurmann en Jiske van Geijtenbeek daarom. 
Sigrid: ‘Vier jaar geleden ben ik Stichting 
Kielagat ingerold en ik was verbluft over 
de gave dingen die je doet en meemaakt. 
We maken samen tradities en steeds 
meer mensen genieten ervan mee. Dus 
toen de vacature voor page beschikbaar 
kwam dacht ik meteen: ‘doen!’. Jiske: ‘Ik ben 

zeg maar ‘gescout’ tijdens een barbecue door 
oud-prins Rob en oud-nar Marco. Ik had het 
zelf niet bedacht, maar wist meteen: dit wil ik!   
Mijn eigen carnaval speelde zich de laatste    
     jaren voornamelijk af in de kroeg met veel 
         bier. Heel gezellig, maar ik miste het 
       carnaval van vroeger: de straat op, 
     deelnemen aan de speciale momenten. Ik 
     ga dit doen om het échte carnaval weer te 
     beleven! En dat kan niet mislukken met zo’n 
     schitterende prins! We zien er naar uit om 
  er met alle Kielegatters een onvergetelijk 
feest van te maken!’. 

Nar Thierry Gulickx

Een tweedehands nar? Ja, zo zoude’t ok kunnen 
zegge… maor da klinkt zo oneerbiedig. Liever 
zeggen we: onze nieuwe nar Thierry Adriaan is 
een nar met elf jaar ervaring. Want ooit was hij in 
Baarle-Nassau die nar op skeelers! ‘In ut Kielegat 
blijf ik met beide voeten op de grond, wieltjes doen 
het niet zo lekker met die keien in de stad’, aldus 
Thierry Adriaan. In ut Kielegat heeft Adriaan een 
duidelijke missie: ‘ik ga traditie maken. Er zit een 
prachtig verhaal achter carnaval in onze stad en 
dat ga ik mee vertellen en laten beleven. Ik vertolk 

KielegatNieuw in ut

feitelijk de rol van schipper Adriaen van Bergen, 
die in 1590, tijdens carnaval, narrend en 
sarrend de Spanjaarden om de tuin leidde 
zodat het turfschip gevuld met soldaten de 
stad kon heroveren. Daarnaast ben ik een 
blijheidsstrijder. In het dagelijks leven doe 
ik veel voor kwetsbare mensen. Ik wil met 
mijn rol ook hen inspireren. Als nar zal ik 
ook aandacht geven aan 
iemand die toevallig 
achteraan staat!’.

De wat? De Uiterst Geheime Prins Keuze Commissie Kielegat 
The Netherlands. Deze groep van wijze carnavalshotemetoten 
heeft iedere drie jaar een andere samenstelling en bereidt de 
nieuwe Prins van het Kielegat voor op zijn gewichtige taak. 
Want Prins zijn is een hele verantwoordelijke bezigheid. Je 
bent wel even vier dagen de baas van het Kielegat.

De commissie doet gedurende vele maanden natuurlijk uitgebreid 
onderzoek naar geschikte kandidaten, bekijkt de thuissituatie, 
het consumptiegedrag, spreken in het openbaar, ritmegevoel en 
natuurlijk het gewicht van de Prins. Want hoe dikker de hoogheid, 
hoe duurder het Prinsenpak. Na al die gedegen voorbereidingen 
(overigens niet zonder gevaar, want Merijntje de Bont kukelde 
uit een boom, Prins Willie van Moerdijk brak zijn been en Jonker 
Eikeltje knalde met zijn racefiets op een 2e hands Volvo) komen 

DDEE U. U.G.G.P.P.K.K.C.C.K.K.T.T.N.N.
we zo rond carnaval in het 2e jaar 
van hoogheid Prins Daan op het moment 
suprême: ‘Hé Arjan, wilde gij Prins worden?’. 
‘Oeps u overvalt mij een beetje, maar daar 
wil ik graag eens rustig over nadenken en met het thuisfront 
bespreken’. Na vijf minuten komt dan meestal het verlossend 
antwoord. Dus witte rook. Van rook naar Oranje. Onder de 
codenaam ‘Gouden Kip’ wordt dan alles in gang gezet. Naam, 
titels, pak van Pietje Prik, logo, onderscheidingen en natuurlijk 
een eigen paleis om zich in alle rust te kunnen 
voorbereiden. Dan zit het werk van de UGPKCKTN 
er weer op en wordt onder een nieuwe geheime 
naam over twee jaar de UGPKCKTNDP  samen-
gesteld. Namens Willie, Eikeltje en Merijntje 
wensen we Prins Arie drie mooie jaren toe. 



Ut Havergat

Groots meej een VALSE G
PRESENTEERT

Vrijdag va 20:00   Zondag va 19:00   

Dinsdag va 20:30   

Jeel ‘t Kielegat blèrt meej

we draoie deur we draoie deur 
in het voskein het voske

MEEJ CARNAVAL GEOPEND!
VRIJDAG VAN 19.00 TOT 02.00 
EN ZATERDAG T/M MAANDAG

VAN 12.00 TOT 02.00

We zette de We zette de 
boel op boel op 

zunne kopzunne kop
Grote Markt 26-28, Breda

(onder Hotel de Klok)

colonie.nl

Kindermiddag op de Kindermiddag op de 
marktmarkt



Appte gij um al?
De laatste informatie handzaam op je mobiel. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er allemaal 
in ut Kielegat te doen is. Kan je precies zien hoe de route van de Brakkensliert en de Grote 
optocht gaat. En weet je waar je met leutpenningen kan betalen en blijf je altijd op de hoogte 
van het laatste nieuws. De app is nu al te downloaden voor Android en vanaf carnaval ook 
voor iPhone.
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RAOD VAN ELLUFRAOD VAN ELLUF
‘Aggij Prins zou zijn, wa zoude gij dan doen?’ 

De Raod van Elluf wit daor wel raod meej! 

Ikke, dun prins van ut 
Kielegat? Da denk nie! Ik ben 
un klein opneukerke! ‘K zou 
stelten motte kôpen, âânders 
denken de mènse dak 
verdorie de jeugdprins ben. 
Dun Arie is unne goeie gast, 
maor k’zou dus nie meej’em 
willen ruilen.

Remco van Dongen

Als ik Prins zou zijn, dan zou de 
Raad altijd in zomertenue zijn 
en de pages...

Martijn Janssen

Als ik prins zou zijn, dan zijn 
er geen protocollaire regels 
meer, alles mag en alles kan.

Patrick Mertens, de Sik

Als ik Prins van ut Kielegat zou 
zijn dan zou het het hele jaar 
door carnaval zijn.

Gijs Dames

Danst achteruit polonaise de 
raad de dat zorgen ervoor ik 
zou dan...#draoj’ut is om.

Joost van Neerven

Ik zou de optocht om draaien, 
dus in de Boschstraat beginnen 
en eindigen aan de Haagdijk!

Hannes de Diender

Het is mijn eerste jaar als 
raadslid en dus allemaal nieuw. 
Dus ik kan pas  aan het einde 
van het seizoen zeggen wat ik 
zou doen! Wel kan ik zeggen dat 
ik trots ben dat ik onderdeel mag 
uitmaken van het gevolg van 
Prins Arie d’n Irste.

Wilco de Brouwer

De Kielegat app is helemaal vernieuwd

Ik zou de hele dag gaan hossen 
op de Markt en mee willen lopen 
in de polonaise. Als het even kan 
met mooi weer en een goei 
glaske bier. En ‘Draoj’ut is om; 
de raad als Prins en de Prins als 
raad, dat lijkt me ook wel wat!

Remco Aerts

Als ik de Prins zou zijn ging 
die sleutel van ut Kielegat 
nooit meer terug naor dun 
burgervader.

John Thijssen

Als ik ut om zou mogen keren 
zou ik het voorseizoen laote 
starten in april, kunne we 
langer opwarreme.

Jurriaan van Meer

Als ik Prins zou zijn, dan zou 
ik liever 11 pages en twee 
raadsleden in mijn gevolg 
hebben.

Gijs Willems

Dan zou ik zou het Bredase 
bourgondische nog beter 
combineren met het prachtige  
traditionele carnavaleske.

Jules Voncken

Patrick Cornelissen
Als prins zou ik elke dag mezelf 
onderscheiden. Tevens zou ik 
Stichting Kielegat omdopen in 
BCV. Da bekt wa lekkerder.



Meer info en tickets:

www.de-avenue.nl

Carnaval 

zaterdag
22 februari

& zondag 
23 februari

Beleef het nu.
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Heeren van Breda
Grote Markt 3, Breda. T +31 (0)6-30606322 

HOLLAND CASINO BREDA 
WENST IEDEREEN EEN 
FIJNE CARNAVAL TOE

BIJ HOLLAND CASINO 
DRAOJ’UT OM 

SPANNING EN LEUT!

Speel bewust 18+
Hollandcasino.nl

HC_BRE_CARNAVAL_IS_ADV_KONTKLOPPER_205x140.indd   1 16-01-20   16:19

 
Holland casino



Meej da motto edde persies d’essensie 
te pakke. Daor gaodut meej de
karreneval tog om? Gewôôn de boel 
op zunne kop zette!

We wille ammaol meej die dâge wa 
âânders doen as in ôôns daogelukse leve. 
Zoow lôpt un ramkraoker ut liefst rond 
meej un mooj jaske meej epoowlette en 
unnen echte pliesiepet. Mun dokter stikt 
meej de karreneval altij zun ermen in ut 
verbâând en gaot meej van die krukke de 
straot op. Enne.... k’eb g’oord g’ad da ôônze 
burgemêêster ut liefst ok wellus in de 
stalling in de Nieuwstraot un briefke aon 
oew fietske zou wille niete.

Buuwèltao
Ôônze Sjaok, die wielrenner is, zouw 
‘artstikke graog us un kirke meej zunne
karreke op tweej wiele deur de grôte kerruk 

sjeejse. En wa zouwut leutig zijn as de 
“Buuwèltao”, in plaots van in ut lâând van de 
pâstao en slaojoowlie, ok us in ut Kielegat 
gereje wer. Gewôôn ammaol gekke dinge 
doen, die un normaole mèns nie in zunne 
kop zouw ‘aole! Witte da dieje sterrekok van 
Wolfslaor stiekum ok best us in zôôn okske 
in de foethol zouw wille koke? Gewôôn 
veur Jan meej de pet in plaots van vor al die 
juppe. En mun schôônmoeder dan? Die is 
zoow ââmpetâânterig, dazze altij persééj 
aon un staojtaofel wil zitte!

Boris
Messchient bende, net as ik, ok zoow 
aongestoke deur dun Breksit, ge witwel
dat gedoe aon d’âândere kâânt van de 
slôôt. Boris wil gewôôn nie mir meej 
ôôns speule! En nouw eejtie tog nog zun 
zin gekrege g’ad! Ge wit tog da ze daor 
al jaore van alles omdraoje? Ut lekt me wel 
leutig trouwes, ‘ier ok us aon d’âândere 
kâânt van de straot te gaon rije. Volges mij 
ziede de stad dan êêl âânders. Messchient 
motte we ut us un jaorke prebere. Maor dan 

wel irst allenig meej vrachtwaogus. Trouwes 
ik wit nie of gullie da al opgevalle is, mar de 
geminte is ok al illemaol in de ban van dun 
Breksit. Kek mar naor ôônze grôte tore. Die 
gaot stêêds mir op de BIG BEN lijke........ Of 
ligt da nouw aon mij?????

Draoj’ut is om
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Dun Eric

HEEJ, DA IS NOU KIELEGAT!

COUPLET 1
Toen ik net pas was geboren, vlak bij die grôte toren.
In mun aller irste boerekiel, mocht ik, 
al meej ons vaoder meej.

Keek mun oogen uit vier daoge. 
Veel leut, da hoefde nie te vraoge.
‘Oorde vor ut irst un clupke.
En witte wa ons vaoder zeej?
REFREIN 
Heej, da is nou Kielegat!
Draoj’ut is om, dan zie-de dat!
Ja dat is Kielegat, Breda ons eige stad.
Die he’k mun hart gegeve.
Trots as un pauw, zeej ik da te-ge jou.
Un traan, un lach. ‘Kleef hier elke dag.
Kben helemaal stapelgek, jao op deze plek!
COUPLET 2
Ok al issie nou wa ouwer, muzikant en unne bouwer.
Hij draogt nog steeds zun boerekiel,
Nou nim, ik dus wir ons vaoder meej!
Dankbaar ben ik munnen ouwe, 
hou van ‘um, ut is unne gouwe!
Kben vier daoge in de wolke, zoals ons vaoder altijd
REFREIN 
Heej, da is nou Kielegat!
Draoj’ut is om, dan zie-de dat!
Ja dat is Kielegat, Breda ons eige stad.
Die he’k mun hart gegeve.
Trots as un pauw, zeej ik da te-ge jou.
Un traan, un lach. ‘Kleef hier elke dag.
Kben helemaal stapelgek, jao op deze plek!
REPRISE
Ja, dat is Kielegat, Breda ons eige stad.
Die he’k mun hart gegeve.
Trots as un pauw, zeej ik da te-ge jou.
Un traan, un lach. ‘Kleef hier elke dag.
Kben helemaal stapelgek, jao op deze plek!
Kben helemaal stapelgek, jao op 
deze plek!

’t Zooike uit Breda bestaat op 6 april 
44 jaar. De helaas vorig jaar overleden 
oprichter van deze band Leen Don zit nog 
steeds diep in de harten van de leden. 
Samen met Peter Joosen en Ed Akkermans, 
die ook vanaf het begin bij ’t Zooike spelen 
wordt terug- maar vooral naar de toekomst 
vooruitgekeken. 
’t Zooike heeft zestien leden en staat 
al jaren onder leiding van repetitor 
Engelbert Schoormans garant voor een 

prachtig, carnavalesk muzikaal 
intermezzo op muziekfestivals 
overal en nergens.
“We beginnen altijd in 
het eerste weekend van 
september met een gezellig 
samenzijn. Vroeger waren dat 
hele weekenden in België 
of Duitsland. Tegenwoordig 
blijven we dichter bij huis. De 
gezelligheid is er niet minder 
om”, vertelt Peter Joosen.
“Op 4 april 2020 hebben we 

in Café Parkzicht, onze thuishaven, een 
jubileum feestavond. Het lijkt ons geweldig 
om dan met de oud-leden samen een 
stukje muziek te spelen! Je kunt je hier nog 
voor opgeven bij mij”, geeft Ed Akkermans 
aan. Dit kan via edjaniki@ziggo.nl.
“Dinsdagavond is onze vaste repetitieavond 
en deze zijn nog steeds heel goed bezet. 
Er wordt stevig  geoefend en na afloop 
blijven we nog even om gezellig een 
pilske te pakken”, vult Joosen aan.

