


v

v

BIJ ONS IST ALTIJD FEEST! BONUS! BONUS! BONUS! 

T’ÂÂNGT ERVAN AF
 

MAOR VAN ÔÔNZE PRIJZEN 

ZAL UT NIE AFHÂÂNGE!

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

4 STUKS  

VOOR

€4,80

VAN DE ROOY

AMBACHTELUKKE

WORSTEBROOJKES

NU 
MAAR 
€9,99

T’ÂÂNGT ER WEL VAN AF 
‘OE RAP GE BENT, WANT:

OP=
OP



3

PrinsAriePrinsArie  dd ,,nn  IrsteIrste
T’âângt ervan af
Nou ut ‘ing illemaol nerrugus iets vanaf! 
Virus of nie, karreneval gaot gewôôn 
door in ut Kielegat! Maor dan net efkes 
âânders. Genoeg kreativiteit in de 
stad en bij ôôns Peejkes om er wir un 
schône krâânt van te maoke. Un echt 
bewaoreksumplaor van un bijzonder 
jaor. Sanseveria TV en Baronie TV 
ouwe ons voor de teejvee lekker bezig. 
Ut ‘eule programma kunde allemaol 
hierin leze. Om de leut maksimaol thuis 
te beleve, hebbe we wa tips voor oe 
waormeej gullie thuis de slingers op 
 kunne  ‘âânge. Zo blèfde gezond en 
    maoke we der ondâânks alles toch 
       un mooie karreneval van. 

               De Kontkloppers

Kielegat

Prins Arie d’n Irste

Staot van dienst

Beste Kielegatters,  
Waar ik vorig jaar nog op een bomvolle Grote Markt de sleutels van de stad overgedragen kreeg 
en we een fantastische carnaval beleefd hebben in het Kielegat, is de wereld in de tussentijd 
volledig veranderd. Onze altijd zo bruisende stad is stil geworden. Een half jaar geleden dacht ik 
nog: “T’âângt ervan af hoe snel we dit virus de baas zijn en we weer plaats kunnen maken voor 
wat ons zo vertrouwd is: het carnavalsvirus. En hoewel ik met mijn pages en gevolg alweer sta 
te springen om carnaval te vieren, weten we helaas beter nu. Geen uitgedoste menigte, geen 
optocht en geen kapellen die muziek maken voor hossende Kielegatters in volle kroegen. Ik 
ga het enorm missen.  
 

Prins Arie d'n Irste is 
Beschermheer van ut 

Bredaose Lied, Trompetter 
der Dweilende Kapellen, 

Kletsmajoor der Kwetsbare 
Ouderen en Prins van Rood 

naar Oranje

Arjan Broeders (45)
Muziek is de rode draad in zijn leven. Als 
liefhebber van kapellenmuziek is deze 
vader van vijf kinderen als trompettist 
gekoppeld aan Bentzat. In het dagelijks 
leven is de Prins logopedist en leert hij 
ouderen met hersenletsel weer praten. 
De Prins van Rood naar Oranje is een 
traditionele toevoeging die iedere 
leutvorst van het Kielegat krijgt.

Maar hoewel thuis blijven om carnaval te vieren 
eigenlijk onmogelijk is, opent het ook nieuwe 
kansen. Dankzij de inzet en initiatieven van al 
die vrijwilligers en commissies die de Stichting 
Kielegat rijk is, kunnen we carnaval bij u thuis 
brengen en toch uitstralen dat het Kielegat nog 
altijd volop leeft. En daar ben ik als Prins heel erg 
trots op. We zagen dat enthousiasme al met de 
fantastische Grôtste Elluf Elluf Sjoow, maar ook 
deze geweldige Kontklopper is zo’n voorbeeld. 
Er is voor u een alternatief carnavalsprogramma 
opgesteld dat in samenwerking met BredaNu 
en BaronieTV uw huiskamer in spat. 
Natuurlijk is dat geheel anders dan anders. Ik 
weet als geen ander dat carnaval juist samen 
hossen is, samen in de polonaise lopen, 
verbroederen, nieuwe contacten leggen en 
lol maken met vrienden. Juist in een jaar dat 
we harder dan ooit smachten naar samen zijn, 
samen het leven vieren, samen carnaval beleven, 
zijn we teruggeworpen op afstand houden 
van elkaar. Maar laten we er met zijn allen het 
beste van maken. Carnaval zit in ons hart en dat 
kunnen we met elkaar delen en uitstralen.    
We mogen elkaar dan wel niet vastpakken, maar 
laten we elkaar ook niet loslaten in deze tijd.  
Zoek elkaar online op, hou contact en haal

samen                         mooie carnavalsherinneringen 
op. Zet de TV aan, hang de vlag buiten, bestel 
een bierpakket en wat te eten bij de lokale 
horeca en vier veilig carnaval. Kijk samen 
nostalgische beelden terug en hou het Kielegat 
samen levend. Ik hoop voor alle Kielegatters, 
brakskes, wagenbouwers, optochtlopers en 
kapellen dat we snel weer carnaval kunnen 
vieren zoals we dat gewend zijn.   
Net als jullie allemaal, kijk ik nu al uit naar het 
moment waarop we weer met z’n allen op een 
bomvolle Grote Markt zullen staan. En dan, dan 
vieren we samen carnaval als nooit tevoren.    
  
Geniet van al het moois dat tijdens deze 
carnaval toch geboden wordt, blijf veilig en 
gezond en laten we met gepaste afstand 
proosten op ons mooie Kielegat.   

Hoog het Hart, Hoog het Lied, Hoog het 
Kielegat.  

Prins 



www.vandenassumoptiek.nl

Ôk vor un rood-oranje montuur 
bende bij ons op de juiste plek!

UUtt m moonnttuuuurr'â'ââânnggtt 'e 'euulleemmaaooll a aff  

vvaan n ooeeww e eiiggee w weennsseenn! ! 

Graaf Hendrik 3 Plein 47 | 4819 CK Breda
tel 076- 5228749 | info@assumoptiek.nl

kèkt vor al ôônze 
opsies ôk is op:



Waddun gedoe zeg,  da koroownaovierus. 
Ut’out ôôns nouw al un eel jaor in de 
tââng én van de straot. Ge kunt gin 
krâânt of tilleviesie mir aonzette of ut 
gaot durover. Dur lekt gin ent aon te 
komme.

Welluk knopke ge ok van oew 
afstâânsbediening in drukt, ge kregt altij wir 
diejen Van Dissel van ut ERRIEJVEEJEM te 
zien. Die is op zich eigeluk al un eejpiedemie 
geworre. 
Nouw kunde daor meej oew verstâând wel 
bij nattuurluk, wâânt ut gaot wel errugus over 
hè; vor ge ut wit, bende zelluf aongestoke en 
motte same meej oew ille uishouwe nog mir 
binne blijve as me da al deeje. 

Op de bâânk bij 's moeder
En da al da gedoe ok ille grôte gevollege eet 
vor ôôns eige Kielegatse karrenevalsgebeure, 
is zoow klaor as un klontje. We moge meej 
de karreneval allenig nog mar bij moeder 

thuis op de bâânk op oew ‘âânde zitte en dan 
ââmpesâânt un bietje binnesmôôns meej 
un meziekske meejneurieje. “Thuis blijve 
mót”, zeej Rutte, en veur de rest eetie alles 
verbôôje!

Inne wip en unne scheet
“Mar dur is ‘ôôp”, zeej ôônze voorzitter. Dur 
komt un vaksèèn aon en as we daor dan 
ammaol un prikske van g’ad ebbe g’ad, dan 
kunne m’opeluk daornao wir gewôôn ôôns 
eige karrenevals-dingeske doen. 
Mar witte wa’k nouw nie snap, z’adde gezeet 
g’ad g’ad, daddut wellus êêl lââng zouw 
kunne dure veur dur un vaksèèn gevonde 
is. Normaol ken zoow iets wel zôôn tien jaor 
koste. En wa ziede nouw? Inne wip en unne 
scheet, ebbe ze inêêne un vaksènneke in 
mekaore geflâânst.

