Carnavalsmotto's

Jaar

Bredase Carnaval Viering

't Aogje (Princenhage)

't Lestogenblik (Ginneken)

AKV de Sikken (Totdenringen)

Giegeldonk (Haagse Beemden)

S.U.C (Bosuilendorp)

1936 Breda lacht weer
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

oprichting november 1956

1957

geen motto

1958

geen motto

1959

geen motto

oprichting 1959

1960

geen motto

geen motto

1961

Pappen en nathouwe

geen motto

1962

Da gif niks as oe haar mar goed

geen motto

zit
1963

Doe-t ‘m nog ’s vol

geen motto

1964

Agge mar leut-et

geen motto

1965

Laot ’t mar rammele

geen motto

1966

Schudt mar in m’n pedt

geen motto

1967

Wit ’t toch ok

geen motto

1968 Bende gij gek ? ik ok!

Ge draait er mar ‘ne pin aon

geen motto

1969 Copa Bredana, 't is weer 'ne goeie Lillijke kwekerd
1970 Het is weer blauw en gestippeld

oprichting 1966

geen motto

’T is dik vor mekaor, da’s dun van geen motto
jou

1971 Geen motto

We steken d’n draok ermee

1972 Kek tur is deur

Ge mot nie zepen, gij

geen motto

We keutele maor aon

1973 Kek naor oe eige

We motte trimme

geen motto

Geen motto

geen motto

oprichting 1966

Carnavalsmotto's

Jaar

Bredase Carnaval Viering

1974 ’T is belle geblaoze

't Aogje (Princenhage)

't Lestogenblik (Ginneken)

AKV de Sikken (Totdenringen)

Giegeldonk (Haagse Beemden)

S.U.C (Bosuilendorp)

Ge blaost ’m mar op

geen motto

Hou d’oe staonde

1975 ’T is kiele kiele

Ge snapt er gin bal van

geen motto

Ge kunt de pot op

1976 Getter un ‘andje van !

We gaon ‘nen boom opzette

geen motto

Alles draait om de leut

1977 Houw ons kielegat in de gaote

Nim d-oe petje mar ’s af

geen motto

Hadde da gedacht

1978 Munne kop staot er wir naor

’T Aogje stikt d’n bezem uit

geen motto

Laot oe nie bij de neus neme

1979 Agge oew’eige nie kietelt

Nim ’t eens mee ’n korreltje zout

geen motto

We emmere mar deur

Agge der bent ton't da dan

1980 Agge da maor wit

Witte wel oe laat’t is?

geen motto

Ge bekekt ut mar

We doen 't un tont'tje hoger

1981 Agge turft mottut viere

Maak ’t nie van eiere

In 't Ginneken zit je snor

We zient wir zitte

Oprichting 1981

Ton't oe eige wir us

1982 Ge kunt er nie meej zitte

D’r mot wat af

Klepp(er)en in 't Ginneken

Ut lopt lekker

Bijt op z'n eerstse houtje…

Blaost um toch gauw op

1983 Gao’tur mar aonstaon

Ge gift ‘r mar’nen draai aan

Leve de Ginnekense Pomp

D’r zit muziek in

In de Bimde zitte goed!

Doe ok mar gewoon....gij

1984 Gif ik oe op un briefke

Da hedde gedroomd zeker

We kijken er doorheen

We zetten de blommekes buiten

Ut kopstuk van de Bimde!

Laot oe eige mar hore

1985 Ut gaot van eigus

’T is ene grote poppenkast

Past ou pak oe (nog) ?

laot oe gezicht us zien

De Bimde draoit deur

We hebbe d'r un neus vur

1986 Out um gaonde

Stikt de lamp aan!

Grinneken in Ginneken

Gij de kop en ik de stert

De Bimde hakt de knoôp deur

We zijn er blij mee

1987 K’ebbut op mun ‘eupe

’T is een fluitje van ‘ne cent

Ginneken op stelten

2 x 11 ut gaot vanzelluf

De Bimde gift de toon aon

Alles op zunne tijd

1988 Zet achtentachtig op zunne kop

Hier te breed en daar te lang

Gin Ginneken Gin Gein

Ut klikt meej mekaor

’T klinkt as un klok

Zurg dagge d'r bij bent

1989 Aongekleed gaot uit

Vier ’t mee toeters en belle

Leutig bij de tijd

Ik ken meej mun haonde nie uit de Groot en klein in de Bimde trein

Agge mar van Ulven houdt

voete
1990 We zitte op’ne goeie waaj

D’r zit daover wel muziek in

W'ouwe de pomp in ut midde

Giftum gas webbe zilver

Giegeldonk doet ut meej verve(n)

Schuif mar mee

1991 Ik voel ut op mun klompen aon

Ge staot ‘r gekleurd op

Ginnekens Carnaval, èèècht wel

Bendurokwir

Giegeldonk ut onthouwe waord

We doen ut in de ronte

1992 Kektes achter’oe

We doen ‘r ’n schepke bonvenop…!

In Ginneken kom d'oe eige tege

Hopperdepop alles op zunne kop

Giegeldonk 11 jaor grenzeloos goed We draoien dur

1993 We lope mee meuletjes

Hedde'r weer oren naor…?

Al 33 jaar te elfder ure

Hedde gij da ok

Giegeldonk gelooft in sprookjes

We slaon groen uit

1994 Eddem deur

Spring ’s uit d’n band

Ginneken eegut wir!