Jubilarissen

Qwitnix:Qwitnix:  
HEEJ, DA IS NOU KIELEGAT!HEEJ, DA IS NOU KIELEGAT!

Winnaar BlèèrfêêstWinnaar Blèèrfêêst



Van Mossel Breda Minervum 7001 | www.vanmossel.nl

De gèfste optocht 
van ut Kielegat!



Kielegatse jeugd stuitert 
carnaval weer in      

Carnaval begint een dag eerder! Want op carnavalsvrijdag is er in de Mezz 
ook dit jaar weer een fantastisch feest voor alle pubers uit ut Kielegat.  
Stuiterbal 2020 wordt een feest waar lang over nagepraat wordt en waar je 
bij geweest móet zijn!

In de Grote Zaal van Mezz draaien dj’s klassieke carnavalsknallers en stevige 
feestnummers. Ook zijn er allerlei carnavaleske acts die je zullen verrassen. In 
de Kleine Zaal is een avondvullende Silent Disco: kies je favoriete muziekkanaal 
en stuiter tot je erbij omvalt. Op het Stuiterbal powered by Rabobank wordt 
geen alcohol geschonken en is alles gericht op het vieren van een mooi 
carnavalsfeest in een veilige omgeving.

Rabobank Breda is trotse hoofdsponsor van het Stuiterbal. De organisatie 
van Stuiterbal is in handen van Stichting Kielegat in samenwerking met Mezz.

VRIJDAG 21 FEBRUARI

Klokkenberg Kielegats Konzert 
+ nazit met Bredaose kapellen
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 20.11 uur

Stuiterbal 
Powerd by Rabobank
Locatie: Mezz Breda
Tijd: 20.11 uur

Meer informatie: www.kielegat.nl 

   @StichtingKielegat
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Kielegats Konzert, 
Kielegats Konzert, 

Olé!Olé!

Alweer voor de zeventiende keer op rij trapt de Philharmonie Zuidnederland op 
vrijdagavond 21 februari carnaval 2020 af met het onvolprezen en altijd verrassende 
carnavalsconcert in het Chassé Theater. 

Vooraan in de waaier staat dit jaar dirigent 
Hans Leenders. Hans wordt bijgestaan 
door de prachtige sopraan Kristina 
Bitenc en de warme tenor Adriano 
Graziani. De gasten van de Philharmonie 
Zuidnederland worden bijgestaan door 
de mannen van Percossa, uitgeroepen tot 
beste slagwerkgroep van de Benelux!
Spaanse muziek
In het jaar dat la Vuelta Breda aandoet 
is het programma, naast lekkere marsen 
en heerlijke meezingers, natuurlijk 
doorspekt met Spaanse muziek van Rood 
naar Oranje. Kom vooral op de fiets en 

verkleed je naar het thema! Gastheer is 
natuurlijk onze nieuwe Prins Arie, die 
samen met zijn hofkapel de Makrele van 
plan is om de bezoekers op deze avond 
stevig te verrassen! Angela van Rijthoven, 
onze rondemiss, doet net als vorig jaar de 
presentatie en mag als beloning weer een 
Brabants liedje zingen.
Kaarten
Kaarten voor de proloog van carnaval 2020 
het Klokkenberg Kielegats Konzert zijn te 
koop à 36 euro via www.chassé.nl of het 
verkoopkantoor. Het theater gaat open 
om 19.00u voor de voorzit. De start van 

het concert begint na de reclamekaravaan 
en wel om 20.11 stipt. Na de finish van 
het Klokkenberg Kielegats Konzert barst 
de nazit los in de brasserie 
en de foyer van het theater. 
Dat betekent tot in de 
late uurtjes genieten 
van muziek van de 
topkapellen van het 
Kielegat en op de fiets 
naar huis, olé!
.



Volop leut bij jouw vriendin!

Elke dag geopend vanaf 12.00 uur. Veemarktstraat 5

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

7 dagen per week open. Ma t/m Za. van 10.00 tot 18.00 uur. Zondag van 
11.00 uur tot 16.00 uur. Woensdag, donderdag en vrijdag koopavond tot 21.00 uur.



ZATERDAG 22 
FEBRUARI

Vertrek Stoet Intocht Prins Arie
Locatie: Haagdijk
Tijd: 14.20 uur

Aftrap carnaval en overdracht 
stadssleutel
Locatie: Grote Markt
Tijd: 15.11 uur

Onthulling Kiske & Mieske
Optreden winnaar carnavalslied 
Qwitnix 
Locatie: Grote Markt
Tijd: 15.20 uur

Hossen met Dun Willem 
“ van links… naar rechts….”
Locatie: Grote Markt
Tijd: 15.30 uur tot 21.00 uur

Optreden Gebroeders Rossig
Locatie: Grote Markt
Tijd: 16.00 uur

Optreden Alarm Fase 3
Locatie: Grote Markt
Tijd: 18.00 uur

Optreden Rotdweilers
Locatie: Grote Markt
Tijd: 18.20 uur

Meer informatie: www.kielegat.nl 

   @StichtingKielegat
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Op carnavalszaterdagavond ga je, als je de 
binnenstad om bepaalde redenen wilt vermijden, 
natuurlijk naar het 076 Bal in de Mezz. Tijdens de 
vijftiende editie pakken we uit met het thema 
‘nie te temmen’. We halen in ons circus alles 
uit de kast! Kom als circusdirecteur, clown of 
gewoon beestachtig in oew dierenpakske.

Het 076 Bal staat bekend om de dolle boel, 
een aaneenschakeling van 
carnavaleske acts en 
artiesten vergezeld van de 
Bredase gezelligheid. In drie 
verschillende ruimtes brengen 
wij het carnavalsgevoel naar 
een hoogtepunt. Sambabands, 
blaaskapellen, artiesten. En 
natuurlijk hebben we voor jullie 
aan de deur een gadget dat met 
ons thema te maken heeft. Kaarten 
zijn te koop via www.sekobreda.nl. 

Leutiger kunnen 
we het niet maken! 

Omdat elk feestje nu eenmaal kosten kent, kun je tijdens alle 
carnavalsdagen onze Leuttaxinspecteurs tegenkomen met hun 
collectebus. De vraag is eenvoudig: een kleine bijdrage om ook 
volgend jaar weer carnaval in ut Kielegat te kunnen organiseren. Als 
tegenprestatie ontvang je de enige echte Leuttaxsticker! Misschien 
vraag je je af wat we met deze opbrengsten doen? We geven je 
graag inzicht in de administratie. Zonder artiesten geen feest, deze 
moeten, samen met de techniek, natuurlijk betaald worden. Maar 
denk ook aan de kosten 
voor een podium, maar 
ook minder inspirerende 
zaken zoals vergunningen, 
veiligheidsmaatregelen. En 
op dinsdagmiddag is elk jaar 
de gratis kindermiddag op 
de Grote Markt. Dus geef 
gul, dan wordt carnaval in 
ut Kielegat almaar leutiger!

Traditiegetrouw is de zaterdagmiddag de middag van de intocht van de Prins. Samen 
met alle carnavalsvierders begeleiden we de Prins met het gevolg naar de Grote 
Markt voor de sleuteloverdracht. Maar....

...vanaf nu zal deze intocht een ode Prins Maurits van Oranje zijn. Ook hij werd bij de herovering 
van Breda op de Spanjaarden met een heuse intocht binnengehaald. Nadat Kiske en Mieske 
Prins Maurits hebben geïnformeerd over de timing voor de list met het Turfschip, is deze met zijn 
gehele gevolg via de Haagsche poort de stad ingekomen. En ter ere daarvan zal de intocht dit 
jaar aan het begin van de Haagdijk zijn. Met groot gevolg zal Prins Arie de stad binnentreden. Dit 
gevolg wordt door jullie, de Kielegatters gevormd! En we nodigen jullie uit om je te verkleden in 
de kledij van die tijd. Maurits werd toen vergezeld door nobelen, edelen en vorsten, maar vooral 
soldaten, burgers en boeren die blij waren en klaar om de herovering van de stad te vieren. Zij 
deden spottende kledij aan om de draak te steken met de Spanjolen. Met trots droegen ze 
de vaandels van hun gewest, dorp, buurt of familie. Dus maak je eigen vaandel van 
je carnavalscluppie, dos je uit en vergezel ons bij de intocht van Prins Arie!

076 bal 
‘Nie te temmen’ €

Leuttax

DDee i innttoocchhtt



Grote Markt 2, 4811 XR  Breda. samsambreda.nl

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

’ 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

Draoj ze d’r inDraoj ze d’r in

oordopjes nodig? oordopjes nodig? 

Bestel ze op: dob-hearing.com/shop

DOB FOAM OORDOPPEN 
Standaard oordopjes 

met filter

€ 8,95

OORDOPPEN MET MUZIEKFILTER
(op maat gemaakt) 

Normaal € 149,00 euro, nu 

€ 139,00*
Gebruik kortingscode: “Kielegat”
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Ut klupke
Joan: ‘Zodra de oproep van jeugdvloggers Juup en 
Robbie online kwam zag ik de mailtjes binnenkomen 
vanuit het hele Kielegat. Dat is natuurlijk wat we willen, 
dat ieder brakske mee kan in het jeugdgevolg. We 
hebben muzikanten, deelnemers van de Brakkensliert, 
een politieagent met jeugdprinservaring en kennen 
jullie prins Tom-maatje nog? Nou, dat is onze nieuwe 
nar! Julia, de kleindochter van prins Amphoor (Amphia) 
staat altijd lekker te swingen, dus dat gaat helemaal 
goed komen dit carnavalsseizoen met deze club! Wat 
is er mooier dan vooraan te gaan in de polonaise!’

Compliment
‘Het grootste compliment dat ik van een ouder heb 
ontvangen is dat carnaval echt niet zo platvloers is als 
er door sommige mensen naar wordt gekeken. Het 
gaat juist over tradities, verbroedering en heel veel 
plezier maken. Dat proberen wij de kinderen mee te 
geven. De jeugd op deze leeftijd al te verbinden met 

stichting Kielegat kan alleen maar goed zijn voor het 
huidige carnaval, maar zeker ook voor de toekomst. 
Al deze mensen zullen het carnaval altijd een warm 
hart toe dragen en de Kielegat sjaal met trots dragen!’.

Highlights
‘Met stip op nummer 1 voor het jeugdgevolg stond 
afgelopen jaar toch echt wel dat ze mee op de 
prinsenwagen mogen richting de Grote Markt! De 
busritten naar en van de kinderfeesten zijn ook altijd 
al een feest op zich!’

Kom er ook bij!
‘Aan alle Kielegatse brakskes uit groep 7 en 8 wil ik 
zeggen: Als je de kans hebt en het mag van je ouders, 
meld je aan voor het volgende seizoen om bij het 
jeugdgevolg te komen op jeugd@carnavalbreda.nl. Het 
is een ervaring om nooit meer te vergeten!’

Joan den Ouden begeleidt samen met Carla, Ingrid, Monique, Anne, Jeanet en 
Anita het jeugdgevolg. Deze Kielegattertjes hebben een belangrijke en leuke taak, 

want de jeugd heeft de toekomst! De prins en prinses komen van de winnende 
school in de Brakkensliert, maar voor de jeugdraad kun je je gewoon aanmelden.

zet de boel op zunne kop!
De Kielegatse jeugdraad

Het bewijs dat de Kielegatse 
jeugdhoogheden het 
carnavalsgevoel met de 
paplepel kregen ingegoten:

Jeugdprins Jayson
· is de zoon van oud prins 
  Eduardus (Giegeldonk)
· speelt trombone bij de 
  Kielegatse Kanjers en 
  Harmonie Vondel
· bouwt mee met CV de 
  Narrekoppen

Jeugdprinses Joya
· is samen met haar zusje page 
  Jaylee hulpje geweest van 
  oud- pages Nancy & Roosje
· loopt dit jaar voor de 11e keer mee met de 
  Brakkensliert terwijl ze pas in januari 12 wordt

Jeugdprins Jayson, jeugdprinses Joya, pages Elijn 
en Jaylee, politie Daniël, nar Tom, jeugdraad van 11: 
Jinte, Jip, Julia, Eyrun, Nora, Eva, Merlijn, Anne, Rik, 
Nils en Yasmine



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 

Galderseweg 27, Breda. 076-5614000

Draoj ôk eens un glaosje om bij De 7 heuveltjes!

Bij Stof&Wol draait het al 5 jaar om creativiteit!

Zowel in als na carnaval is Stof&Wol al weer 5 jaar het 
adres voor stoffen, wol en fournituren. Kom nog snel de 
laatste materialen voor je carnavalsoutfit halen of neem 

een kijkje in de nieuwe collectie voor het voorjaar. Dat 
kan in de winkel aan de Belcrumweg én in de webshop!

Belcrumweg 24 | 4815 HB Breda | Tel 076-5327424 | www.stofenwol.nl

Openingstijden:
di-vrijdag: 
10.00 tot 17.30
zaterdag: 
10.00 tot 16.00
Ruime gratis 
parkeergelegenheid 
bij Jumbo/Aldi

Havermarkt 6, Breda

BrilJantje
Café

Altijd weer 
‘verdraojd’ 

gezellig bij....

Altijd weer Altijd weer 
‘verdraojd’ ‘verdraojd’ 

gezellig bij....gezellig bij....