Jienèk
Geweldig hor, mar witte waor ik nouw tog 
egt wel de smoor over in eb? Al jaore eb ik 
nao d’ellufde van d’ellufde ‘arstikke veul last 
van un eel âânder vierus. Naomeluk; “ut 

karrenevalsvierus”. Da’s ok eel gevâârluk en 
zéér besmetteluk. En daor’oorde gin mèns 
over! Mar, denkte nouw dazze dáor us 
un kirke werruk van maoke of dagge daor 
wellus iemâând bij Jienèk over ore mââuwe? 
Vergit ut mar! Da kunde wel op oewen buik 
schrijve. Agge aon diejen van Dissel vraogt, 
wanneer die denkt da dáor un prik of un 
pilleke tege komt, zeej tie altij:  

”Da wittik nie, t’âângtur vanaf!”

Dun Eric

VIERUS VIERUS 
KARRENEVALKARRENEVAL
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Elk jaar vieren burgemeester Paul Depla en voorzitter van Stichting 

Kielegat Lucien Verhoef carnaval met elkaar. Maar dit jaar is alles 

anders, behalve de liefde die zij samen delen voor dit feest. 

Luciën Verhoef
Voorzitter Stichting Kielegat

Lucien VerhoefPaul Depla
Burgemeeste Breda

Paul Depla

draagt het feest een warm hart toe.”
Paul: “Net als bij het avondje NAC staan we 
tijdens carnaval schouder aan schouder! Het 
maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan 
komt. Iedereen hoort erbij. Voor mij is carnaval 
één groot feest van verbroedering. Waar je ook 
bent.”
Heeft u een boodschap voor de Kielegatters 
die het feest nu op een alternatieve manier 
moet vieren?
Paul: “Denk aan lichtpunten. Vier je eigen feestje! 
Doe het verantwoord en wees 
creatief. Ben en blijf verbonden. 

Op afstand maar gevoelsmatig dichter bij elkaar 
dan ooit. En verheug je op betere tijden. Want die 
gaan er komen!”  
Lucien: “Laten we dit jaar carnaval vieren op een 
verantwoordelijk manier. Bekijk het Kielegatse 
carnaval digitaal en zorg voor verbondenheid 
via beeldbellen. Hang de vlag uit en laat zien dat 
je Kielegatter bent. Het gaat anders zijn maar 
laten we hopen dat we volgend jaar gezellig op 
de Grote Markt staan en tegen elkaar kunnen 
zeggen: ‘Witte nog vorig jaor? Da was zo slecht 
nog nie…’.”

Wat betekent carnaval voor de stad Breda in 
tijden van corona?
Paul: “Dat we opnieuw gaan zien hoe creatief en 
wendbaar Bredanaars in stad en dorpen zijn. Veel 
carnavalsverenigingen doen wat er wél mogelijk 
is en laten de leut niet aan zich voorbijgaan. Ook 
al moet het digitaal, kleinschalig en binnenshuis. 
Dus Bredanaars; trek dus je mooiste pakske aan 
en hang (thuis) de slingers op!”
Lucien: “Carnaval is de wereld van een andere 
kant bekijken en daar zorgt corona wel voor. 
We kijken al bijna een heel jaar anders naar 
de wereld. Hoewel we een collectieve kater 
hebben laat de Kielegatter zich niet kennen. 
Veel creativiteit is door de Bredanaars 
getoond gedurende het jaar en carnaval 
zal dat versterken. Verkleed, schmink, 
kleur, blaas, bouw, zing, dans, hos en 
spring en zet de huiskamer op z’n 
kop.”
De stad ademt creativiteit en 
verbroedering, ervaren jullie dit ook? 
Lucien: “Jazeker! Het beste voorbeeld is de 
reacties die we hebben gekregen vanuit 
de Bredanaars op onze oproep om ideeën 
in te sturen hoe we carnaval coronaproof 
kunnen organiseren. Veel ideeën zijn 
opgenomen in ons programma. De 
horeca, de sponsoren, gemeente en de 
vrijwilligers; iedereen in het Kielegat 

Elleboog aan Elleboog aan 
elleboogelleboog



1.095,-

VANAF

OVERKAPPINGEN UIT EIGEN WERKPLAATS
MAATWERK PLUS SNELLE LEVERING

Bart Poppelaars Tuinmaterialen
WEIDEHEK 5, BREDA  |  T 076 - 541 02 93  |  www.bartpoppelaars.nl

dakmaat 3x3

BRABANTPLEIN 4, 
BREDA  |  076-5204264

 goeie 'oortoestellen  goeie 'oortoestellen 
‘oew ‘ore aange ‘oew ‘ore aange 

dur vanaf”dur vanaf”

www.wintersbouw.nl

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

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
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Pages Sigrid en Jiske staan altijd even stralend naast Prins Arie. 
Maar wat is toch hun geheim dat ze altijd zo fit en sprankelend 
door het Kielegat gaan? Hebben ze misschien een geheim ritueel 
waardoor ze elke ochtend fris de carnavalsdag starten? 

Sigrid zet standaard twee wekkers zodat ze zich niet verslaapt, 
waar Jiske als de wekker gaat direct haar ogen open heeft en 
vol energie aan de nieuwe dag start. De eerste paar minuten 
hebben de dames het soms wel zwaar, maar het pagepakje heeft 
iets magisch waardoor ze de dag weer aan kunnen. Het ontbijt 
is vrij generiek: worstenbrood! Al dan niet ondersteund door een 
schrobbelèr. Jiske: “Vlak voor vertrek blaast onze Pliessie nog even 
lekker hard op z’n fluitje. Als je nog niet wakker was, ben je dat nu 

zéker.” Maar hoe houden ze deze energie dan in godsnaam vast de 
hele dag? Vijf dagen lang, dat houdt toch niemand vol? Dan moet 
je wel topfit zijn! “Alles en iedereen om je heen geeft energie: de 
band, de mensen die aanwezig zijn, maar natuurlijk ook ons hele 
gevolg”, zegt Jiske. Sigrid: “Het bekende inkakmoment is vaak in 
de bus. Maar als je met z’n allen weer uitstapt op een locatie, 
de kapel gaat spelen en je ziet blije gezichten: dan verdwijnt die 
moeheid spontaan en is het weer één groot feest!” 

Altijd even fit? T’âângt ervan af... 
11 dilemma’s op een rij om altijd 

‘gezond’ door het Kielegat te gaan

Eén dag dansend door het Kielegat als 
nar 
OF 

  één carnavalsdag nuchter beleven als 
hofchauffeur

1

FitKul 

Sigrid

FitKul 
Jiske

Jiske: Wie wil er nou niet de hele 

dag dansen door ons mooie Kielegat? 

Fluitend aan het ontbijt met twintig 
centimeter Brabants worstenbrood 

OF  
’t Dondert en ’t bliksemt met je 

ochtendhumeurtje

10

Sigrid: Jaaaa altijd worstenbrood!

3

Hele grote bloemkoole
OF 

Een gerecht met kikkererwten

Jiske: Hoemoes dà òk alweer?

Worsten van Klara
OF 

Lekkere worst van de HEMA

4

Sigrid: Mooiweerworsten natuurlijk!

Van links naar rechts 
 OF 

Naar voren, naar achter

5

Jiske: Mijn richtingsgevoel is formidabel, 

vraag maar aan mijn Jasper

Blijven roeien op de grond 
OF  

Liever te dik in de kist

7

Jiske: Optimaal genieten van het leven, 

die planken kunnen vast een paa
r 

centimeter groter gemaakt worden

Kilometers lopen in de optocht 
OF 

Uren dansen in het rond

8

Sigrid: Ik heb nog nooit in de Kielegatse 
optocht meegelopen... die staat dus nog wel 

op m’n bucketlist

Yoga in een hutje op de hei 
OF  

Zen te midden van de Paarse Heide

9

Jiske: Lijkt me heerlijk om opgevouwen 

op de (paarse) hei(
de) ‘downward facin

g 

dog’ of ‘child’s pose’
 uit te voeren. 

Atje voor de sfeer
OF  

Doorgaon! 