Vlinders in oewe buik

Schiet us uit oew slof

We doen 't meej zun allen

1995 K’ebbut aon un touwke

Bende goed gemutst?

Ee Kul !

We Blijve ons eigen

Giegeldonk groeit uit zun jaske

Trek 't oe nie aon

1996 Kek uit oew doppe

Mee kunst- en vliegwerk

Eddem ok hange?

We maoke ut wir

Dur zit muziek in

We staon dur gekleurd op

1997 Tangtervanaf

We zette de blommekes buiten!

Ginneken, kendoe grenze ..

We draoje ut om

Giegeldonk stikt er d'n draok meej We hebben dur 't lak aon

1998 Bende betoetert

……tis in kanne en kruike

t kan verkeren in 't Ginneken

Veur 2 drieje deur oew knieje

Giegeldonk stikt de koppe bij

Wa motte we dur meej

mekaor
1999 ‘Tis passe en mete

Zet oe beste beentje voor….

As da zou kunne……

We tobbe maor aon

Giegeldonk zet alles op zunne kop

Ok meei 3 x elluf bleft un Bosuil

2000 De kop isser af

We wete al 44 jaor van wante

Zie du't ok wir zitte?

Meej tijd en dweile

Giegeldonk gaot vannulafaon

Laot de poppekes danse

2001 T’is ene grote kerremus

Ut lopt op rollekus

Gin punt nl

Gift ‘r maor unne draai aon

In geuren en kleuren gaogut

Wij suckelen mar dur

zichzelluf

gebeuren
2002 Dur wazzis… eel lang geleje

Laot 't Aogje maor schuive!

Wa hedde nog veur unne piek

Ik eb er wel ore naor

Houdoe Haoks

We doen’t punt vur punt

2003 ‘Tis nie te filleme

Waddek nouw anon mun fiets

Vieren zonder vijven en zessen

We hebben de poppekes aan ut

22 Jaar C.C. Giegeldonk

Hedde oe eige al gezien

hange?

dansen

2004 We gaon dum boot in

Wie nie veur is ……..is achter

Me ruime de sooi op

We schrobben ut dorp an

’T is schots en scheef

We givenum nog un zetje

2005 Me zijn ut spoor bijster

Ut mot nie gekker worre!

Hoe zit da kot?

We groeje uit ons jaske

Ge lopt-ur meej weg

Deez jaor steke we de koppe bij

2006 Me maoken ut gèèf bont

Ik gif ut oe op un briefke

Ik ben dur dikkels zat gewist!

We geve ut dorp wa kleur

Eddum deur?

We maoken er 'un spelleke van

mekaor

Carnavalsmotto's

Jaar

Bredase Carnaval Viering

2007 Ast mar erregus op lekt

't Aogje (Princenhage)
We lijste um in…

't Lestogenblik (Ginneken)
Blaost'um maor op!

AKV de Sikken (Totdenringen)
Bende gij ok de weg kwijt

Giegeldonk (Haagse Beemden)
Ut komt van alle kaante

S.U.C (Bosuilendorp)
Dur zit muziek in

2008 Ziedde gij ut ok zitte

Da smaokt naor meer

Wa nou wir?

We speule onder un hoedje

Gift er maor un draai aon

We zen dun draod kwijt

2009 T’oren zien en zwijge

Ut mot wel klikke…

Veftig da’s heftig

Witte gij wat ze deeje 44 jaor

Eej- daor gaot-ie

We hebbe de wind mee

2010 Tis drop of dronder

Ge kekt oew oge uit

T'is pompe of dweile

Kriebelt ut bij jou ok wir

We doen ut uit de doeke

We hebbe wa te 44’

2011 K'ebber un nuske vor

Al 55 jaor meej gemak uit oew

Zo-doe-de-da (in 't Ginneken)

Hedde gij de tijd?

We goan ut wir maoke

We leuke de boel op

We doen ut noggus

Ut kan alle kaante uit

Zet oew eige is te kijk

We zen in de wolken

Lest Best

We doen dur 'n schepke bovenop!

Ziede gij ut ok zitte?

Dees jaor gaot alles anders!

We 4-en twee 5-en

We Maoke d'r un Sprookje van

Twee driejen gaon we vieren

We geve er un draoi aon

Nu 5 en unne 6 is ok elluf

We neme de touwkes in hande

Giegeldonk laot de poppekus

Un grote ben-de

geleeje

dak
2012 K'ebb'ut licht gezien

Agge lacht bende mooier

2013 Meej twee zeuvens kunde nie blijve Ut staot in de sterre
zitten
2014 Ut wor plakke of dweile

Daor kunde meej vor d’n dag
komme!

2015 Kekse Straole

Alles op zunne kop

daanse
2016 Dur zwaojt wa

Zoiets ziede zelde

Me verlegge de grèènze nog unne

We haole alles uit d'n kast

Giegedonk un leutig tejater

We gaon veur goud

keer
2017 Kunde maot'ouwe

Da witte dikkels nie

Daor zitte mooi meej

We zijn dur onderstebove van

Ut kannie op aggut aon het

Dur zit schot in

2018 Ge motter mar op komme

Kik ons gaon

W'ebbe ut dik veur mekaor

Bij ons gaot ut lampke nie ut

Laot'oew nie strikke

Dag ge ut nie wit