Draoj’ut is om
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In je fantasie zie je al een prachtige robuuste eik midden in het Mastbos staan. 
Maar helaas, deze eik bestaat niet. Wat wel bestaat is dat als je het woord tageleik 
omdraait, Kielegat krijgt! Zo kun je natuurlijk elk woord bekijken, maar wel eens gehoord 
van palindromen? Woorden die hetzelfde blijven als je die van achter naar voor leest en 
weer terug. Droomoord, partyboobytrap of koortsmeetsysteemstrook, dat zijn palindromen, ook wel draaiwoorden 
of spiegelwoorden genoemd. 

Er bestaan niet alleen palindroomwoorden, er zijn complete zinnen die je om kunt draaien. Jij slaapt, ronkt, knort; 
ronkt, knort pa als jij? Of wat dacht je van deze: Leverde die kale dame op ‘n poema de lakei de drevel? Of ‘De 
mooie zeeman nam Anna mee’, zei oom Edt. En een van de langste zinnen die bestaan: Koos Eekfeen keek door ‘t 
rood kerkraam maar krek door ‘t rood keek neef Kees ook. 

Ook bestaan er palindromen waar je de woorden van achter naar voor leest en niet de letters. Kauwen paarden als 
kraaien; dat is waar, niet waar is dat kraaien als paarden kauwen of deze; Lollig zijn lui die zeggen: die lui zijn lollig.

En als je Bob, Reinier of Anna, Ada of Tim Smit heet, dan zit je de hele carnaval goed!

Stichting Kielegat introduceerde in 
2019 ons carnavalsverhaal in de vorm 
van het boek ‘Kielegat, het oudste en 
spannendste carnavalsverhaal’. 

Het boek beschrijft de list met het turfschip die 
in 1590 met carnaval ten uitvoer werd gebracht. 
Hierdoor slaagde Prins Maurits van Oranje om 
Breda, de stad van zijn voorouders, te bevrijden 
van de Spaanse bezetter. De list met het turf-
schip geniet nationale bekendheid en daarom 
kunnen we er als Kielegatters trots op zijn! 

Prins Maurits was de zoon van de beroemdste 
Bredanaar aller tijden, in 2004 verkozen tot 
Grootste Nederlander: Willem van Oranje-Nas-
sau. Willem was bijna 25 jaar lang de officiële 
bewoner van het Kasteel van Breda en werd op 
zijn negentiende benoemd tot baron van Breda 
net als zijn voorouders. In zijn Bredase tijd was 
Willem een bourgondische edelman die hield 
van grote feestpartijen. Door zijn leidersrol in 
de beginfase van de strijd tegen de Spanjaarden 
wordt hij Vader des Vaderlands genoemd.

Wil je meer weten over de belangrijke rol die Breda 
speelde bij het ontstaan van het onafhankelijke 
Nederland? Check dan eens de website en social 
media van ‘Stad des Vaderlands’ en bezoek een 
mini-college van Willem van Oranje in 
eigen persoon!

KIELEGAT STAD DES VADERLANDS

Wat doe je als Stichting Kielegats Carnaval Museum (KCM) zijn 11e levensjaar in-
gaat? Gewoon doorgaan! En dat doen de vrijwilligers van de stichting wel degelijk. 
De afgelopen tien jaar heeft KCM veel voor de Kielegatter betekend. Elk jaar waren 
er voor het publiek exposities op steeds andere, verrassende plekken in Breda. 
 
Vorig jaar heeft KCM zijn intrek genomen in het oude Belastingkantoor, nu omgedoopt 
tot De Teruggave. Daar zijn volop unieke carnavalsartikelen te zien. Ook materiaal uit 
Giegeldonk, `t Aogje en Ginneken wordt tentoongesteld. De ambitie is om heel Groot 
Kielegat vertegenwoordigen.
Mocht je expositie een keer in het echt willen zien dan kan dat! Het is wel nodig om dat 
bezoekje eerst aan te vragen bij de stichting. Ook zou je de ruimte, Hof der Zotheid, zelf 
kunnen huren. Tegen een kleine vergoeding kun je er terecht voor workshops, cursussen 
en vergaderingen. En natuurlijk is het museum altijd op zoek 
naar bijzondere en goed bewaarde spullen uit het Kielegat. 

Van jouw zolder naar het 
Kielegats Carnaval Museum

Als Vriend van de Prins 
hedde altij un stripke veur
Carnaval in ut Kielegat zou nooit bestaan zonder 
sponsoring. Het zou in ieder geval zeker niet zo leuk 
zijn. Een beetje Kielegatter kan zijn eigen steentje 
bijdragen door simpelweg Vriend van de Prins te 
worden voor 66 euro per jaar. Doet je partner ook 
mee? Dan betaalt die maar de helft!

Wat krijg je ervoor terug? Veul! Je eigen Vriendenplak die elk jaar op Elluf Elluf in een ge-
update versie wordt uitgereikt door de Prins. Op carnavalsmaandag word je, al kijkend op 
een prominente plek naar de optocht, in de watten gelegd met een hapje en een drankje. 
Een ontbijt met de Prins voordat de traditionele Oeledienst in de Grote Kerk begint. En 
nog veel meer gezelligheid. Kijk voor meer info op kielegat.nl en wordt Vriend!

DDee t taaggeelleeiikk Wel eens gehoord van de tageleik?

Frans van den Broek
06-22913891, voorzitter@kielegatsmuseum.nl 
Voor de collectie kun je terecht bij Rob Thomassen
06-15688216, conservator@kielegatsmuseum.nl

Voor meer info:
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Wie aan Amsterdam denkt, denkt aan de Amsterdamse 
grachten, aan die Amsterdamse mensen en lichtjes ’s avonds 
laat op het plein. En misschien ook wel aan de beroemde 
Wallen en het Rijksmuseum. Vanaf dit jaar voegt de hoofdstad een bijzonder evenement 
toe aan de kalender: Hossen op de Markt in stadsdeel Breda. Hiermee wil de stad toeristen 
verleiden om ook eens buiten het overvolle centrum te kijken. Artiesten, polonaise, confetti, 
speciale effecten en opblaasartikelen moeten de toerist over de streep trekken. Stadsdeelvoorzitter 
Depla is blij met de aandacht voor Breda en heeft er alle vertrouwen in: “We bereiden ons al voor 
op honderden toeristen met karretjes en rolkoffertjes.”

Hossen op de Markt is sinds 2013 uitgegroeid tot het ‘Grootste Carnavalscafé van Nederland’. en 
krijgt dit jaar een hoofdstedelijk tintje vol Amsterdamse meezingers. De presentatie is in handen 
van zingende kasteleins Freek Haverman en Yves de Morree. Ben je erbij? Carnavalszondag, 
20.00 uur! Check facebook.com/hossenopdemarkt!

ZONDAG 23 FEBRUARI

Kielegatse Brakkensliert
Locatie: vertrek vanaf de 
binnenzijde van de Nieuwe 
Haven
Tijd: 13.30 uur

Groot Kielegatse 
Muziekspektakel in de grootste 
en gezelligste buitenkroeg van 
Nederland!
M.m.v. DJ Feestray en DJ Dennis, 
Ger Couvreur, Denans, Schorre 
Chef & MC Vals, Marco Kraats, 
Johnny Purple en Vieze Jack
Locatie: Grote Markt
Tijd: 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

Meer informatie: www.kielegat.nl 

   @StichtingKielegat
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Stel, we draaien de aarde om; wat ligt dan 
precies aan de andere kant van het Kielegat? 

We komen terecht in heel veel water! Beter gezegd ten 
zuidoosten van Nieuw-Zeeland in de Grote Oceaan. 
Voor het vaste land moet je een paar honderd kilometer 
zwemmen. Je komt dan uit op de Antipodeneilanden, een 
groepje van zes vulkanische onbewoonde eilanden. De tegenpool van deze eilanden is de 
Normandische kust in Frankrijk.  Mocht je daar nu een tunnel naar toe willen graven, dan 
ben je wel even bezig. In totaal zou je bijna 12.800 km moeten wegscheppen. Succes!

WWeerreelldd o opp z z’n’n k koop!p!

                 Zoals bekend na onze omgekeerde 1 aprilgrap waarin statiegeld 
         op confetti werd beloofd, streeft het Kielegat naar een duurzaam 
carnaval. We willen hierbij iedereen betrekken, dus als je goede ideeën 
hebt zijn deze meer dan welkom!

We gaan dit jaar sowieso beginnen met het plastic op straat. Het grote aantal plastic 
bekers dat aan het einde van een carnavalsdag op straat ligt is niet alleen een storend 
beeld, maar ook een belasting voor het milieu. Om die reden willen we er samen met 
alle Kielegatters naar streven om deze bekers niet meer op de grond te gooien, maar 
in de daarvoor bestemde bakken. Maar er zijn zeker weten nog talloze andere briljante 
ideeën en die kun je kwijt op pers@carnavalbreda.nl. Kielegatter Martijn Schraven 
meldt er al een: ‘Volgens mij kunnen we grote stappen nemen als we afspreken om 
voortaan sámen af te schminken onder de douche. Uitgaande van 200.000 bezoekers 
aan de stad. Gemiddeld verbruiken we douchend zes liter water per minuut. Laten we 
stellen dat we, moe maar voldaan én smerig gemiddeld zo’n 11 minuten douchen. Dit 
kan met de helft minder als je samen doucht! Dan kan er dus 200.000 x 6/liter/minuut 
x 11 minuten = 13.200.000 / 2 = 6,6 miljoen liter water bespaard worden!!’. Voor alleen 
thuiskomende Kielegatters heeft Martijn een speciale Douchemaatjesapp bedacht… 
:-)). Al swipend vind je een andere alleenstaande Kielegatter die precies bij jou onder 
de douche past! Goed bezig!

Kielegat is hot!
Amsterdam adviseert toerist 
‘Hossen op de Markt!’

We beginnen de dag met de Brakkensliert die 
om 13.30 van start gaat bij de Hoge Brug aan 
de Haven. Na de sliert is er het Brakkenbal in 
het Chassé Theater met volop vermaak voor de 
kinderen met dank aan de vrijwilligers van het 
Brakkenfestival! Iedereen die achterblijft in de 
stad gaat gezellig in een reusachtige sliert van 
links naar rechts op de Grote Markt tijdens het 
Groot Kielegatse Muziekspektakel.
En om 20.00u, als de brakskes in bed liggen, is 
iedereen weer terug op de Grote Markt om het 
spektakel Hossen op de Markt niet te hoeven 
missen!

Duurzaam KielegatDuurzaam Kielegat confetti rapen en confetti rapen en 
douchemaatjesdouchemaatjes= familiedag

De zondag in ut Kielegat staat sinds jaar 
en dag in het teken van de hele familie. 

carnavalszondag
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Een natuurlijk

resultaat in een 

handomdraai

ABC Clinic wenst u een te gekke Carnaval!
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Breda, Ginnekenstraat 19 (schuin t.o. HEMA)

Etten-Leur, Winkelcentrum 21
Oosterhout, Arendshof 57

Bergen op Zoom, Wouwsestraat 40 57

Speciaal voor de carnaval
hebben we in onze collectie:

Dikke panty’s, Overknees,
Netpanty’s Kantpanty’s

Leggings, Sokken
Maillots etc, etc.

www.svensophie.nl 

Aanbiedingen
Carnavals

Netpanty, zwart € 3,95
OOK met grote gaten € 4,95

Legging metallic goud of zilver 
 NU voor  € 12,95

Panter- en Zebra leggings 

 NU voor  € 9,95

Beenwarmers in vele kleuren 

 NU voor  € 4,50

“Britney” kousen met strik 

 NU voor  € 6,50

Flower Power panty 

 NU voor  € 6,95

VVeerrddrraaoojjdd    
ggooeeiiee  

ccoolllleeccttiiee  
bbiijj    

SSvveenn  eenn  
SSoopphhiiee!!

Verdraojd  
goeie 

collectie 
bij  

Sven en 
Sophie!

Graaf Hendrik 3 Plein 47, tel 076- 5228749
info@assumoptiek.nl • www.vandenassumoptiek.nl

DDe e BBEESSTTE E OOPPTTIIEEKK  

vvaan n ‘t ‘t KKiieelleeggaat t 

mmeet t eeeenn  ‘‘VVEERRDDRRAAOOJJD’D’

ggooeedde e ccoolllleeccttiiee!!
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MAANDAG 24 FEBRUARI

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 met Dun Willem 
“van links… naar rechts….” 
Locatie: Grote Markt
Tijd: 15.30 uur tot 21.00 uur

Meer informatie: www.kielegat.nl 

   @StichtingKielegat
Terheijden

Haagse Beemden

Schraansersrijk

Giegeldonk

Teteringen

TotdenringenPrinsenbeek
Boemeldonk

Breda

Kielegat

Etten

Stijlorenrijk

Princenhage
't Aogje

Ulvenhout
Bosuilendorp

GinnekenGinneken
Bavel

Baviaoneland

Rijsbergen
Aopelaand

Leur
Zwaajgat

Baviaonenland

Prins Baviaon XVI 

Totdenringen

Prins Snoek d’n Eerste

’t Aogje

Prins Raymundus XIX

Aopenlaand

Prins Jan-Knillis

dun Eerste

Stijlorenrijk

Prins Thomas III

Zwaajgat

Prins Prins

Ginneken

Baron Guillaume

CARNAVAL (VER)BROEDERS(T)CARNAVAL (VER)BROEDERS(T)
Prins Arie, alias Arjan Broeders heeft zijn achternaam 
natuurlijk geweldig mee. Zeker met carnaval zijn we 
broeders en zusters. 

Tijdens de leutdagen is iedereen gelijk. Het afsluiten van de Moerdijkbrug met 
carnaval is wel ludiek, maar als de bovensloters niet komen, dan wordt het wel 
stiller in ons stadje.

Neem mijn neef Jelmer (20) geboren en getogen in Gouda, maar vanaf dag een 
besmet met het NAC-virus en daarmee zijn liefde voor Breda. Al een paar jaar 
komt hij met zijn voetbalelftal naar ut Kielegat om daar vier dagen feest te vieren. 

Na afloop van zo’n avond halen die gasten dan nog even een patatje, terwijl wij 
dan een frietje eten. Uiteindelijk schuiven we allemaal die repen aardappel naar 
binnen en vallen in een diepe slaap om de volgende dag weer vrolijk 
verder te gaan. Ik heb nog geen
patatboer horen klagen. 