11

Jiske: 100% zeker: als page van 

’t Kielegat is het altijd DOORGAON! 

... we elke carnavals-

ochtend starten met Kielegat 

in Beweging? Van 10:00 tot 

10:11 op BredaNu!

Spierpijn van het kontebonke 
OF  

Koppijn door unne spijker in oewe kop

2

Sigrid: Voor intimi ben ik ook wel ‘Sigrid de Beuker’, dat kan hier 
iets mee te maken hebben...

Zwaaien met je armen
OF 

Springen nondeju

6

Sigrid: Deze keuze is 
makkelijk voor een page ;-) 



Old Dutch

Wij bezorgen onze heerlijke 
gerechten bij jullie thuis! 
Bestel je tijdens Carnaval 
via onze website, dan krijg 
je een gratis flesje pils bij je 
hoofdgerecht!  

076 53 20 592 
info@olddutchbreda.nl
www.olddutchbreda.nl

't Hart van Breda

Best nacho’s in town nu voor 
afhaal of bezorging, 
ACTIE! 
Kom je tijdens carnaval 
nacho’s afhalen dan betaal je 
slechts €11,11

www.hartvanbreda.nl app 
of bel naar 06 24931396 
om te bestellen. 

DE BEYERD

Open:
Kom dan naar de Beyerd!
Lock-Down:
Dan komen wij naar 
jullie toe!

076 5214265
info@beyerd.nl
www.beyerd.nl

Family Breda

FamilyDeal voor maar €9,95! 
Gezinszak frites (4 personen) 
met 4 snacks. Keuze uit 
frikandel, kroket, bamischijf 
en kaassoufflé
alleen geldig voor afhaal.

Adres: Stationslaan 85
www.familybreda.nl
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BIER & DINER
Bij ons of bij u thuis?
T ÂÂNGT ER VANAF!

De Soepermarkt

Runderstoofvlees,
’T Aangt er vanaf hoe goed je 
voorbereiding is. Zorg voor 
een goede bodem. Te koop 
bij de Soepermarkt voor 
€14,50

Adres: Grote markt 26-28
076 - 5214082 

De Bruine Pij

ACTIE! 
Een tikkie voor een blikkie, 
11 voor 33!

Stuur een mail naar 
info@cafedebruinepij.nl  
met je adres en telefoon-
nummer . We leveren 
bij u thuis af binnen 
de stadsgrenzen van Breda

De Soepermarkt

Oma’s Kippensoep, 
het perfecte anti-kater 
medicijn.

Te koop bij de Soepermarkt 
voor € 8,-

Adres: Grote markt 26-28
076 - 5214082 

Charelli

Wij zijn open voor take-away 
en bezorgen van woensdag 
t/m zondag. Telefonisch te 
bestellen vanaf 12.00 uur  
076-5224039

Website: www.charelli.nl
Facebook: @charelli  
Instagram: @charellibreda



Kielegat 2021 Kielegat 2021 
ProgrammaProgramma

Meer informatie: www.kielegat.nl     @StichtingKielegat

HET HELE PROGRAMMA IS GEHEEL ONDER VOORBEHOUD VAN DE DAN GELDENDE RIVM MAATREGELEN
Sanseveria TV (BredaNu) is te ontvangen via Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1308 of via bredanu.nl/carnaval
Baronie TV is te ontvangen via Ziggo kanaal 41, KPN kanaal 1352 en 1369 en via orts.nl

VRIJDAG 12 FEBRUARI 2021

Tijd: 17.00 – 20.00 uur
DIELIVER-NOAR-OE; 
D’N KIELEGATSE BOOJUM
Laat een lekker carnavalsmenu
op ludieke wijze bezorgen 
www.kielegat.nl/goeieboojum

Tijd: 20.00 – 22.00 uur
SUPER STUITERBAL SPELSJOOW 
POWERED BY RABOBANK [LIVE]
Sanseveria TV (BredaNu)

Tijd: 20.11 – 21.11 uur
KLOKKENBERG 
KIELEGATS KONZERT
Kijk voor meer informatie op 
www.kielegat.nl

ZATERDAG 13 FEBRUARI 2021

Tijd: 10.00 – 10.11 uur
KIELEGAT IN BEWEGING
Sanseveria TV (BredaNu)

Gehele dag
KIELEGATSE KILOMETER INCLUSIEF 
BRAKKENSPEURTOCHT
Geheel op eigen gelegenheid te 
wandelen in het centrum van Breda
Kijk voor route op www.kielegat.nl

Tijd: 11.00 – 13.00 uur
KIELEGATS AFHAAL KADETJE
Drive-tru brunch met de Prins, 
alleen op inschrijving 
www.kielegat.nl/kak

Tijd: 15.11 – 16.00 uur
SLEUTELOVERDRACHT
Sanseveria TV (BredaNu)

Tijd: 17.00 – 20.00 uur
DIELIVER-NOAR-OE; 
D’N KIELEGATSE BOOJUM
Laat een lekker carnavalsmenu
op ludieke wijze bezorgen 
www.kielegat.nl/goeieboojum

Tijd: 20.30 – 21.30 uur
DE GRÔTSTE MÂÂUWERT 
Sanseveria TV (BredaNu)

ZONDAG 14 FEBRUARI 2021

Tijd: 10.00 – 10.11 uur
KIELEGAT IN BEWEGING
Sanseveria TV (BredaNu)

Gehele dag
KIELEGATSE KILOMETER INCLUSIEF 
BRAKKENSPEURTOCHT
Geheel op eigen gelegenheid te 
wandelen in het centrum van Breda

Tijd: 11.00 – 11.50 uur
OELEDIENST 
Baronie TV 

Tijd: 12.00 – 12.50 uur
OELEDIENST (HERHALING)
Sanseveria TV (BredaNu)

Tijd: 14.11 – 18.11 uur
GRÔTSTE VERSIERDER
Prins Arie bezoekt de best versierde 
straten, gevels, balkons en tuinen van ut 
Kielegat

Tijd: 14.30 – 15.30 uur
RONDJE NOSTALGIE
Sanseveria TV (BredaNu) 

Tijd: 15.30 – 16.30 uur
KLOKKENBERG KIELEGATS 
KONZERT (HERHALING)
Sanseveria TV (BredaNu)

Tijd: 17.00 – 20.00 uur
DIELIVER-NOAR-OE; 
D’N KIELGATSE BOOJUM
Laat een lekker carnavalsmenu
op ludieke wijze bezorgen 
www.kielegat.nl/goeieboojum

Tijd: 20.00 uur
WAOR STAODE GIJ? 
Sanseveria TV (BredaNu)

MAANDAG 15 FEBRUARI 2021

Tijd: 10.00 – 10.11 uur
KIELEGAT IN BEWEGING
Sanseveria TV (BredaNu)

Gehele dag
KIELEGATSE KILOMETER INCLUSIEF 
BRAKKENSPEURTOCHT
Geheel op eigen gelegenheid te 
wandelen in het centrum van Breda

Tijd: 11.00 - 12:00 uur
RONDJE NOSTALGIE
Sanseveria TV (BredaNu)

Tijd: 14.00 – 15.00 uur
KIELEGAT DE MOOVIE 2021
Sanseveria TV (BredaNu)

Tijd: 17.00 – 20.00 uur
DIELIVER-NOAR-OE; 
D’N KIELEGATSE BOOJUM
Laat een lekker carnavalsmenu
op ludieke wijze bezorgen 
www.kielegat.nl/goeieboojum

Tijd: 20.00 – 22.00 uur
UT GRÔÔT KIELEGATS DIKTEE 
[LIVE]
Meld je aan via www.kielegat.nl
Sanseveria TV (BredaNu)

DINSDAG 16 FEBRUARI 2021

Tijd: 10.00 – 10.11 uur
KIELEGAT IN BEWEGING
Sanseveria TV (BredaNu)

Gehele dag
KIELEGATSE KILOMETER INCLUSIEF 
BRAKKENSPEURTOCHT
Geheel op eigen gelegenheid te 
wandelen in het centrum van Breda

Tijd: 11.00 – 12.00 uur
RONDJE NOSTALGIE
Sanseveria TV (BredaNu)