Carnaval verbroedert zeker!

Schraansersrijk

Prins Pierre II

Kielegat

Prins Arie d’n Irste

Bosuilendorp

Prins Joep XVII

Giegeldonk

Prins Cornillûs

Boemeldonck
Vierenvijftigste

Prins Kaaff de
PRINSGEBUREN:
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Kielegat 2020 Kielegat 2020 
ProgrammaProgramma

Meer informatie: www.kielegat.nl     @StichtingKielegat

VRIJDAG 21 FEBRUARI

Tijd: 20.11 uur
KLOKKENBERG KIELEGATS KONZERT 
+ nazit met Bredaose kapellen
Locatie: Chassé Theater

Tijd: 20.11 uur 
STUITERBAL 
Powerd by Rabobank
Locatie: Mezz Breda

ZATERDAG 22 FEBRUARI

Tijd: 14.20 uur
VERTREK STOET INTOCHT PRINS ARIE
Locatie: Haagdijk

Tijd: 15.11 uur
AFTRAP CARNAVAL EN OVERDRACHT 
STADSSLEUTEL
Locatie: Grote Markt

Tijd: 15.20 uur
ONTHULLING KISKE & MIESKE
Optreden winnaar Carnavalslied Qwitnix – 
Heej, da is nou Kielegat
Locatie: Grote Markt

Tijd: 15.30 uur tot 21.00 uur
HOSSEN MET DUN WILLEM 
“van links… naar rechts….”
Locatie: Grote Markt

Tijd: 16.00 uur
OPTREDEN GEBROEDERS ROSSIG
Locatie: Grote Markt

Tijd: 18.00 uur
OPTREDEN ALARM FASE 3
Locatie: Grote Markt

Tijd: 18.20 uur
OPTREDEN ROTDWEILERS
Locatie: Grote Markt

ZONDAG 23 FEBRUARI

Tijd: 13.30 uur
KIELEGATSE BRAKKENSLIERT
Locatie: vertrek vanaf de binnenzijde aan de Nieuwe Haven

Aansluitend aan de Brakkensliert tot 20.00 uur
GROOT KIELEGATSE MUZIEKSPEKTAKEL 
in de grootste en gezelligste buitenkroeg van Nederland!
M.m.v. DJ Feestray en DJ Dennis, Ger Couvreur, 
Denans, Schorre Chef & MC Vals, Marco Kraats, 
Johnny Purple en Vieze Jack
Locatie: Grote Markt

Tijd: 15.00 uur
BRAKKENBAL
Locatie: Chassé Theater 

Tijd: 17.00 uur
PRIJSUITREIKING BRAKKENSLIERT
Locatie: Chassé Theater

Tijd: 20.00 uur
HOSSEN OP DE MARKT!
Locatie: Grote Markt

MAANDAG 24 FEBRUARI

Tijd: start om 12.11 uur vanaf de Kopse Kant 
GROTE OPTOCHT
Locatie: start van hoek Haagdijk/Prinsenkade om 12.49 
uur. De wagens starten om 12.11 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

Tijd: 16.00 uur
OPTOCHTBAL
Locatie: Chassé Theater

Tijd: 19.00 uur
PRIJSUITREIKING GROTE OPTOCHT
Locatie: Chassé Theater

Tijd: 15.30 uur tot 21.00 uur
HOSSEN MET DUN WILLEM 
“van links… naar rechts….”
Locatie: Grote Markt

DINSDAG 25 FEBRUARI

Tijd: 12.11 uur
BRUNCH MET DE PRINS
Locatie: oude visafslag aan de Haven

Tijd: 14.00 uur
GULDEN BAL
Locatie: Chassé Theater

Tijd: 13.30 uur
PROGRAMMA OP DE GROTE MARKT
Brakkenmiddag met pannenkoeken, speurtocht, theater, 
wagens kijken en lekker hossen…

Tijd: 14.00 uur
AVOND PROGRAMMA GROTE PODIUM 
Klassiek ontmoet Carnaval, Sleuteloverdracht, 
Bekendmaking motto 2021
Locatie: Grote markt

Tijd: 20.45 uur 
VERBRANDING KISKE EN MIESKE
Haven



1. Prinsenwagen
 
2. Majoretten en twirlvereniging Expression
 
3. Verkoopcommissie
 
4. CV Ut Lekker Bietje
Motto: Flauwer Pauwer
Na alle ellende – aanslagen, stikstof, boeren, 
stakingen enz. enz., gaan wij voor positief 
en starten met flauwer pauwer. Geen beter 
moment dan dit te doen met carnaval.
 
5. CV Zo Gek Nog Nie
Motto: We houden fanfare
Over de woeste zee vaart de kapitein met 
aan boord de fanfare naar het altijd gezellige 
Kielegatse carnaval. Dat moet klinken als een 
klok. Dat is zo gek nog nie.
 
6. CV Da witte wel
Motto: Hooikoorts
 
7. Boeren Sociëteit Ginneken
Motto: Veestapel halveren; een grote 
boerenkermis
BSG probeert zijn steentje bij te dragen en wil 
zijn veestapel halveren, maar door het politieke 
gedraai in Den Haag en Den Bosch zijn de 
boeren nu zelf doorgedraaid. Ze lopen er bij als 
een kip zonder kop. 
 
8. Dun Otto
Motto: Draoj ut om: Dun Otto in 723 variaties!
Dun Otto is een verstokte carnavalsvierder en 
denkt nog steeds niet te zijn doorgedraaid. 
Toch heeft hij nu alle carnavalskleding van 
zolder gehaald. Wie helpt hem om voor deze 
gelegenheid het juiste pak te draaien?
 
9. Zus en Zo
Motto: Wij zijn de klos zonder draad
De twee zussen zijn heel wat van plan, maar 
met carnaval wordt er zonder draad en naald 
niet genaaid.
 
10. vrij nummer
 
11. De Pauwervrouwen
Motto: Ligde gij nog wel in de markt?
De Pauwervrouwen liggen nog steeds goed in 
de markt, maar liggen de Kielegatters dat ook 
nog? Laat dit aan de Pauwervrouwen over. Zij 
zoeken het tijdens de optocht tot op de bodem 
uit.
 
12. Jan & Kleintje Pils
Motto: Hoe voelta, zo’n Vuelta?
Vader en zoon raken in de ban van de Vuelta die 
dit jaar Breda aandoet. Tijdens de optocht raken 
zij in Spaanse sferen. Gaan zij op de stier of per 
fiets door de Grote Kerk? We gaan het zien.
 
13. CV Dun Vollie
Motto: Ik gaaj gewoon andersom en ik hoop 
da ge me aon ziet kome. Kiske Volders heeft 
weer een eigen invulling,   maar waarschuwt 
vooraf: “Aggut kunt magdet omdraoje, mar ge 
mot uitkijke veur vuile anden eej.” 
 

14. Jets met de buuf
Motto: Wij serveren de ballen.
De open Kielegatse kampioenschappen: de 
grand slam. Voor iedereen toegankelijk. Vorig 
jaar waren ze nog een trio met de buuf, dit jaar 
doen ze iets met de buuf. Zij serveren de ballen, 
maar snappen wij er de ballen nog van?
 
15. CV De Tafeldames
Motto: We lopen een blauwtje
Op een blauwe maandag lopen deze 
blauwbekkende dames mee in de optocht. 
Onderweg lopen ze een blauwtje, maar beter 
een blauwtje lopen dan een groentje blijven. 
Lian en Kirsten lopen alweer voor de 11ekeer 
mee, maar zijn zeker niet van de blauwe knoop.
 
16. CC ’t Aogje
Motto: Maokt d’r selfiets van!
 
17. CV Ak mar leut heb
Motto: We zoeken ’t hoger op
Deze club uit Bavel en Molenschot zoekt het 
duidelijk hogerop. Alles wat op hun pad komt 
wordt hogerop gezocht. Da wordt hoog zoeken 
bij heldere hemel.
 
18. Prinsenwagen CC Giegeldonk
 
19. BC De Dijkrakkers
Motto: Roze maandag
De Dijkrakkers uit Kleigat (De Fendert) haalt 
op carnavalsmaandag 013 naar 076. De roze 
maandag tijdens de jaarlijkse kermis in 013 
komt nu naar het Kielegat. De Dijkrakkers gaan 
de show stelen.
 
20. vrij nummer
 
21. CV De Mutskes
Motto: Mario van de kaart
Deze meiden uit Bavel en Molenschot gaan 
verkleed als Mario-karakters en zullen de tijd 
doden tijdens de optocht met een gezellig 
potje kaarten. Als ze maar niet hun kaarten 
omdraaien?
 
22. Band met Ballen!
Motto: Band met ballen
 
23. Jean
Motto: Jean draait de wereld om
Jean heeft er zoals altijd veel zin in. Hij draait de 
wereld om en komt uiteindelijk in het Kielegat 
uit.
 
24. De Deksels
Motto: High meej Deplaai
Om onze burgervader alvast te helpen hebben 
de Deksels een wietloket geopend. Je kunt 
gelijk je wietpas meenemen. Zo wordt de 
burgervader een hoop administratieve 
rompslomp uit handen genomen. Legaal telen 
en verkopen van wiet zien de Deksels wel 
zitten.
 
25. Bari
Motto: verrrassing...
Rene Baremans zit nog in een denktank. Pas 
wanneer hij alles een keer heeft omgedraaid 
kan hij uitsluitsel geven.
 

26. Ei&Banaan
Motto: Kiske en Mieske; draojûn we ut om?
Kiske en Mieske vragen zich tijdens de 
optocht af wat ze om moeten draaien. Vooral 
de naderende Vuelta in Breda en de Spaanse 
overheersing een paar eeuwen terug hebben 
Kiske en Mieske aan het denken gezet. Wie kan 
hun vragen beantwoorden?
 
27. Kul & Kol
Motto: Kul & Kol hebben ’t in de bol!
Kul & Kol laten pas tijdens de optocht zien wat 
er in hun bol zit.
Hopelijk is het er dan uit. Tenzij het glazen bol 
is, want dan moet het blijven waar het is.
 
28. Dun Pastor 
Motto: Dun Pastor van dun aandere kaant
Mensen moeten niet denken dat een pastor 
alleen maar zuur kijkt, braaf wijn drinkt en op 
de pastorie zit. Dat is namelijk niet waar. Dun 
Pastor die ge in dun optocht ziet, lacht breeduit, 
drinkt pils en speciaal bier en hij is voor dun 
Duvel nie bang.
  
29. CV De Weggooiers
Motto: We draaien ’t om
Ad. 2020 Romijnse veldtocht voor BARO-WEL-
TV. Rijde mee met onze rapportagewagen? De 
Weggooiers zijn altijd wel in voor een date. 
Aanmelden mag tijdens de optocht.
 
30. vrij nummer
 
31. CV Da Deug Nie
Motto: Wie wint er?
Da Deug Nie uit Bavianenland heeft op de 
wagen een winters tafereel. De vraag is wie 
gaat er winnen. De mooie Heide? Of toch de 
Kerstman? Het zullen toch niet de skiërs worden 
die na de après-skihut komen afgezeild? Aan de 
meet worden de prijzen verdeeld.
 
32. BC De Boskrekels
Motto: Onze babyboom is begonne…. Waardoor 
er jeugd bij gaat komme….
De vereniging uit Sprundel en Essen heeft 
afgelopen jaar flinke uitbreiding gekregen. Een 
ware ‘babyboom’ van kleine Boskrekeltjes kun 
je wel zeggen. Dus dit keer een wagen voor 
de kleine brakskes, want de jeugd heeft de 
toekomst.
 
33. CV Schots & Scheef
Motto: Limonadeparty
Schots & Scheef komt geheel in stijl met een 
limo naar de Bredase party. Deze fanatieke 
bouwclub uit Bavel wilt dit jaar de toon zetten. 
Schots & Scheef wilt een groot feest neerzetten 
in het Kielegat.
 
34. CV de Boerenknuppels
Motto: We draoje ut om
De Boerenknuppels hebben het voor elkaar. 
Deze vereniging uit Bosuilendorp gaat vijf 
dagen werken met carnaval. De rest van het 
jaar zijn ze vrij en vieren feest.
 
35. Aogse Hopkes
Motto: Ondanks de stikstofcrisis bouwen de 
Aogse Hopkes gewoon dur. 
De Aogse Hopkes bouwen dit keer zelf niet, 
maar laten het publiek bouwen. Dit geheel 
volgens het motto uit ’t Aogje. #maokt d’r 
selfiets van. Neem gerust gereedschap mee, 
want goei gereedschap is het halve werk.
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36. Frans
Motto: Boer zonder trekker
Dit is Frans z’n laatste boerenprotest tegen 
teveel stikstof. Vandaag zonder trekker, want 
Frans wil de optocht niet ophouden. Wat is nou 
stikstof? Ge ziet het niet en ge ruikt het niet. 
Frans heeft echter last van teveel stick-stof.
 
37. SV Sowieso Opeloos
Motto: We zetten de optocht met een lopend 
vuurtje in vuur en vlam. Al 23 jaar doet Sowieso 
Opeloos mee aan de optocht, want langs de 
kant staan is ook zo wat. Dus voor iedereen 
die aan de kant staat, zet Sowieso Opeloos de 
optocht in vuur en vlam. Ge zult er maar staan.
 
38. Trio zonder Jan
Motto: Er zit dees joar een luchtje aon
Trio zonder Jan neemt het dit jaar serieus. Alle 
gebeurtenissen in de wereld, de politiek, ook 
internationaal. Het is allemaal gebakken lucht. 
Hier zit duidelijk een luchtje aan.
 
39. CV Eenmalig?!
Motto: Wat zijn de prijzen?
De enige echte ‘Leontien’ draait aan het rad. De 
letters worden omgedraaid. Welke verrassende 
zin komt tevoorschijn? Wat zijn de prijzen die je 
ervoor krijgt of voor moet betalen? CV Eenmalig 
geeft uitsluitsel.
 