Tijd: 12.00 – 13.00 uur
KIELEGAT DE MOOVIE 2021 
(HERHALING)
Sanseveria TV (BredaNu)

Tijd: 15.00 – 16.00 uur
KIELEGATS GRÔTSTE ONLINE 
OPTOCHT
Sanseveria TV (BredaNu)

Tijd: 18.00 – 20.00 uur
UT LESTE AVONDMAOL [LIVE]
Sanseveria TV (BredaNu)
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Het ontstaan van ut Kielegat
Prins Maurits van Oranje kreeg eind 1589 het lumineuze idee om door 
toedoen van een krijgslist Breda te heroveren op de Spanjaarden. 
Tijdens het katholieke carnaval voer een turfschip met soldaten 
Breda binnen en verraste de feestvierende stad. In de nacht van 
zaterdag op zondag, 3 op 4 maart, twee dagen voor Vastenavond, 
werd de stad weer van ons! ‘Carnaval bleek ideaal voor een aanval, 
het is hét spannende ontstaan van de georganiseerde viering van het 
carnaval in Breda.
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Carnaval is een traditioneel, positief 
en folkloristisch feest, waar we elk jaar 
weer naar uitkijken. En waarschijnlijk dit 
jaar nog wel ietsje meer. Het is een feest 
met een aaneenschakeling van culturele 
evenementen, festiviteiten en activiteiten. 
Startend op elf november, hossen we van 
de ene bijeenkomst naar het andere feest. 
Maar waar komen al deze activiteiten 
vandaan? Zijn het wel echte tradities?  
Waarom horen ze bij het Kielegat 
en hoe zijn ze ontstaan? 

KIELEGAT 
hét oudste en spannendste 
carnavalsverhaal

Waarom de naam ut Kielegat?
De strijd van de herovering gebeurde onder erbarmelijke 
omstandigheden, niet alleen door de vijand maar ook door de 
weergoden. Tijdens de tocht naar 
Breda zorgde de wind voor een 
botsing waardoor een gat in de kiel 
van het turfschip ontstond. Het 
gat betekende bijna het einde van 
de herovering, maar het werd een 
voordeel. Door dit gat konden de 
soldaten recht in de ogen van de 
onderdrukker kijken. Dat maakte 
ze strijdvaardiger dan ooit en 
met deze vechtlust heroverden 
ze Breda! Daarom heet Breda 
tijdens carnaval Kielegat. Tijdens 
carnaval heet een Bredanaar dan 
ook geen Bredanaar, maar een 
Kielegatter.



en Mieske zijn na de herovering benoemd tot de eerste 
jeugdprins en -prinses van het Kielegat. 

De Optocht 
De feestende burgers hebben de prins na de herovering 
gevraagd een defilé af te nemen. Een soort van optocht 
door de stad waarin van alles wordt uitgebeeld. De prins zag 
deze zogenaamde zottenstoet helemaal zitten en stemde in.  
Staande op het grootst denkbare symbool van overwinning 
op de onderdrukking: het enige echte turfschip, gezet op 
wielen. 

De verbranding
Als symbolische beëindiging van het carnavalsfeest worden 
de twee reuzenpoppen, lijkend op Kiske en Mieske, verbrand. 
Die Kiske en Mieske in het Spaanse rood bestaan niet meer 
en horen ook niet meer terug te komen. Met de verbranding 
van het rood wordt symbolisch iedere vorm van bezetting 

verworpen.  Een nieuwe periode breekt hierna aan met een 
andere Kiske en een andere Mieske. Bij het aansteken maken de 
rode vlammen langzaam plaats voor oranje; onderin wordt de vlam 
zelfs geel en wit. Het teken van de verlichting, we kunnen er weer 
een jaar tegenaan. 
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De Prins
De Bredase herovering tijdens 
het carnaval is ons gedachtegoed. 
Het is de grootste daad van prins 
Maurits, die we jaarlijks herdenken. 
Tijdens carnaval, vier dagen lang 
mogen de burgers los gaan, het 
juk van alledag afgooien en zich 
bevrijd voelen met een prins, die 
het feest voorgaat. Prins Carnaval 
is de opvolger van Prins Maurits. 
Hij draagt ‘van rood naar oranje’ 
in zijn titel, een traditionele 
verwijzing naar de verovering op 
het rood van de Spanjolen door 
oranje.

Iedere drie jaar een nieuwe Prins
Waarom wisselt de Prins iedere drie jaar? Uit de historie blijkt dat de 
Koning om de zesendertig maanden een wisseling laat plaatsvinden 
van belangrijke sleutelpersonen. Een nieuwe turfschipper, een 
andere kapitein in het leger en zelfs de gouverneur van het kasteel 
moest dan wijken. En dit alles om iedereen scherp te houden.

Adriaen van Bergen – de nar
Breda is met hulp van een list met een turfschip bevrijd: de boot 
van Adriaen van Bergen,  waarmee hij als enige iedere week turf 
levert aan de bewoners van het kasteel van Breda. Adriaen heeft 
het vertrouwen van de Spanjolen. Ze denken dat hij een beetje van 
lotje getikt is. Zo kan hij vrij simpel een goede relatie onderhouden 
met de burgers in de stad; het wekt totaal geen argwaan. Regelmatig 
smokkelt hij iets de stad in of uit. De kinderen spelen daar een rol 
in, ze leiden de boel nog meer af en zo gaat hij zijn gang. Adriaen 
kreeg de taak om de soldaten naar het kasteel te brengen en de 
bezetters af te leiden. Hij moest plezier maken, drank uitdelen en 
met de Spanjolen aan de zwier gaan. Zo speelde hij zijn taak als nar.

Kiske en Mieske
Kiske en Mieske zijn de twee helden van de stad, al jaren hangen 
ze tijdens carnaval symbolisch aan het stadhuis. Deze neef en nicht 
hadden een belangrijke rol in de verovering van Breda. Gehuld in 
Spaanse rode kleding, zwarte pruiken en donkere schmink leken 
ze op Zuid-Europeanen en konden ze makkelijk de stad verlaten. 
Onder de Spaanse outfits hadden ze hun burgerkloffie aan met 
oranje accenten om de aanhangers van de Prins eenmaal buiten de 
stadsgrenzen te kunnen overtuigen dat ze goed volk waren.  En zo 
mee te helpen als insiders van buitenaf om de weg te wijzen in de 
stad en zo de stad terug te winnen. Kiske 

Nieuwsgierig naar waar de raad van elf symbool voor staat? Waarom we 
tijdens carnaval met de leutpenning betalen of waarom onze carnavalskrant 
de Kontklopper heet?

Het hele verhaal is opgetekend in een boek door John van Ierland met illustraties 
van Jorg de Vos. Het boek is verkrijgbaar in de webshop van Stichting Kielegat 
via webshop.kielegat.nl of (na de lockdown) bij één van onze verkooppunten: 
Scooterhill, Benoist Kantoorvakhandel, Roha Shop en ShopInBreda.

Benieuwd naar het hele spannendste carnavalsverhaal? 

... Kiske en Mieske nog steeds 

onderdelen van hun Spaanse outfit 

dragen? Zoals bijvoorbeeld de sjerp. 

Kijk maar eens op de voorpagina!



Nog meer ruimte voor creativiteit!

Stof&Wol is verhuisd! Een paar deuren 
verder, op nummer 30, vind je nu nog meer 

stoffen, wol en fournituren. Kom snel kijken op de 
nieuwe stek en profiteer van de openingsaanbiedingen.

Belcrumweg 30 | 4815 HB Breda | 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

T’âângt ervan af

Moar nie ass’ut aon de Peej van d’AA ligt!!!
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Nr. 5 D'n fietser 
Persoonlijke onderscheiding • 2008 
Uitgereikt door Prins Dionysos
Wa maokt dees speciaol? 
De details van deze onder-
scheiding vind ik heel mooi. 
Wel blijf ik door de gaten erin 
vaak er overal aan hangen.

WWaa ' 'âââânnggt t eer r 
oom m ooeew w nneekk??