40. Eddum Dur
Motto: We gaan voor een optocht zonder gaten
Me droaje’ut om: ‘wij zijn de kèès tussen de 
gaote!’.

41. Allus Zakt
Motto: T’is bij de beeste af
Circus Zaktini brengt veel wilde dieren mee naar 
’t Kielegat. De dompteur en zijn picolo’s laten 
zien waarom deze dieren in vrijheid moeten 
leven. Een grote ontsnapping staat er misschien 
te gebeuren tijdens de optocht.
 
42. Samen op Padjes
Motto: Bezorgde burgers
Na de woeste protesten van boeren, bouwers 
en buitenlui is het nu tijd dat de burgers van 
zich laten horen! Samen op Padjes trekken niet 
naar het Malieveld, maar laten de Kielegatters 
weten het er niet mee eens te zijn.
 
43. CV De Meikevers
Motto: Meikevers op dun steigers, ‘ellupe in dun 
bouw, gèf Kielegat wij ‘ouwe van jouw!! 
Wattisut toch un ’uis’ouwe, meej al dieje 
steigers. Ut lèkt wel ééne bouwplaots in ons 
Kielegat. Op veule plaotse ziede bouwvakkers 
‘eul ’ard werruke om alles gèf te maoke. En 
witte wa, dun Meikevers willen gèrre meej 
‘ellupe. Dus laat oew ‘aandjes maor wappere en 
zoek un plekske op dun steiger! 
 
44. CV De Jeanettekes
Motto: ‘Kielegat douze points’
Tijdens carnaval komen de Rotterdammers 
naar ons Kielegat. De Jeanettekes hebben het 
omgedraaid en hebben het Songfestival naar 
hier gehaald. Uiteraard met alle pracht en praal 
gaan de Jeanettekes met de prijzen aan de 
haal. Douze points!
 

45. CV de Schobbejakke
Motto: Breda drijft
Breda drijft is net als carnaval een begrip 
geworden in de stad en ver daarbuiten. 
Alles komt bij elkaar bij de Schobbejakken. 
Het doortrekken van de Mark, het nieuwe 
havenkwartier en het uitbreiden van de haven. 
Laat Breda maar lekker drijven en carnavallen.
 
46. CV De Lachubekku
Motto: We hebben een trucje en draaien ut om.
Deze Bavianen zullen de mensen in ’t Kielegat 
versteld doen staan. Ze hebben een trucje. 
Kijken wie het doorheeft. 
 
47. Bredaose Bende
Motto: Après skielegat draoj ut is om
Via actie en interactie met het publiek draojt 
Bredaose Bende het om. Waar bende nou 
liever? In het Kielegat of bij de après skielegat? 
De Bredaose Bende gaat voor allebei.
 
48. De Bobkes
Motto: Draoj ut is om
In plaats van altijd de blik naar voren te hebben 
gericht, kijken we met volle waardering terug 
naar de fantastisch historie van de prachtige 
stad Breda. Kortom, ‘actieve geschiedenisles 
meej de Bobkes’.
 
49. CV De Schutters
Motto: Wa doede gij ‘ier?
Het wordt druk bij De Schutters, want zij 
brengen al hun extra vrienden mee naar het 
Kielegat. Antwoord op de vraag weten ze zelf 
wel. Want waar is dat feestje? Ier is dat feestje 
in het Kielegat.
 
50. Herstel tweede prijs met 180 punten
Motto: Iedereen heeft recht op un advocaat
Ut is toch nie meer normaal tegenwoordig. Ge 
wor bij ut minste of geringste aangeklaagd. 
Wij vinden dat iedereen recht heeft op een 
advocaat!
 
51. Bets & Ria
Motto: Hollands Next Pot Model
Bets en Ria houwe audisies vor de nuuwe 
verjaardagskalender en maoken smelfies. 
Veurig jaor kwaomen ze uit de kas, dees jaor 
gaon ze wir ut closet in. Agge mot, dan motte 
en agge eenmaal gaot, dan blefde gaon.
 
52. CV De Meejloopers
Motto: Nou kunde nog d’un nieuwe MARKkiezen.
Kielegatters vat nou oewe kans! Nou kunde 
nog kiezen, of draojen we ut om en laten d’un 
MARK kiezen? Bespaar miljoenen en maak ons 
Breda nog schôner.
 
53. De Duppies
Motto: De Duppies kunnen hun draoj niet 
vinden.
Graag zou deze detective het omdraaien, maar 
hij kan zijn draai niet vinden. Wie helpt dit 
tweetal op zoek naar ‘De Draai’?
 
54. De Rat van 11
Motto: Maar gezellig is het wel in de NAC’s 
trainerscarrousel
Na ontslag van een trainer gaat de 
trainerscarrousel meteen warmdraaien. Bij NAC 
weten ze hoe ze een feestje omkeren. Dus niet 
getreurd voor deze werkloze trainers. Het is er 
druk en gezellig in de trainerscarrousel.
 

55. CV De Hoogvliegers
Motto: Kroegen op tocht
Je hoeft dit jaar niet naar de kroeg toe met 
carnaval. De Hoogvliegers laten de kroegen 
naar jou komen. Groot voordeel is dat men niet 
langer meer hoeft voor te dringen om binnen te 
komen. Herken je al deze kroegen?
 
56. CV OpBokkuh
Motto: Op de kermis zijn we nie te houwe
Door al da (poker)geld zijn wij in Bosuilendorp 
nie meer te houwe op de kermis. We draojen 
het muntstukske nog eens om.
 
57. BC Wa Nouw
Motto: Sprookjes bestaon nie
De Efteling verbleekt bij Wa Nouw. Maar pas 
op: de fakir, grote reus, Pardoes, kabouters, 
Indische waterlelies; het is allemaal te mooi om 
waar te zijn, want sprookjes bestaon nie.
 
58. CC De Blauwe Kei
Motto: Trekte of Draojde?
Agge dun wereldbol omdraojt dan bende in 
Brazilië. Draojde hem wir om, dan bende wir in 
’t Kielegat. Zo kent de wagen van CC De Blauwe 
Kei dus twee gezichten.
 
59. CV de Spoedjes
Motto: Kielegats Draaiorgelfestijn 2.0
Ouwe, historische klanken keren via de 
orgelman weer terug in het straatbeeld. Op de 
muziek komen de poppen tot leven en zo wordt 
er geprobeerd wat geld te verdienen zodat het 
spaarvarken een goed gevuld buikje heeft.
 
60. vrij nummer
 
61. CV Te Gek
Motto: Das toch nie waar zeg?!
CV Te Gek gaat in de toekomst kijken. Middels 
tarotkaarten en horoscoop voorspelt CV Te Gek 
wat carnaval dit jaar gaat brengen. Voor elk wat 
wils. Het is toch nie waar zeg!
 
62. CV Bak en Beun
Motto: Draoj’t oe om vur de stoelendans
Een echte ouderwetse stoelendans met 
kabouter Plop en zijn vriendjes. Dit wordt weer 
een mooi feest in ’t Kielegat.
 
63. CV De Narrekoppen
Motto: Me kunne rond
In ‘t Kielegat klinkt gespetter en gespater. Door 
de Nieuwe Mark loopt nu water. Met z’n allen 
jaren voor gespaard. De singel is het zeker 
waard. Toeristen oud en jong varen voorbij, zelfs 
de havenmeester is van de partij. Wat zal het de 
stad goed staan, al die boten die door de singel 
gaan. Kleurige boten en vrolijke mensen, wat 
valt er in de stad nog meer te wensen? Chaos 
en drukte, maar in goede sfeer. De vraag is niet 
of je gaat kijken, nee de vraag is wanneer.
 
64. CV Simpel
Motto: Meej un tornado in onze stad draoj’ut 
om carnaval in ut Kielegat
Het weer zit de laatste jaren niet mee in ’t 
Kielegat. Maar dit jaar gaat alles gewoon door 
ondanks een tornado. De stad schudt op zijn 
grondvesten, maar het feest wordt gewoon 
gevierd.
 
65. vrij nummer
 
66. Prinsenwagen
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Hoofdpodium
Diverse activiteiten
Podium Zuid
DJ
Kerkplein
DJ en kapellen  
Havermarkt 
Groots met een Valse G
Vishal 
Brunch met de Prins / Stillekes Hossen
Haven
Kantje Boord ut Kielegats festival aon d’n Haoven
Spanjaardsgat 
Verbranding Kiske & Mieske
Ridderstraat
Walk of Fame met St. Juttemis
Mezz
Stuiterbal powered by Rabobank
Prinsenbar 
Publieke Werken
Haagdijk
Start intocht, startoptocht 
Chassé Theater
Diverse activiteiten, Klokkenberg Kielegats 
Konzert, Prijsuitreiking optochten
Boschstraat
Einde optocht
EHBO 
(Stadserf)
Openbare toiletten
Mindervalide toilet 
(Café de Bruine Pij)
Optocht
Intocht

Legenda

PlattegrondPlattegrond

HuisregelsHuisregels

Download de app

Nieuwsgierig naar het 
progamma van carnaval? 

Download dan onze 
Stichting Kielegat app!

Spoed? 
Bel 112.

Samen maken we het Kielegat 
gezellig. Gedraag je ook zo!

Er zijn mensen verkleed als boef, 
maar er lopen ook daadwerkelijk 
boeven rond. Let op zakkenrollers! 

Fietsen op buiten de daarvoor 
bestemde plekken worden verwijderd.

Houd het Kielegat duurzaam! 
Gooi je afval in de afvalbakken.

Eigen meegebracht glaswerk 
is verboden.

Plas niet wild, er zijn 
voldoende toiletten voorzien.
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Café 

ZATERDAG 
21.00 UUR: 

HET GROTE
“U-VRAAGT-WIJ
-DRAAIEN-BAL”
MET DE ILLEGALE ZONEN

VAN GIEL MONTANJE

21.30 UUR: 
OPTREDEN VAN DE

 Klepzijkers 
Alarmfase3 en 
de RotDweilers

 

DINSDAG VANAF 13.00 UUR: 

Effe uitblazen!
Met o.a. De Bontjassen

B.O.N.T. (Breda Ontmoet Nieuw Talent).

21.00 UUR: 

PubliekeDinsdag 
15e editie

Organisatie: De LozeLavers
Met o.a. • Dusz • De Contactpuntjes • 

• Tapkracht 11 • De Blaoskaoken •
HARING BITTERBALLEN & BIER

 

 

ASWOENSDAG

16.00 UUR:

Haring

Happen

met D’n Prins

Op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag 
hebben we lekkere brooikes van Dokter Worst!! 

Café Publieke Werken | St. Annastraat 12 | 076 5218625

VRIJDAG 20.00 UUR: 

Intoeteren met 

Tartouffe!

• Aogse Bluf • UBK •

• Chaamertemperatuur •

• De Biermagneten •

• Estrellas • Tartouffe •

• De Meikevers •

ZONDAG 
13.00 UUR: 

Brakkenbal!Tussen 16.00 en 17.00 uurgratis poffertjes voor de Brakken!
VANAF 20.44 UUR:
Proosten met

Prins ARIE d’n urstem.m.v. diverseKielegatse kapellen

ZATERDAG 15 februari 15.33 UUR: 

OPENING PRINSENBAR

MAANDAG VANAF 13.00 UUR: NostalgiCArnaval om 16.00 UUR: VIRUSVANAF 21.00 UUR: TWORWELWA’SPUBLIEKE CARNAVALSFEEST!Met o.a. • Ongeloofeloos • De Chica’s • 
• Tapkracht11 • Loze Lavers •

• Prins Arie & gevolg • Qwitnix?! •
• Kennieharder • De Halve Zoole • • Koorenbouters •

2020



Petra Landsmeer

Olav van den Beemt en 

Dennis Martens

Tommy Konings

Pien & Daan

Hugo &  Jack de Graaf 

Famili van Zundert, Goossens 

en Konings

MET WIE DRAOJDE GIJ 
MET WIE DRAOJDE GIJ 

OEW GLAASJE OM?
OEW GLAASJE OM?

Yvonne Genefaas

Stamgasten van ut Kielegat

Vriendinnen van de Meikevers

28



MET WIE DRAOJDE GIJ 
MET WIE DRAOJDE GIJ 

OEW GLAASJE OM?
OEW GLAASJE OM?
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Draoj'ut Draoj'ut 
is omis om

Laatst liet ik iemand mun kieltje 
zien. ‘Mooi hoor’ zeej ze. ‘Maarre… 
draoj’ut is om?’, vroeg ze. Zo gezeet 
zo gedaon, ik draojde’ut kieltje om. 
‘Oei oei’ riep ze luid, ‘gewôôn blauw 
en verder niks?’. ‘Welluk?’, reageerde 
ik verbaasd.
“Nou, droaj’ut nog is om”, riep ze 

weer. Ik draojde mun kieltje 
nogmaals om zo daddik zelf 
weer naor de achterkant 
keek. ‘Hmmmm’ dacht 
ik, gewoon de achterkant 

zonder iets erop. ‘Ziede da 
nou nie?’, vroeg ze weer op luide 
toon! Ik stamelde iets van ‘Tja, ik zie 
niks’. Ze zette haar handen in haar zij 
en riep op nog luidere toon: ‘Da ken 
toch illemaol nie!’. 
Ik snapte haar nog steeds niet. ‘Ik zal 
het oe uitlegge’, zeej ze. ‘Ut is heul 
simpel’, begon ze haar relaas. ‘Ge 

wit toch wat ut motto is dees jaor?’. 
Ik kon da natuurlijk nie ontkennen. 
‘Euh…droaj’ut is om’, stamelde ik. 
‘Juistem’, zei ze. ‘Maor aggij oew 
eigen zo omdraojt is da un bietje saai 
nie dan?’. Daar had ze wel een punt 
vond ik. ‘En nu?’, vroeg ik haar.
‘Ge motter zonne mooie Kielgatse Nar 
opstrijken’, zei ze. En dat heb ik maar 
gedaan ook. Als er nu iemand zegt 
‘draoj’ut is om’, dan lacht ons narreke 
ze meteen toe. Dus, mochten jullie 
iemand tegenkomen met een grote 
Nar achter op zijn kiel? Dan ben ik da! 
Fijne carnaval allemaal!

Fijne carnaval allemaal !