1

Nr. 1 D'n allerirste
Persoonlijke onderscheiding • 2002
Uitgereikt door Prins Hendrik III
Wa maokt dees speciaol? 
Als groentje ontving ik deze vol 
trots tijdens het Guldenbal

Onze Pliessie heeft in

dit vindt hij de 5 speciaolste:
totaal 19 kettingen om,

Hannes de Diender

Johan Lens (63)
Hannes startte in 2002 als raadslid. 
Binnen de Raad van 11 was hij de 
bierman. Hij zorgde als groentje al 
goed voor Prins Hendrik III. Stan-
daard had hij een flesje water voor 
hem onder zijn cape en bewaakte 
hij zijn pakje peuken. 

‘Oelang doetie diddal?
Dit jaar is zijn 15e jaar als pliessie. 
In de zomer van 2006 werd Hannes 
benaderd voor zijn rol als handha-
ver. Als zijn gezondheid het toelaat 
zou hij graag de 2x11 bij de Stich-
ting vol willen maken.

Waddist gekste dattie et 
meejgemaokt?
Elk jaar heeft wel mooie verha-
len. Zoals het een echte pliessie 
betaamt, is het beter niet alles 
breed te delen ;-). Wel mooi is dat 
Hannes, na al die dienstjaren, ook 
zonder uniform genoeg gezag uit-
straalt. Dat bleek in Diest toen de 
lokale flikken de straat wilde leeg-
vegen voor de optocht. De Hollan-
ders ging niet aan de kant en luis-
terden niet totdat Hannes in kiel op     
                   zijn fluit blies…

Staot van dienst

        Nr. 2 Mun         Nr. 2 Mun 
    heilige fluit    heilige fluit
 2002 • Uitgereikt bij mijn 
benoeming als diender
Wa maokt dees speciaol?  
Onmisbaar om mijn nek en 
hier mag absoluut niemand 
aan zitten. Al weet het 
gevolg vaak door mijn 
blik al voldoende dat het 
tijd is om te gaan is het in 
mensenmassa’s toch heel 
handig om te gebruiken.

2

Nr. 3 Ut Droelenkopje
Persoonlijke onderscheiding • 2005 
Uitgereikt door hofkapel de Droelen
Wa maokt dees speciaol?  
Na 25 jaar nam hofkapel de Droelen 
afscheid. Dit was de laatste onder-
scheiding die ik ontving bij hun afscheid.

Nr. 4 D'n dwarsliggerNr. 4 D'n dwarsligger
Persoonlijke onderscheiding • 2014
   Uitgereikt door Prins Petrus C Lie   
        d’un Alleraller Irste
           Wa maokt dees speciaol? 
         Deze onderscheidt zich door   
      het oranje koord in plaats van 
een een ketting. Ik noem hem de 
dwarsligger. Dit verwijst niet naar 
de prins , maar naar de onhandige 
bovenkant die ervoor zorgt dat 
alle kettingen in de knoop 
            komen.

5

… al Hannes z’n kettingen 

bij elkaar vier kilogram 

wegen? Das ’t gewicht van 

acht halve liter blikken bier!

3

4

Presentatieduo Owen en Geoffrey pakken flink uit 
met een groots prijzen festival voor alle middelbare 
scholieren van het Kielegat. 

Spectaculaire prijzen tijdens Spectaculaire prijzen tijdens 
Super Stuiterbal SpelsjoowSuper Stuiterbal Spelsjoow

... je zelf ook een 

medaille op je kieltje 

kan hangen? De 

mottomedaille is 

verkrijgbaar in de 

Kielesjop!

Wat denk je van een bloemetjesgordijn op maat, 
111 kilo confetti of een carnavalsvoorraad van 
de lekkerste worstenbroodjes? 
De livestream is op 12 februari 
vanaf 20.00 uur bereikbaar via 
www.kielegat.nl/stuiterbal 
Meekijken via tv? 
Dat kan op SanseveriaTV! 

Vanuit speelhal Gamestate 
aan de Grote Markt zijn 

tijdens een anderhalf uur durende livestream 
spectaculaire prijzen te winnen. Maak kans op een 
Nintendo Switch, gepersonaliseerde Nike sneakers, 
bioscooptickets en de leukste vriendenuitjes! Er 
zijn ook volop prijzen om dit jaar een knallend 
carnavalsfeest in je eigen slaapkamer te vieren. 



www.renault-indumij.nl

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

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

* Servicecentra

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

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

* Servicecentra

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

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

* Servicecentra

Carnaval 2022: volgend jaar zijn we er weer bij!

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 



PLAOT VAN ELLUFPLAOT VAN ELLUF
MEEJ BOONUS TREKZMEEJ BOONUS TREKZ

De afgelopen maanden moesten we toch vooral thuis de slingers 

ophangen. En dat zal met carnaval helaas niet veel anders zijn. Om thuis 

optimaal te kunnen hossen presenteren we de Kielegatse Plaot van 11:

Thuiscarnaval meej Kielegatse Kraokers
Wist je dat ‘t Kielegat ook een eigen Spotify account heeft? Naast 
de Plaot van 11, vind je hier allerlei Kielegatse Kraokers; van oud 
Blèèrfêêst-winnaars, de Prinsennummers en natuurlijk ook ‘Daar is 
Prins Arie’ van de Tupelos, het eigen nummer van onze Prins Arie. 
Bijna elf uur Kielegatse muziek om thuis de boel op stelten te zetten. 
Zoek op ‘Stichting Kielegat’ in je Spotify app of scan de QR-code.

1. Hallo Hallo 
Corrie van Gorp 

“Een van de eerste carnavals-
nummers die ik geleerd heb 
op de kinderopvang. Het is 
me altijd bijgebleven.”

7. Zak Es Lekker Door 
De Deurzakkers 

“Vorig seizoen werden Martijn 
Verlegh en ik vergeleken met 
de Deurzakkers en hebben we 
ze ook ontmoet!”

Gijs Willems

4. Van links naar rechts 
Snollebollekes

“Tweeduizend man op de 
Grote Markt, kippenvel!”

Jurriaan van Meer

2. Daar komt ie 
weer aan Daan 
Gebroeders Ko

“Sorry Prins Arie… 
Dit verdient een toelichting. 
Het nummer werd gebruikt 
bij de opkomsten van mijn 
eerste Prins, als raadslid van 
het gevolg.”

Remco van Dongen

Maarten van Gils

5. De muts 
Ger Couvreur 

“Zolang als ik al carnaval in 
ut Kielegat vier, spelen ze dit 
nummer al!”

Martijn Janssen

8. (We drinken Er) 
Nog een met de jas aan

Jonny Purple
“Na een avondje op stap met 
de Raad van 11: altijd moeilijk 
om afscheid te nemen.”   

Patrick Cornelissen

3. Tik m aan 
Dubbel feest

“Het is een prachtig mooi 
nummer waarin een gewel-
dige klassieker wordt gecom-
bineerd met vrolijke carnavals-
sferen. Fantastisch nummer, 
met mooie herinneringen… 
(love you siccie)”

6. Brabo
Geen Stempel 

  “Wat is de mooiste provincie 
van het land? Dat is natuurlijk 
Brabant.”

Martijn Verlegh

Jules Voncken

10. De hut verbouwen
Vieze Jack 

“Mijn favoriete nummer van 
2019/2020. Een hele dikke 
shout out naar iedereen van 
Publieke Werken dat wij ons-
zelf bij jullie thuis kunnen 
voelen en voor alles wat jullie 
van ons kunnen hebben.” 

Wilco de Brouwer

9. De Toreador
Wilbert Pigmans

“Dé hit van afgelopen carnaval...”

Joost van Neerven

BoonusTrek 1.

Gebouwd voorcarnaval 
Wilco Kievits, T Zooike

“Ik ben ook helemaal gebouwd 
voor de carnaval.” 

BoonusTrek 2.

Da Ziede Zo!
Joost Dikmans en ‘t Zooike 

“Dit nummer herinnert me aan 
een fantastische carnavals-
seizoen o.a. door de start van 
de zangcarrière van mijn vrouw.” 