1. Femke van Herpen                        
CV de Narrekoppen 

2. Adrie van Reijen                          
Boeren Sociëteit Ginneken 

3. Jordy van Gils   
CV Boerenknuppels 

4. Tijmen Hermus        
CV de Jeannettekes 

5. Gea Feskens  
CV de Spoedjes 

6. Sebastiaan de wijs  
CC de Blauwe Kei 

7. Wieske van den Berg       
CV de Narrekoppen 

8. David Voeten     
CV de Boerenknuppels 

9. Frank van Oosterbosch    
CC Giegeldonk 

10. Corné van Loon      
ut Lekker Bietje 

LINTJESREGEN
Tijdens de traditionele lintjesregen op vrij-
dag 7 februari 2020 hebben onderstaande 
Kielegatters van Prins Arie een mooie 
kieleplak ontvangen voor hun bijzondere 
verdiensten voor het carnaval in Breda. 

Ons jeugdvloggers Juup en Robbie voelen zich helemaal thuis als de nieuwe 
Kielegatvlag wappert. En dat gevoel herkennen steeds meer Bredanaars.

Als die oranje-rode vlag wappert aan 
de top van de Grote Kerk of aan de 
huizen in de stad, dan maakt je hart 
een sprongetje! Dus hoe meer mensen 
de vlag uithangen, en dat mag best 
eventjes vóór carnaval al zijn, hoe beter 
en sneller we in de carnavalsstemming 
komen! 
Enne…hang je de vlag uit en doe je 
er nog schepje bovenop door je huis 
feestelijk te versieren, dan maak je ook 
nog kans om De Grôtste Versierder 
2020 te worden! Meld je versierde 
huis uiterlijk vrijdagmiddag 14 februari 

aan bij pers@carnavabreda.nl en je 
maakt kans op een miniknalfeest 
met prins Arie en zijn hele entourage 
en hofkapel op zaterdagavond 15 
februari. 

Vanaf dit jaar hebben we een 
splinternieuwe vlag waarin onze trotse 
kleuren oranje-rood helemaal tot zijn 
recht komen. Dus haal ‘m snel in huis! 
Je kunt hem bestellen in de Kieleshop 
(kielegat.nl/kieleshop) of, sneller, kopen 
bij onze verkooppunten VVV, Roha 
Shop en Benoist Kantoorvakhandel. 

Een Kieleplak Speciaal ging naar 
Jan van Alphen (Jean) en al 35 jaar lid 
van ‘t Lestogenblik. Gefeliciteerd allemaal!

hebben de nieuwe!!
De Grôtste Versierders 



Yes! We mogen weer. 
Gezellig naar de Optocht of 
Carnaval vieren. We brengen je 
graag heen en terug. En kinderen 
tot en met 11 jaar mogen gratis 
mee met de bus!

Overdag en ’s nachts rijden er 
extra bussen. En we hebben 
een extra voordelige dagkaart; 
het E-Ticket Carnaval koop je voor 
maar € 5,50! Check alle info op 
arriva.nl/carnavalbrabant.

Alaaaaaaf!

Handig: extra 
(nacht)bussen én een 
voordelig E-ticket

We
Carnaval
Uit en thuis met de bus

Autobedrijf OprinsAutobedrijf Oprins
De enige echte (O)Prins De enige echte (O)Prins 

van Bredavan Breda
met vorstelijke servicemet vorstelijke service

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

www.wintersbouw.nl

Van eerste schets
tot laatste steen
Op ons kun je bouwen!

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

“Een goede “Een goede 
advocaat advocaat 

draait er niet draait er niet 
omheen!”omheen!”

www.voorvaartadvocaten.nl
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DINSDAG 25 FEBRUARI

Brunch met de Prins
Locatie: oude visafslag aan de 
Haven
Tijd: 12.11 uur

Gulden Bal
Locatie: Chassé Theater
Tijd: 14.00 uur

Programma op de Grote Markt
Brakkenmiddag met 
pannenkoeken, speurtocht, 
theater, wagens kijken en lekker 
hossen…
Tijd: 13.30 uur

Avond programma Grote podium 
Klassiek ontmoet Carnaval, 
Sleuteloverdracht, Bekendmaking 
motto 2021
Locatie: Grote markt
Tijd: 14.00 uur

Verbranding Kiske en Mieske
Locatie: Haven
Tijd: 20.45 uur 

Meer informatie: www.kielegat.nl 

   @StichtingKielegat

Brunchen met de Prins
Altijd al een beschuitje willen eten met 
de enige echte hoogheid van Ut Kielegat? 

Kom dan op dinsdagochtend gezellig brunchen met 
de Prins! Nieuwe Prins, nieuwe locatie: dit jaar is de 
brunch in de bekende vishal aan Haven. Voor €5 of 
twee Leutpenningen krijg je heerlijk versgebakken 
eieren met spek, broodjes kroket, verse soep en 
diverse lekkere vleeswaren. Loop je op de laatste 
dag van carnaval op je knieën: dan is er heerlijke 
verse jus d’orange. Heb je nog genoeg energie voor 
de laatste dag? Dan kun je een goeie bodem leggen 
om door te gaan naar het Guldenbal, de bontjassen 
of de kindermiddag. Alle Kielegatters zijn welkom 
om gezellig met 
elkaar en met Prins 
Arie de leukste 
anekdotes van de 
afgelopen dagen 
door te nemen 
en de allerlaatste 
dag van carnaval 
in ut Kielegat af te 
trappen. 

Ze vieren dit jaar hun 11-jarig jubileum: de koekenbakkers van 
pannenkoekenclub Dun Dikke Foep. Al 11 jaar draoje de vrolijke 
bakkertjes ze op carnavalsdinsdagmiddag op de 
Grote Markt om voor alle brakskes van ut Kielegat. 

Allemaol gratis en voor niks! De Kloostertaveerne sponsorde 
jarenlang het beslag, de versiersels en toebehoren. Na de sluit van
het pannenkoekenrestaurant en Kielegats clubhuis aan de Oude Vest is er nu gelukkig 
Pannenkoekencafé Het Voske op de Grote Markt 15 dat ervoor zorgt dat onze ook wat 
wilde koekenbakkers lekker en gratis kunne doordraoje meej hun pannekes!

Ook deze carnavalsdinsdag bakken ze weer stapels voor alle Kielegatse 
kinderen. Van 13.30u tot 16u draoj’t Dun Dikke Foep ze om!

B.O.N.T. (B)ont (O)ntmoet (N)uuw (T)aolentB.O.N.T. (B)ont (O)ntmoet (N)uuw (T)aolent
 
Das ut mottoow wa ut Bustuur van dun Bontjassedag bedacht g’ad eet vor 
dun grotste dweilmiddag van ut Kielegat. 

Me neejme  gin henkel risikoow meej du taolente; me ebbe du hartieste hal aongetrokke 
g’ad. Das omda ut dieje middag unne topdag meej un oog hartiestiek g’alte mot worre. 
Gullie,  mun bonte honderdaone kunne wel zuipe, hosse en dweile maor nie goe zinge 
ebbe me gedacht. As me gullie zouwe vraoge zou ut un zooike worre en da wor ut tog 
hal wel.Me gaon wir lâângs de bonte kroege meej ut ZOOIKE voorop; hok tophartieste. In 
hiedere kroeg ebbe unne kandidaot voor dun titel: Grotste Bonte Taolent Hallertijde Van 
Ut JAOR (ok door ut Bustuur verzonne maor dur klopiets  nie). De winnaor wor aongeweze 
g’ad as irste reservu bij ut songfestival 2020 in dieje plaots waor die Rotterdamse gaste 
hallemaol vandâân komme en das gin klein bier witte? 
Du il bekwaome zjurie mag gin bier drinke zoda dun hallerbeste gegaorandeerd gao 
winne. Ok halle Bonters moge meejstemme; ut Bustuur gaot da regele. En oowjao, gullie 
moge wel drinke. Gullie zijn hallemaol fans van du nuuwe taolente. Ge zorrugt hallemaol 
vor wat maoteriaol om du hartieste aon te moedige. Graog ok spandoeke meejneme 
meej neutraole (ge wit de naome van taolente dikkuls nie) tekste. Bevobbult: “ Gij bent 
dun beste” of “ Tis nie om aon te ore” of ok nog “Thu Nedderlends twelf points”. 
Om elluf over ene op dun carnevalsdinsdag  gaon me verzaomele en indrinke bij Ut 
klupuis, dun Marrukt, aon de Veejmarruktstraot. 
D’un nuuwe  Prins van ut Kielegat kom dun 
dweilmiddag wir opene. Deze kir ginne ouwe 
bonte maor ij krijgt ut voordeel van du twijful. 
Ben goffer op tijd wâânt ok in ut klupuis gaot 
un taolent zinge. Vergit oewe BONTJAS en oew 
spandoej dikkuls nie.  -Dun Bonte

Vor aonderstaolige/voor hen die het Bredaas niet beheersen:
Carnavalsdinsdag om 13.11 uur bij De Markt aan de Veemarktstraat de start van de 
wereldberoemde BONTJASSENDAG. Een dweiltocht langs Bredase kroegen met muziek. 
In de kroegen wordt een vervroegd songfestival gehouden met jonge Bredase talenten. 
Trek een bontjas aan en je bent welkom!

EnBee:

 Draoj ze maor om



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

299,-

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

Autoschade?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 



Vraog ut 
maar aon 
Monaa!
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Onze Monaa behandelt ook dit jaor Onze Monaa behandelt ook dit jaor 
wir un aontal carnavalsproblemen wir un aontal carnavalsproblemen 
die du redaksie dit joar heeft moge die du redaksie dit joar heeft moge 
ontvange ! ontvange ! 

BRIEF 1: BEN DUR MEEJ GEDROAJD
Lieve Monaa,
Inmiddels heb ik alles klaar voor de carnaval. 
Pakske, eten, geld en noem maar op. 
Kortom, ik ben dur meej gedroaid! 
Wa moek nu nog doen? 
Carnavaleske groeten,
Peerke Polonaise.

Lief Peerke, 
Ut antwoord is aaigelijk eul simpel. 
Nu oefde niks anders te doen 
dan fêêst viere! Veul leut! 
Alaaf! Monaa.

BRIEF 2: UN BIETJE DROAJURIG
Beste Monaa,
Nao un gezellig aoventje karreneval viere 
voel ik mun eige vaok wa droajerig! Is daor 
wa aon te doen?
Groetjes, D’n Bolle uit Tuinzicht

Beste Bolle,
Da kan vusschillende redene hebbe! Zitte 
wel es in dieje draojmole op D’n Grôte Mart? 
Of hedde gewôôn te veul pilskus gedronke? 
Probeer is uit dieje draojmole te blijven. Als 
ut dan nog is dan gewoon wa minder pilskus 
drinke!
Alaaf, Monaa

BRIEF 3: DROAJ’UT IS OM?
Alaaf Monaa,
Wa bedoele ze nou meej da mottôôw van di 
jaor? Draoj’ut is om? Wa mot ik nou eigelijk 
omdraoje? Alaaf, Un Droajurige

Beste Draojurige,
Stel, ge vind dur niks aon, draoj ut 
dan is om! Dus dagge ut wel leutig vind! 
Dan gaode gij zeker en vast 
oewe draoj vinde dees carnaval!
Dikke zoen, Monaa

KLEIN BRIEFKE!
Hoi gezellige Monaa,
Ik heb een korte vraag. Mag ik die stellen ?
Groetjes,
Janneke Kortvanstof

Lieve Janneke,
Uiteraard! 
Groetjes, Monaa.

Rosine Antersijn maakt al jaren op 
verzoek van het bestuur foto’s van 
het Guldenbal. ‘Ik krijg er ieder 
jaar weer veel waardering voor. De 
foto’s zijn mij dierbaar omdat ik 
blij word als ik het plezier van de 
mensen vastleg in mooie foto’s!’ 
Het Guldenbal op dinsdagmiddag 
is hét ultieme familiefeest van ut 
Kielegat. De 51e editie alweer is 
van 14-18u in het Chassé Theater 
met om 17.30u een spectaculaire 
afsluiter: 100 muzikanten spelen 
samen De Paarse Heide!

DIERBAAR DIERBAAR 

GULDENBALGULDENBAL

Naast Rosine op de foto (in het artikel hier rechts) zie je Patrick van 
Lunteren, de nieuwe voorzitter van Baronie TV. 

En de voorzitter is niet het enige nieuwe! Nieuwe presentatoren, 
nieuwe programma’s, maar ook veel vertrouwds, zoals de vrij te 
bezoeken uitzendlocatie De Vlieren op het Mgr. Nolensplein en de 
uitzendkanalen BredaNu, Ziggo kanaal 40 en KPN kanaal 1308. 

Baronie TV, kèkte ok meej?
Carnaval is geen carnaval zonder Baronie TV! 

Bekijk het volledige programma op www.baronie.tv.

DinSDAG MIdDAG= 
Kindermiddag 
Terwijl de Bontjassen op dinsdag-
middag onder de pannen zijn in 
de horeca in de binnenstad, is de 
Grote Markt van de jonge Kielegatters.

Een fotospeurtocht met leuke prijzen, grabbelen, knutselen, schminken, 
entertainment en natuurlijk pannenkoeken! Allemaal gratis en voor niks 
voor onze brakskes. Kom gezellig met papa en mama, opa en oma! 

Ziede gij ut



Met trots voor u gebrouwen.
Geen 18, geen alcohol.
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Piet Raats en Rob van Uden, de drijvende krachten achter de fenomenale 

Oeledienst schreven dit jaar voor het eerst een carnavalsgedichtenwedstrijd uit. 

De winnaar is Annemarie Bertrams met een stevige reprimande 

voor overschrijding van het aantal regels, maar uit 22 inzendingen 

wel unaniem verkozen tot meest leutigste gedicht. Van harte! 

Ook aan alle andere 21 carnavalspoëten. We hebben genoten! 

De nummers 1, 2 en 3 lees je hier in de Kontklopper.

Draoj’ut is om

Wilde naor bove, gao naor beneeje; draoj’ut is om.
Bende getrouwd mar liever gescheeje; draoj’ut is om.

Zijn al oew gebreke oew talent?
Bende d’n dokter of d’n patiënt?