11. Daar is Prins Arie
De Tupelo’s

“Het is de eerste prins bij wie
ik in het gevolg zit en ondanks
dat het aankomende carnaval 
heel anders gaat lopen 
weet ik dat ik een geweldige 
tijd ga hebben met deze club.” 

Cees van Egmond

Gijs Dames

John ThijssenKielegat op Spotify
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Kielegatse Optocht
Un Kreatieve

In september 2020 riep Stichting Kielegat met pijn in het hart 
alle wagenbouwers op om zich te richten op carnaval 2022. Het 

coronavirus dwarsboomt de Grote Optocht en de Brakkensliert. 

Maar de creativiteit blijft door het Kielegat stromen en het carnavalsvirus 
overwint altijd. Kielegatters gingen aan de slag met lego, kapla, karton, potloden 

en kleurstiften om zo hun eigen, kleine carnavalswagen te bouwen. De eerste 
inzendingen zijn hier te zien…

Daan Rolle

Hugo en Nina de Klerk

Teun de Bakker

Jonas
Luke Rijnders

Dex Gregoor
Janneke van der VeldenKDV de Petteflet

Merel Ruijgers

...je op dinsdag 
16 februari 15:00 uur alle 
inzendingen kan zien op 

Sanseveria TV?  Met toelichting 
van Brakkensliert-commentator 

Marco van den Wijngaard.

Fenne en Lauren Meeuwsen

Thomas Swart

Roos en Tom Jansse
1717
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Zuyderleven Groep | Dan weet je het zeker.
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CARNAVAL 2021, 
DA’S SUND!

MEEJ GAANK NAAR 
VOLGEND JAOR! 



Wie kent ze niet; de verhalen van vroeger. 
Verteld door opa of oma, oom of tante. 

Carnavalsverhalen over gebeurtenissen, feesten of bijeen-
komsten die we nu misschien niet eens meer kennen of waar 
we een hele andere invulling aan geven. Toch 
zijn het vaak hele mooie, humoristische en 
vrolijke verhalen en bovendien herinneringen 
die nooit verloren mogen 
gaan! In ons rondje nostalgie 
hebben we de oudere 
Kielegatter uitgenodigd zijn of 
haar mooiste, oude carnavals-
verhaal met ons te delen. Wij 
hebben deze verhalen voor de 
huidige carnavalsvierder, de jongere 
Kielegatter, verzameld. Laat je mee-
nemen naar de goeie ouwe tijd, raak 
geïnspireerd, lach mee en geniet van 
het carnaval van weleer. 

Te zien op Sanseveria TV (BredaNu)
zondag 14 februari 14.30 – 15.30 uur
maandag 15 februari 11.00 – 12.00 uur
dinsdag 16 februari 11.00 – 12.00 uur

Premiere Kielegat ‘De Moovie’

Steeds meer premières in bioscopen voor 
nieuwe films worden uitgesteld, behalve 
Kielegat ‘De Moovie’ die gaat door!! 
Afgelopen weken hebben we terrabites 
aan vrolijke, kleurrijke en humoristische 
filmpjes ontvangen van diverse Kielegatters. 
Op maandag 15 februari gaat Kielegat ‘De 
Moovie’ in première. Met een glansrol voor 
alle Kielegatters! We hebben de beste filmpjes 
geselecteerd met jou en je vrienden in de 
hoofdrol. We laten samen zien hoe prachtig dit 
feest is met mooie herinneringen, momenten 
vol leut en gezelligheid. Een aaneenschakeling 
van momenten van iedereen die van carnaval 
houdt en viert in ons Kielegat. Beleef de 
première, trek je mooiste pakske aan, doe je 
sjaal om en geniet van de beelden, de lol, de 
saamhorigheid en vooral van de mooie mensen 
die onze oranje-rode stad rijk is.

Te zien op Sanseveria TV (BredaNu)
Maandag 15 februari 14.00 – 15.00 uur
Dinsdag 16 februari 12.00 – 13.00 uur (herhaling) 19

Wie loopt er dit jaar de Kielegatse Kilometer? Vanwege de maatregelen rond 
het coronavirus is het dit jaar helaas niet mogelijk de Carnavaleske wandeling 
in de traditionele stijl te organiseren. Maar niet getreurd, de organisatie heeft 
een geweldig alternatief bedacht. 

De Kielegatse Kilometer voert langs locaties 
die in relatie staan tot het Kielegatse 
carnaval. Je wordt verrast door leuke 
anekdotes en ‘oude’ pronkstukken. Voor de 
brakken is er op dezelfde route een speciale 
puzzeltocht. Tijdens carnaval loop je de 
wandeling geheel op eigen gelegenheid, op 
een tijdstip dat past, in een gezelschap naar 
eigen keuze, uiteraard binnen de regels die 
de overheid heeft opgesteld. De bedoeling 
is te lopen in carnavalskledij; dat zou 

kunnen in een uitdossing die dwingt tot het 
afstand houden van die anderhalve meter. 
Leef je uit in creativiteit! Aan de tocht zijn 
geen kosten verbonden. In de buurt van het 
startpunt (het stadhuis op de Grote Markt) 
liggen vanaf carnavalszaterdag tot en met 
carnavalsdinsdag printversies van de route 
en de puzzeltocht. Ook is de route online 
beschikbaar en te downloaden. Houd 
hiervoor de socials en de website goed in 
de gaten voor meer informatie. 

Wandel op eigen gelegenheid

de Kielegatse Kilometer

KIELEGATKIELEGAT
DE MOOVIEDE MOOVIE Rondje nostalgieRondje nostalgie

Alweer voor de 18e maal op rij organiseert 
de Stichting Kielegat een mooi konzert 
in samenwerking met de Philharmonie 
zuidnederland. Helaas geen gezellig gevuld 
Chassé met 1.000 Kielegatters, want zoals 
bekend, is ons vertrouwde theater dicht. 
Daarom dit jaar verrassend anders. 

Met hulp van onze trouwe Konzertsponsors; 
Landgoed de Klokkenberg, Rabobank Breda en de 
gemeente Breda kunt u het konzert gratis en voor 
niets zien.
Prins Arie heeft deze avond een hofkapel van maar 
liefst achttien muzikanten en, naast zijn pages, 
muzikale ondersteuning van de nachtegaal van 
Tuinzicht.
Naast Aïda, de Paarse Heide en natuurlijk het lied 
‘Daar is Prins Arie’,  komen we met een scala 
aan bekende klassiekers, marsen en heerlijke 
meezingers. Dit alles onder leiding van dirigent 
Enrico Delamboye.
Het concert is op vrijdagavond 12 februari om 
20.11 uur te zien, kijk voor de uitzendkanalen op 
www.kielegat.nl. Sanseveria TV (BredaNu) herhaalt 
dit muziekspektakel op zondagmiddag om 15.30 uur.

Kielegats 
Kielegats 

KonzertKonzert



Vragen van de redactie

Door Susanne de Kroon
Alsof hij het zo heeft uitgekiend; na elf jaar, ja echt na elf jaar, zal Kielegatter Klaas Dijkhoff over een paar weken als 
politicus Den Haag verlaten. Klaas is carnavaller in hart en nieren. Reden genoeg om hem te spreken over zijn herinneringen, 
zijn ultieme carnavalsdag en zijn liefde voor de sanseveria. 

“Er is altijd een   
  sanseveria in 
  mijn buurt”

Tijdens het interview pronkt op zijn hoofd de 
rood-wit-zwarte pet met de tekst; ‘I love de parel 
van Brabant’. Het is duidelijk: Klaas is een trotse 
Kielegatter. Hij woont er inmiddels zo’n twaalf 
jaar. Hij groeide op in Lampegat, Eindhoven. 

Vierde carnaval met zijn neven in Valkenswaard: 
“Daar heb ik carnaval vieren echt geleerd.” 
Maar ook zijn opa en oma waren traditionele 
carnavalsvierders in Duitsland. “Ik zat zelfs in de 
Duitse jeugdraad.”

Konijn
“Zorro is mijn oudste herinnering.” 
Met zijn grote broer, die verkleed 
was als politieagent, ging hij op 
pad. “Maar mijn broer won de 
prijs; een echt konijn. Alleen geen 
tamme, dus die leverden we weer 
in”, lacht hij. 

Klaas viert het liefst overdag buiten 
carnaval. Op de Grote Markt met 
zijn vrouw en dochtertjes, met 
vrienden en collega’s. “Ik hoop dan 

Klaas Dijkhoff over zijn liefde voor carnaval

Zou je ooit Prins Carnaval willen worden? 
“Dat is heel hard werken. Dat kost me maanden! Maar kroonprins is wellicht een optie. Een 
nieuwe functie ergens tussen de pages en de nar in. Dat ik alleen hoef op te draven als de prins 
een kater heeft.” En zo creëert Klaas een nieuwe functie. 

Hoe noem je je eigen carnavalspartij?
“Ooit ministerie van Geslachtsverkeer meej Wat er staat bedacht. Maar de Partij van de Wilde 
Dieren doet het ook nog goed. Daar hebben we nog merchandise van liggen.” 

Torentje van Den Haag of toren van Breda?
“Breda! Heb zelfs in een torentje van Breda gewoond. Ik woonde in het hoekpand in de 
Tolburgstraat tegenover de Trapkes. Dat pand heeft ook een torentje.” 

Sanseveria’s forever?
Klaas houdt van de typische carnavalsplant. “Bij mij is altijd een sanservia in de buurt. Twee op 
kantoor in Den Haag en thuis ook een paar. Alleen ik zie nu dat er een in de gootsteen staat…   
          Wat zou daar mee gebeurd zijn?” 
 

tegen 11 over 11 toch mijn eerste biertje gehad 
te hebben.” En of hij anoniem kan carnavallen? 
Dat wordt elk jaar lastiger bevestigt hij. “Ik 
haalde eerder wel eens mijn baard eraf. Maar 
dat helpt niet meer. Ik moet nu wel een heel 
groot masker opzetten wil ik onherkenbaar zijn.” 

Chips en worstenbrood
En hoe hij die dagen volhoudt? “Met chips kom ik 
er wel weer bovenop. Maar ook soep, broodjes 
ei en worstenbrood. Ik ben een jaar geleden 
gestopt met vlees eten. Dus thuis worden 
lekkere vegetarische worstenbroodjes gemaakt.” 
En een bezoekje aan de Boerenstampot slaat hij 
ook niet over.  

Mensen uitnodigen doet hij niet. “Het klinkt 
misschien ongastvrij maar ik denk: ‘blijf lekker 
thuis’”, grapt Klaas. En de Moerdijkbrug sluiten? 
“Ja, daar zou ik wel voor kunnen zijn.” Ooit 
stond hij op het station in Breda: “Ik zei tegen 
de reizigers: ‘lekker even blijven zitten, Tilburg 
is veel leuker’”. 

Corona
Maar dit jaar is alles anders. Door de 
coronapandemie zijn er geen levendige straten 
vol met carnavalsvierders, maar alleen gezellige 
beelden online en op tv. “En dat te bedenken 
dat we vorig jaar met alle beste bedoelingen, de 
vriendschappelijkheid, de omhelzingen en de 
Hé-lang-niet-gezien-momenten veel mensen 
hebben besmet. Als we het twee weken eerder 
hadden geweten hadden we minder overlijdens 
in het zuiden gehad.”

Dat carnaval een grote rol speelde bij het 
verspreiden van het coronavirus werd in Den 
Haag ook duidelijk. “Ik kreeg vaak de vraag 
waarom dat carnaval zo’n impact had. Carnaval 20



Alcohol ontsmet!  Ontsmet dus met grote regelmaat uw handen met alcohol! Maar smeer ook regelmatig 
uw keel met alcohol en reinig uw innerlijk lichaam met een goede slok alcohol. Uiteraard is de alcohol 
veur uw handen niet geschikt veur te drinken. Dus een bezoek aan de slijterij zal even nodig zijn. 

Zit veural niet stil! Stil zitten verstijft botten en spieren. Er zal genoeg reuring te zien zijn op 
den televisie op zowel Baronie TV alsmede Sanseveria TV. Loop gewoon lekker de polonaise 
mee met uw huisgenoten, niet gezinsleden leupen uiteraard op anderhalve meter uit elkaar. 
Een seurt van uitgerekte polonaise dus!

Versier vooral je huis! Hang buiten de Kielegatse vlag uit en versier binnen de boel met guirlandes 
en dergelijk spul! Het zorgt veur een blije gemoedstoestand en dat is weer gezond veur lijf en leden!

Advies 1

Advies 3

Advies 2

AAddvviieezzeen n vvaan n DDr.r. K Ko o RRoonnaa

Verder wens ik u en de uwe veel carnavals jolijt! Met vriendelijke groet, Dr. Ko Rona. 
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Mag ik mij even veurstellen? De naam is Dr. Ko Rona. 
Werkzaam als afgestudeerd adviseur bij het Kielegats Gezondheids Instituut! 
Uiteraard heb ik veur oe als fervent carnavalsvierder ook enkele adviezen om 
deze alternatieve carnaval goed, veilig doch leutig deur te komen! 

is het feest dat je met je opa en oma viert. We 
halen iedereen in huis en de ouderen die niet uit 
het verpleeghuis kunnen krijgen bezoek van de 
Prins. Kortom het perfecte feest voor het virus.” 

Thuis
Klaas zal nu thuis carnaval vieren. “Mijn vrouw 
heeft wel een outfit in gedachte dus ook voor de 
buis zien we er goed uit.” Ondertussen werkt hij 
hard aan de start van zijn eigen bedrijf. Hij ontdekt 
de wereld van de psychologische intelligentie en 
met een speciaal ontwikkelde onderzoeksmethode 
wil hij nieuwe inzichten geven in wat mensen 
vinden van iets. “Dat kan bij iedereen en overal 
ingezet worden; bij politici, artiesten en zelfs bij 
de carnavalsvierders.” 

Nieuwe inzichten of niet; hoe carnaval er volgend 
jaar uitziet is nog maar de vraag. “Je weet niet of 
alle kroegjes er nog zijn. En als die er nog zijn; hoe 
zullen al die ondernemers er mentaal en financieel 
voorstaan? “Laten we dit jaar heel veel leutmunten 
kopen, ook al gebruiken we ze niet”, tipt Klaas. 

Beste Kielegatters,

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb er vorig jaar goed van genoten. Het was 
een goeie carnaval.  Met m’n maten als partij voor de wilde dieren. Met m’n dame en 
de dametjes als Stranger Things. Met opa en oma erbij naar de optocht kijken. Goed 
voorbereid, met een luiertas vol doekjes, pampers, melk en Jägermeister.
Het was weer een echt Kielegats topfiske. Met een frisse Prins die enthousiast en 
prijswaardig hoog te paard zat. Een niet te onderschatten taak, zeg ik als voormalig 
kroonprins.

Een goeie carnaval dus, maar die kater....
Ik ben wel gewend dat het elk jaar zwaarder wordt, maar deze keer vond ik wel heel 
extreem. Hij duurt nu al bijna een jaar. Hij is zo erg dat we een hele carnaval moeten 
overslaan.

Of ja, overslaan. Ook met een kater kun je het nog best vieren. Niet zo uitbundig en je 
zoekt de drukte ff niet op, maar vieren kunnen we!
Zo doen wij thuis door het jaar heen regelmatig carnavalsoefeningen. Springen 
Nondeju! op de trampoline. Stokpaardjes in de gang. Van voor naar achter in de 
badkuip. Hoemoes da ook alweer op stokbrood? Buiten spelen? Dan wil ik wel dat jij 
je muts op doet! En natuurlijk de Sanseveria voor het raam.
Het werd op een gegeven moment zo erg dat onze toen nog 
2-jarige Linde me stevig toesprak toen ik even een mooie 
bluesplaat opzette. 
“NEE PAPA! IK. WIL. SNOL. LE. BOL. LE. KES!!”
Dus we gaan het gewoon vieren.  Heel de vensterbank 
vol sanseveria’s. Met kiel aan voor de kijkbuis. Hossend 
van koelkast naar huiskamer. Polonaise voor de paartjes. 
Solonaise voor de singles.