Gooi ut roer een kirken om; draoj’ut is om.

Zettem op en zettem mar af; draoj’ut is om.
Staode d’r op, dan stapt’r vanaf; draoj’ut is om.

Hitte De Zwart, mar bende wit.
Witte nou nie mir oe ut zit.

Vraogde d’n weg aon oew Tom-Tom? Draoj’ut is om.

Hedde gin sjaans mir mee mekaor; draoj’ut is om.
Waant: irst blonde krullekes, 

nou grauw piek-haor; draoj’ut is om.
Houw oewen hond oe aon ut lijntje?

Bend’oe zelf nie? Wa dan?? Een begijntje?
Praote wa recht is altij krom; draoj’ut is om.

Kom d’r nie ut, dan kom ik d’r aon; draoj’ut is om.
Ziedet nie zitte, dan zie ik oe staon; draoj’ut is om.

Bende hil oud en ok hil èrrum,
Gauwkes naar mij, ‘k ben jong en wèrrem.

Kom door d’n voordeur achterom, draoj’ut is om.

Draoj’ut is om en bende benukt! Draoj’ut is om.
Bóven oew zòrrege, nie d’ronder gebukt ; draoj’ut is om.

Itte we saome èrrepel meej peekes
en bietjes, leut zo meej z’n tweekes

Meej z’n alle wa flauwekulle,
Glaskes half leeg, hup, halluf vulle.

Pèèrse haai, oranje stad,
Carnaval in ‘t Kielegat

Ons kommer en kwel wor kweller en kom; draoj’ut is om.

Annemarie Beterams

Allemaal Tageleik

De lucht boven de grote markt kleurt groen,
Geel, rood, blauw, oranje, paars en wit.

Tussen de klinkers druipen de kleuren in elkaar over,
En blijkt dat er ook tussen het gemorste 

gerstenat wat confetti zit.

Net onder de grote toren staat een gemaskerde man,
verkleed als vrouw met daaronder een jonge meid.

Ze vraagt een cowboy en een indiaan te helpen zoeken,
Want Thijs is de neus van Toon weer kwijt.

Ondertussen bevinden we ons binnen een seconde,
Eerst voor de kleine wereld, dan bij ’t hart,

We blijken van links naar rechts te springen,
Geen schuddende grondvesten maar 

gewoon onze grote markt.

Vanaf het bordes vlak voor het stadhuis,
Hossen alle kielegatters uit de stad en uit de wijk,

Eerst vooruit en dan weer draaien,
Allemaal even vrolijk en allemaal “Tageleik”

Aogse Hopkes,

ingezonden door 

Ruud Brosens

Herinnering aon un

carnaval meej Marietje

carnaval da was plezier
meej Marietje aon de zwier

draoj ut is om, draoj ut is om

Marietje was volslank en schoon
gelijk un engel voor gods troon
draoj oe is om, draoj oe is om

ik riep alaaf meej veul ontzag
Marietje volgde meej un lach
ze draojde om, ze draojde om

we hosten op de grote mart
meej tweej veul gaover dan apart

ik zeej steeds kom, draoj nog is om

en meej un biertje in oe hand
en meej de zorgen aon de kant

daor draojt ut om, daor draojt ut om

en in de kroeg en op de straot
werd ut die avond errig laot

de tijd vloog om en ze zeej kom

ze schonk me heel haor paradijs
ik raokte aordig van de wijs

ze was un blom, die vurig glom

carnaval da was plezier
meej Marietje aon de zwier

draoj ut is om, draoj ut is om

Pieter Luykx



Poppelaars carnavalskleding
Rietdijk 1b - 4824ZB

In het tuincentrum

- Mooiste carnavalskleren
- Carnavalsaccessoires
- En Exclusive emblemen

Breda 2020

DE GRÔTSTE MÂÂUWERT
ZO 16 FEB

13.30 - 20.00 | € 11

 
- POWERED BY RABOBANK

VR 21 FEB

20.00 - 01.00  | VANAF € 8,88 INCLUSIEF CONSUMPTIE

076-BAL 
ZA 22 FEB

20.00 - 03.00  | VANAF € 11

DE GROTE OPTOCHT
MET DE TECHNO BOOMERS

MA 24 FEB

VANAF 13.00 | GRATIS TOEGANG

jiw nesnew u nee 

enjif lavanrac!!

!!!!!!FAALA



37

KISKE & MIESKEKISKE & MIESKE
De Kielegatse iconen 

van oud naar jong!

                   Kiske en Mieske waren twee        
                Bredase binnenstadskinderen 
          (neef en nicht) ten tijde van de 
Spaanse bezetting eind 16e eeuw. Met 
goedkeuring van Tuur Piek werden ze 
verkleed erop uit gestuurd om Prins 
Maurits het plan van de herovering van 
Breda te vertellen en hem de weg te 
wijzen. Onder hun Spaanse, met name 
rode kledij, hadden ze hun 

gewone kleren met oranje sjerp 
aan en hebben ze zo de Prins 
bereikt. Als dank voor hun dappere 
hulp heeft Maurits besloten dat zij 
voortaan symbool staan voor carnaval in 
Breda en dat er jaarlijks grote poppen van 
hen gemaakt worden die tijdens carnaval 
aan het stadhuis hangen. Bij de afsluiting 
van carnaval worden ze symbolisch 
verbrand.

Geschiedenis

Poppen

Kiske & Mieske aan ‘t stadhuis

         K
iske en Mieske anno 1961

Verjonging

Kiske en Mieske 

vanaf 1957 maar liefst 

24 keer zijn afgebeeld 

op mottomedailles!

Motto 2017 ontwerp door Joost van Dorst

Illustratie door Jorg de Vos

  Jarenlang waren de Kielegatse 
carnavalssymbolen aan het stadhuis 
twee oudjes, een boerenechtpaar.  
   In Het Ultieme Kielegatboek (2013) 
       doet Theo van Gils een vertelling          
      over het mogelijke verhaal van 
Kiske, de nazaat van een bastaard- 
 zoon van Prins Maurits, en Mieske,  
   dochter van een nazaat van Adriaan 
       van Bergen die verliefd werden 
           bij de boterhal. Volgens het 
      vorig jaar verschenen Verhaal van 
ut Kielegat (door John van Ierland)   
       bleek het echter zaak dat de 
         oudjes een flinke verjonging 
        doormaken. Ook symbolisch    
 natuurlijk, want de jeugd heeft ook 
  in ut Kielegat de toekomst!

Voor deze metamorfose heeft de commissie 
facilitaire zaken (voorheen TC) de poppen 
als ware plastisch chirurgen omgevormd. 
De schouders werden opnieuw gelast, 
borsten verkleind en Mieske kreeg een 
keurige hoepel voor haar rok. Hiervoor 
hebben dokter Bernard en dokter Nuijten 
veel laswerk gedaan. De poppen bestaan 
uit een frame van ijzer dat wordt opgevuld 
met stro. Hierdoor branden ze goed op 
de dinsdagavond. Voor de kleding van de 
kinderen is veertien meter blauwe stof, twee 
meter oranje satijn, zeven meter rode satijn 
                en zes meter oranje tule gebruikt! 
                 De maker (al voor het 3e jaar          
                 Channah van den Boogaard) is elk 
                  jaar weer trots op haar car-
                   navalskinderen wanneer 
                   zij vanaf het stadhuis 
                   waken over Ut Kielegat!

Dinsdag avond om 19.00u draoj’t Dun Willem um nog een keer om op de Grote Markt met Carnaval Ontmoet Klassiek. Het motto 
2021 wordt bekend gemaakt, Prins Arie levert de sleutel van de stad in en wordt ontmanteld. Daarna worden Kiske en Mieske afgevoerd 
met een treurige stoet van vallen en opstaan en uiteindelijk in het Spanjaardsgat in de hens gestoken. Carnaval 2020 is definitief voorbij.

Channah met Kontklopper KiskeKiske en Mieske op de prinsewagen

Wagenbouw door CV Simpel

Afscheid
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Kèkt ôk eens op HSA-shop.nl HSA-shop.nl 
voor nog meer leutig spul!

FFeeeessttvveerrssiieerriinnggeenn  

eenn  nnoogg  vveeeell  mmeeeerr!!

Drukwerk van 

Van den Wijngaard;

Droaj ut mar es om!

telefoon 076 - 5 213 700
www.drukkerijvandenwijngaard.nl 

Advertentie Kontklopper 2020_Advertentie Kontklopper  08-01-20  13:47  Pagina 1
Touringcarbedrijf Brabant Expres B.V.
T: 0168 - 330 700
W. www.brabantexpres.nl



01  Plein genoemd naar het voormalige   
 stadstheater.
02  Plein genoemd naar graansoort, die vroeger  
 gebruikt werd voor het brouwen van bier. Nu  
 het centrum van het Bredase uitgaansleven.
03  Centrale plek in de gezellige wijk Belcrum   
     genoemd naar geheime kamerheer van de paus.

04  Plein in de Heuvel genoemd naar R.K. priester- 
 politicus met een kerk waarvan gezegd werd  
 dat die op zijn ledikant leek.
05  Belangrijk stadsplein van behoorlijke omvang.
06  Plein klinkt als deel van een vinger.
07  Plein vóór voormalig wooncomplex voor   
 geestelijken in het centrum.

08  Plein naast locatie Oeledienst.
09  Plein genoemd naar een voor Breda   
 belangrijke Nassau.

CRYPTOGRAM - UT DRAOIORGELCRYPTOGRAM - UT DRAOIORGEL
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WAT IS VOOR DE ÉCHTE KIELEGATTER ONZE STAD IN DE DAGEN VOOR ASWOENSDAG?

Los deze puzzel op door in te vullen welke Bredase pleinen hier bedoeld
worden. Je leest dan van boven naar beneden het antwoord op deze vraag. 
En trouwens, “draoj’ut is om” en doe dan hetzelfde van onder naar boven.

LOS DEZE PUZZEL OP EN LEES HET ANTWOORD VAN BOVEN NAAR BENEDEN IN DE GELE KOLOM.

(EN DRAOJ'UT IS OM DRAOJ'UT IS OM )



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,HAAL & BRENG,
OOK LEASEOOK LEASE

Van Riel Automotive
Uw Kielegatse mobiliteitspartner 

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

VERBAAS U EN KOM EENS NAAR HET:

“DRAOI UT IS OM”

20-02 t/m 25-02

Kipsate
of

Hoandse biefstuk
of

Wienerschnnzel

Kipsate
of

Hoandse biefstuk
of

Wienerschnnzel

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



STIER
Stier, op dinsdag zul jij een déjà 
vu hebben als jij de wagens ziet 
op de Grote Markt. Wagens die je 
maandag al voorbij zag komen. 
Trek het je niet aan, gewoon 
lekker blijven feesten.

TWEELINGEN
Er zal zich voor jou een grote 
dorst voor gaan doen Tweelingen! 
Gelukkig is er deze dagen genoeg 
te drinken. Kijk wel uit, want 
Tweelingen drinken voor twee. 
Maandag zie je een hele grote 
stoet voorbij komen. Geniet ervan!

KREEFT
Kreeft, het gaat een topweek 
worden! Je zult je verbonden 
voelen met heel veel Kielegatters. 
Let op, op zaterdag kom je iemand 
tegen met een rood-oranje muts 
op. 

LEEUW
Wat een feestweek beste Leeuw. 
Als je zaterdag de polonaise loopt 
met je rood-oranje muts op, let 
dan op een persoon verkleed als 
kreeft. Dat kan nog eens gezellig 
aflopen!

Hoofd(stand) schouders knie en teenHoofd(stand) schouders knie en teen
“Kom op we zetten alles op zijn kop”, zongen de Deurzakkers ooit. En yogadocenten 
zingen dat ook wel eens. Zij bedoelen daarmee dat ze de Shirshasana doen, oftewel de 
hoofdstand. Deze houding zou goed zijn voor lichaam en geest. Een meditatieve oefening voor 
de nodige ontspanning. Nu is ontspannen met deze dagen vol feest en plezier wat moeilijk, toch 
is er een die je even bewust maakt van je lichaam en geest. Benodigdheden: een glaasje bier.  

1. 1. Neem een pilsje in je handpalm en sluit je ogen. Hoe voelt het glas, voel je een goede schuimkraag? 
2. 2. Beweeg het glas tussen je vingers en onderzoek hoe het aanvoelt. Knijp een beetje in het glas en voel 
de druk. Hoe zou je aan een blind persoon vertellen hoe het voelt?
3. 3. Dan kijk je naar het glas. Heb oog voor de vorm en ieder detail dat opvalt. Neem hier rustig de tijd voor, 
zo nodig kun je hardop benoemen wat je ziet.
4. 4. Ruik nu een aan het pilsje. Houd het onder je neus en merk bij elke inademing de geur ervan 
op. Wat ruik je? Hoeveel verschillende geuren zitten eraan?
5. 5. Breng het glas nu langzaam naar je mond en hou het tegen je lippen. Voel met je lippen.
Als je wilt kun je het glas wat over je lippen heen en weer bewegen. Merk dan op hoe het bier 
aanvoelt op je lippen.
6. 6. Neem dan een slokje. Voel je hoe het bier de ruimte in je mond inneemt? De druk op je tong? 
Beweeg het bier nu eens tegen je gehemelte, beweeg het langzaam door je mond en voel waar 
het drukt. Focus je op hoe het smaakt. Hoe zou je de smaak omschrijven?
7. 7. Slik nu rustig wat door. Bemerk dat je slikt, volg heel bewust de bewegingen in je keel, het 
speeksel dat in je slokdarm afdaalt. Probeer je bewust te blijven dat de smaak nog even blijft 
hangen. Geef ook hier heel bewust je aandacht aan. Op deze manier kun je veel oprechter 
genieten. Genieten van slechts één pilsje.

PUZZEL 
OPLOSSING 
OPLOSSING PUZZEL PAGINA 39
01 Concordiaplein, 02 Havermarkt, 
03 Pastoor Pottersplein, 
04 Mgr. Nolensplein, 05 Grote Markt, 
06 Van Coothplein, 07 Kloosterplein, 
08 Kerkplein, 09 Graaf Hendrik III plein. 

Antwoord: DROOMOORD.
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Horoscoop
MAAGD
Ja lieve Maagd, of jij na deze 
week nog maagd bent is de 
vraag. Het wordt wel heel gezellig 
in de nacht van maandag op 
dinsdag. Ook ga je jezelf nog 
terug zien op Baronie TV. 

WEEGSCHAAL
Je zult alles op een weegschaaltje 
willen leggen Weegschaal. 
Maar doe eens gek en volg je 
feesthart! Er is deze week genoeg 
te doen, loop eens binnen bij de 
Prinsenbar en ontmoet er heel 
wat zielsverwanten. 

SCHORPIOEN
Wat een week wordt dit 
Schorpioen? Een feestweek! Duik 
er lekker in en laat je verwennen 
met een heerlijk pilske van 
diverse kroegbazen. Deel niet te 
veel steken uit, we hebben er al 
genoeg in de Raad van Elf!

BOOGSCHUTTER
Deze week richt jij je pijlen op de 
mooiste feesten Boogschutter! 
Je gaat een week tegemoet 
met hier en daar een zoen van 
een onbekende. Verder zul je 
een nieuw huisdier krijgen, de 
zogenaamde kater. 

STEENBOK
Op vrijdagavond zul je nog wat 
bokkig zijn beste Steenbok! 
Maar daarna verander je in een 
feestbeest met als toppunt het 
Gulden Bal. Op dinsdagavond zul 
je een traantje wegpinken bij het 
afscheid van Prins Arie. Maar het 
vuurwerk maakt veel goed.

WATERMAN
Voor jou deze week geen water 
beste Waterman. Jij zult alleen 
water drinken dat eerst door een 
brouwerij is bewerkt. En als je echt 
een keer moet afwateren, doe dat 
dan netjes op een toilet.

VISSEN
Beste Vissen, deze week voel jij je 
in de Kielegatse kroegen als een 
vis in het water. En ook al zwem je 
niet echt in het geld, jij vermaakt 
je wel. Alleen op woensdag zul 
je je wat ongemakkelijk voelen 
tijdens het haringhappen. Laat het 
viske dan maar zwemmen in een 
goede pint!

RAM
Deze week gaat het voor jou een 
leutige week worden Ram! Je zult 
versteld staan van het een en 
ander aan feestgedruis. 
Laat je lekker gaan.



DE IDEALE SNELTRANSPORTCOMBINATIE
DIE DE LADING DEKT.

Dan witte zeker dagge veilig 
thuis komt na de karreneval!

WWee d drraaoojjee  

ooeew w ffiieettsskkee  

oomm!!

Bezoek 1 van onze 3 locaties: 

Voor scooters bel: 076 751 1058 / Voor fietsen bel: 076 751 1059
www.scooterhill.nl / www.debaronietweewielers.nl

Winkelcentrum Moerwijk / Winkelcentrum Heksenwiel / Generaal Maczekstraat 10

We draoje 

oew fietske 

om!
We draoje 'm omWe draoje 'm om

(aon ut spit)(aon ut spit)

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

VOOR AL UW VERSE KIP- EN FAVORIETE GRILLPRODUCTEN

De lekkerste van Breda!!!

BRABANTPLEIN 4, 
BREDA  |  076-5204264

voor een voor een verdraojd verdraojd 
goed gehoor!goed gehoor!



Ut Brakske gemaakt door De Werft!
De Werft is één van de maar liefst 50 basisscholen die het Kielegat telt. En ze 

weten daar maar al te goed hoe je carnaval moet vieren. Afgelopen jaar gingen 
zij er vandoor met de eerste prijs in de Brakkensliert. Daarom vullen de leerlingen 
van groep 1, 2, 3, 7 en 8 van De Werft dit jaar de pagina’s van het Brakske. Lees snel 

verder en je komt helemaal in de carnavalsstemming.

jeugdcarnaval 2020
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FEEST: Feest is leuk want je bent bij elkaar 

met eten en muziek. 

OP SCHOOL: Met de hele school vieren we 

feest en iedereen is verkleed.

OPTOCHT: Het is leuk om mee te lopen. 

Met de Werftknetters maken we altijd een 

mooie kar. 

Floor, groep 7

Ik vind de liedjes van carnaval heel leuk 
want je kan daar lekker op feesten.

Bas, groep 7
Met carnaval drink ik altijd cola, mijn vader drinkt dan altijd bier en mijn moeder wijn en het is altijd gezellig. Bjorn, groep 7

Ik maak met papa en de Werftknetters 

altijd een liedje voor de optocht. Dat liedje 

wordt in een echte studio ingezongen 

door zo’n tien tot vijftien kinderen van 

K.B.S. De Werft. Ik zing altijd mee. Het 

inzingen is leuk, grappig en gezellig. 

Tess, groep 7

Met carnaval heb ik elk jaar een leuk nieuw pak aan. 
Vico, groep 7

Ik beleef altijd plezier aan het lopen van de 
optocht. Dit jaar loop ik met vrienden in de 

optocht mee als kleine groep. Voor jullie is het 
nog een verrassing hoe wij eruit zien. 

Nick, groep 7

Ik vind de polonaise en de mooie 
wagens leuk. Ik vind het grappig als 

iedereen verkleed is.
Sven, groep 7

Carnaval?? Het is gek misschien, maar dat vieren wij niet. Sandor en Quinten, groep 7
Ik vind de grappige kostuums en 

carnavalswagens leuk. 

Noah, groep 7



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

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

Binnen- en buitenpret 

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

ook spelen?ook spelen?
Kom jijKom jijKom jijKom jijKom jijKom jijKom jijKom jijKom jijKom jij

ook spelen?ook spelen?

Carnavalsvakantie!

 Wij zijn open van dinsdag 

25 febr. t/m zondag 1 maart

van 10.00-19.00 uur.

Za, zo en ma met

 carnaval zijn wij 

gesloten. 

DRAOJ’UT IS OM

DRAOJ’UT IS OM



De Werft loopt met maar liefst 
twee optochten mee!

Giegeldonk

Op de dag van de optocht verzamelen 

we allemaal op school. Hier krijgt 

iedereen zijn kleding en attributen 

en worden we allemaal mooi 

geschminkt. Daarna lopen we naar 

het vertrekpunt van de optocht. 

We lopen dan met zijn door 

de wijk en eindigen dan bij ‘t 

Kraaienest. Hier wachten we op 

de prijsuitreiking.

Brakkensliert
Ook op de zondag verzamelen we op 
school. Op zondag zijn we meestal met 
minder kinderen. Daarna rijden we met 
zijn allen naar ‘t Kielegat. Daar gaan we 
klaar staan bij de haven en lopen we 
met de groep door de binnenstad. Dit 
is altijd heel gezellig omdat er heel veel 
publiek langs de kant staat. Na afloop 
van de optocht gaan we gezamenlijk 
naar het Chassé Theater. Daar is de 
prijsuitreiking.

Nils – Jeugdraad van Elf

Ik vind het altijd leuk 

om mee te helpen 

met het maken van 

de wagen van de 

Werftknetters. 

Tim, groep 7

De Werftknetters lopen dit jaar met twee 
optochten mee. De optocht in Giegeldonk 

(Haagse Beemden) én de Brakkensliert. 
Jeugdraadslid Nils vertelt hoe 

dat er dan aan toe gaat.

Voorbereiding
Er is een grote groep ouders die ieder jaar 

een idee bedenkt voor wat voor wagen 

we maken. Daarna mogen de kinderen 

meehelpen met het maken van de wagen en 

het knutselen van de attributen. Dit doen we 

allemaal op school zodat iedereen kan zien 

wat we aan het maken zijn. We zingen met de 

Werftknetters ook ieder jaar een eigen liedje 

in. Dat wordt dan opgenomen in een studio 

door een aantal kinderen en daarna gemaakt 

tot een liedje. Dit liedje wordt ook altijd 

tijdens de optocht gedraaid.

1.1.

2.2.

Ik vind carnaval altijd supergrappig omdat de poppen 

op de wagens altijd heel gek naar je kijken.

Vincent, groep 7

Ik vind carnaval leuk omdat de wagens mooi en groot zijn. Ik ga met 

carnaval altijd naar zoveel mogelijk optochten kijken: In Breda, Hoeven 

en Prinsenbeek zie je mij langs de kant staan. In de optocht loop ik 

mee met de Werftknetters. Met carnaval zijn er veel feestjes en daar 

ben ik dol op. Confetti kanonnen, confetti en serpentine vind ik vet.

Danilo, groep 7

Ik vind carnaval op school superleuk. Het is altijd heel gezellig en iedereen op school is verkleed. Romayssae, groep 7
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De (jeugd) raod
Aan de praot!

Ik vind de sfeer tijdens 
carnaval altijd gezellig. 
Iedereen is verkleed. 

Iedereen ziet er anders 
uit. Dat vind ik heel 

grappig. 
Talha, groep 7

Ik zit zelf dit jaar in de 

jeugdraad van het Kielegat. 

Ik vind dat fantastisch!

Anne - groep 7

Met carnaval loop ik in de optocht altijd 
mee met de Werftknetters. Naar de grote 
optocht in Breda gaan wij heel vaak kijken.

Eline, groep 7

Carnaval vier ik alleen op 

school. Het leukste vind ik 

de muziek. Daarop kun je 

lekker los gaan.

Lynn, groep 7

Ik vind de optochten 

met carnaval altijd leuk. 

Op school carnaval 
vieren is altijd super 

gezellig, mede door de 

leuke muziek. Iedereen 

is ook verkleed en 
vrolijk.

Zara, groep 7
Ik vind carnaval 
superleuk, want 
er zijn optochten en 

het is dan leuk om te zien 

hoeveel tijd ze er aan hebben besteed. Ik zelf 

heb meegedaan aan de Brakkensliert toen ik 

1 jaar was en dit jaar ben ik Jeugdprinses.

Joya - groep 8

Ik vind carnaval superleuk, want ik ben 
jeugdprins van t Kielegat en ik doe al 
vaker iets met carnaval’. Ik loop veel 

optochten mee met school en vorig jaar 
was mijn vader Pins van Giegeldonk, Prins eduardus. En ik help ook met 

bouwen met de Narrekoppen en ik speel 
trombone bij de Kielegatse kanjers.Jayson - groep 8

Allaaf! Ik ben Daniël! Mijn functie in het 

jeugdgevolg is: Pliessie! Ik ben sinds 

mijn geboortedag 11 jaar geleden al 

dol op carnaval! En om nu in stichting 

Kielegat te zitten, is me echt een eer! 

Ik zat eerst bij C.C. Giegeldonk, maar 

ik dacht “Draoj’ut is om” en ging naar 

Kielegat! 

Pliessie Daniël - groep 7

Dit jaar maak ik met carnaval 
als page deel uit van het 

jeugdgevolg van het Kielegat. 
Dat vind ik heel erg leuk. 

Andere jaren liep ik altijd met 
de Werftknetters mee in de 

optochten. Dat kan dit jaar niet.
Jaylee - groep 7

Ik loop zelf al heel veel jaren mee. 

Dit jaar zit ik in de jeugdraad van 

‘t Kielegat en mag ik de optocht 

vanaf de kant bekijken. Dit vind ik 

leuk, maar ook jammer dat ik niet 
mee kan lopen.Nils - Jeugdraad

Ik zit dit jaar in de jeugdraad van 

11 van het Kielegat. Ik vind dat 

superleuk en ga natuurlijk lekker 

springen en hossen! Hos je met 
mij mee?Rik - groep 7
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SponsorenSponsoren
van ut Kielegatvan ut Kielegat

Meer informatie: www.kielegat.nl

Namens Stichting Kielegat willen wij graag de volgende 
sponsoren hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan carnaval.

Top sponsors

AB INBEV NEDERLAND  KIELEGATSE LEUTPENNING   
LANDGOED DE KLOKKENBERG  RABOBANK BREDA 

 VRIENDEN VAN DE PRINS 

Gouden sponsors

CAFÉ PUBLIEKE WERKEN  LIVINGPROJECTS

 Zilveren sponsors

ABDERA MEDIA  A BRAND NEW DAY  CAFÉ LIEVENSE  
DE AVENUE  JVD GRAPHIC DESIGN  OLD DUTCH SPORTSBAR & 
RESTAURANT  SCORPIONS  TYMPRO HEARING PROTECTION  

UNITED DUTCH BREWERIES  WESTENBURG ASSURANTIËN

Hofleveranciers
GOLDEN TULIP KEYSER BREDA    ROSMALEN 

GERECHTSDEURWAARDERS  R.T.B. BEHEER  SMIDSWATER 

Kielegilde
CAFÉ BOEIMEER  CAFÉ DE BEYERD  CAFÉ GINNEKEN  CAFÉ PARKZICHT  

DAMES TUINEN

Naturasponsors
AUTOBEDRIJF NUITERMANS  BENOIST KANTOORVAKHANDEL  BRAKKENFESTIVAL 
ON TOUR  DATAMEX  GOLFPARK DE HAENEN  HOLLEMAN HOOGWERKERVERHUUR  
KABONK  NASSAU TRANSPORT  REMIE KRAANVERHUUR  ROHA SHOP   SEYDLITZ 

NOTARISSEN  STEIGERSERVICE BREDA

 Media- & Maatschappelijke partners
BN DE STEM  HET STADSBLAD  MEZZ BREDA  CHASSE THEATER  

GEMEENTE BREDA
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BIJ ONS IST ALTIJD FEEST! BONUS! BONUS! BONUS! 

DRAOJ’UT IS OM
 

NIE ELK DUBBELTJE WILLE 

OMDRAOJE? KOM DAN ‘IER 

OEW  KARRETJE AFLAOJE!

KIJK VOOR DE JUISTE OPENINGSTIJDEN VAN ONZE WINKELS TIJDENS CARNAVAL OP WWW.AH.NL

“MOSTERD NA DE MAALTIJD” 

KOMT MET NIEUW NUMMER:

“BLIJ IN DE RIJ!”
LUISTER HET NU OP:

OP
=
OP

NU 
MAAR 
€9,99

4 STUKS  

VOOR

€4,80

VAN DE ROOY

AMBACHTELUKKE

WORSTEBROOJKES