En de heren mogen voor 1 keer thuis ernaast plassen. 
Voor de sfeer.

Klaas Dijkhoff
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Thierry Gulickx

De nar zou dit seizoen al tientallen keren zijn pak aan hebben 
getrokken, maar het is bij slechts één keer gebleven. “Alleen 
voor de foto”, zegt Thierry Gulickx. ”Toen ik de belletjes 
hoorde rinkelen begon ik carnaval echt te missen.”  

Om de coronatijd door te komen gooide de nar het over een 
andere boeg. Direct na carnaval 2020, na de persconferentie van 
premier Rutte in maart, wist hij het: de zorg. “Ik zocht een plek waar 
mensen me hard nodig hadden en dat werd woonzorgcentrum 
Thebe in IJpelaar.”

“Zelf heb ik altijd in de horeca gewerkt. Dan ben je in principe 
ook een sociaal werker, maar dan commercieel. Het is niet gek 
dat hij de zorg in rolde. Zijn vader was kok in het ziekenhuis 
en zijn moeder verruilde haar bloemenzaak voor een baan als 
voedingsassistente. 

Poortwachter
Thierry heeft zich afgelopen jaar geen 
moment verveeld. Hij is poortwachter 
bij het woonzorgcentrum en probeert 
corona buiten de deur te houden. 
“Ik was de contactpersoon voor de 
bewoners en vooral in de tijd van de 
zware lockdown, toen niemand op 
bezoek mocht, was ik er voor ze. Vele 
families gaven de bloemen bij me af en 
konden hun frustratie kwijt. Het was 
een jaar vol emotie, maar ik voel me zeer 
gewaardeerd.” 

Poëzie
De coronatijd heeft Thierry veel rust en 
creativiteit gebracht. Hij heeft zijn liefde 
voor het schrijven weer opgepakt en kan 
zijn verhalen kwijt in poëzie. “Voor mij 

heeft deze periode alleen 
maar zingeving gegeven. Het ritme 
en de regelmaat doen me goed. Corona heeft me 
compleet niet geraakt.” Met deze ervaringen op zak wil hij zich 
ook graag verder ontwikkelen in deze sector.

Zijn werk ligt in lijn met hoe Thierry als nar is. “Ik heb aandacht voor 
iedereen, maar juist ook voor de zwakkeren in de samenleving. Ik 
richt me graag tot de eenzame mensen en de kinderen. Zo wil ik 
me als nar profileren. Ook al kan ik dat dit jaar niet doen, in 2022 
klaar ik die klus opnieuw!”

‘Normaal’ heb ik als nar naast onze Prins een stille rol

maar door de muilkorf word ik juist principieel heel narratief

2020 begon voor mij natuurlijk narrig, maar eindigde voor iedereen naar

waarbij corona alle hoop op blijheid bedierf.

Ik ben geen type om te vechten, vluchten of bevriezen,

maar ik kan wel met woorden beschrijven,

om de rol van nar niet uit het oog te verliezen

men zegt immers vaak: ‘wie schrijft, die mag blijven’.

Dus nu maar even zonder masker en alle gekheid op een stokje

veilig op anderhalve meter als afstands-dichter

omdat woorden als stenen gestapeld, kunnen verbinden

en niet met roestig staal, maar taal als constructie, afstanden kunnen overbruggen.

We zijn dan wel allemaal thuis geïsoleerd, maar het klimaat werd er niet beter op

maar in het Kielegat zijn we, ondanks de aerosolen, 

niet te vangen, voor één Spanjolen-Hole

samenzijn kan ook online, van ‘Elluf Elluf Sjoow’ tot ‘Baas van Breda’.

Maar toch wil ik een lans breken tegen de eenzaamheid

waar we eerst nog tezamen zongen en de handjes lieten klappen voor de zorg

zit er na de 1e lockdown weer een hele generatie, eenzaam achter de sanseveria’s

net als pré-corona, is de eenzaamheid in de tehuizen weer ‘als vanouds’ normaal.

‘Dorre takken’ genoemd door een columnist, en ‘kreupelhout’,

die Zwagermanmevrouw heeft toch een stukje opvoeding gemist,

die generatie zijn juist de stambomen met gekerfde liefdeshartjes en initialen,

waaruit hele kruinen zijn gegroeid, de heipalen waar onze welvaart op is gebouwd.

Dus blijf moederziel samen, met hen die alleen zijn, blijf afstandelijk dichtbij

als we nu even onze vrijheid behelzen, zijn we er volgend jaar weer allemaal bij

en kunnen we elkaar straks weer, op een bomvolle Grote Markt omhelzen.

We hoeven er verder niet op terug te blikken, het is nu niet de tijd

om chronologisch te doen, zolang we maar blijven omkijken naar elkaar. 

Tussen afstand en afstandelijkheid is het contrast schril

verbinding in de medemens maakt daarin het verschil.

Voor hen die eenzaam zijn: je bent niet alleen.

En onthou dat niets zo onbehelsbaar omhelsbaar is, als een medemens.

 Nar Thierry gooide het na carnaval over een andere boeg

“Voor mij heeft het alleen “Voor mij heeft het alleen 
maar zingeving gegeven.”maar zingeving gegeven.”

23



Prinsentitel
Prins Maskerado III di Baronio Bredaniae.
Telg uit het aloude geslacht der vorsten 
van Abdera. Graaf van het hernieuwde 
Valkenberg. Ridder van de Kwakkelhut 
en Faisanterie. Vrijheer van het Eeuwige 
Laantje. Grootvorst in de orde van de 
Kromme Pisang. Grootkruisdrager van 
de vetleren medaille der Biemeewes. 
Commandeur in de orde van Mutua 
Amicitia en de Limburgse Kunstkring. 
Bespeler van het fluitje en drager 
van het spiegelei der Nederlandsche 
Spoorwegen enz.enz

Motto
“Breda lacht weer”

Hofkapel
De Blaospoepers

24

Terug naar het 
jaar 1953… 
de Watersnoodramp Prins Maskerado III

Willem Boelens

Zomercarnaval

Juist in het jaar dat de Bredase gemeenteraad voor 
het eerst subsidie toekende om het carnaval te 
organiseren, moest de Stichting Bredase Carnaval 
Viering BCV (voormalig Stichting Kielegat) het 
leutfeest in 1953 uitstellen.

Ruim twee weken voor de carnavalsmaandag werd ons land 
overvallen door een stormvloed die honderden slachtoffers 
eiste en die iedere gedachte aan feesten bij wie dan ook 
had verdreven. In heel Brabant en Limburg werd de viering 
afgelast. De ‘Bredaose carrenevalskraant’ die klaar was voor 
verspreiding, werd omgetoverd tot een herdenkingsblad 
en de advertentieopbrengsten werd aan het Nationaal 
Rampenfonds geschonken. 

Toch werd dat jaar het carnaval niet compleet 
overgeslagen. In de zomer van 1953 zou de Koninklijke 
Militaire Academie, de K.M.A. haar 125 jarig bestaan 
vieren. Dat zou een feest worden voor heel Breda, een 
perfecte aanleiding om een zomercarnaval te organiseren. 
Zo was de reeds geleverde inspanning voor de optocht 
niet voor niks en kwamen geïncasseerde donaties van 
zakelijk Breda ook terecht op de daarvoor bedoelde 
bestemming. 

Carnaval d’été was een feit. Zomercarnaval was een 
noodoplossing, maar dit lag niet bij iedereen even goed. 
Prins Maskerado II, die al vanaf 1946 prins was, zag het 
niet zo zitten om in de zomermaanden zijn prinsenpak 
aan te trekken. Daarom werd Willem Boelens, lid van 
de toenmalig Raad van Elf, eenmalig op zaterdag 1 
augustus 1953 als Prins Maskerado III benoemd.



Intocht 1953
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Voor meer informatie: 

Frans van den Broek
voorzitter@kielegatsmuseum.nl 

06-22913891

Voor de collectie kun je 

terecht bij Rob Thomassen
conservator@kielegatsmuseum.nl 

06-15688216

Mede mogelijk

gemaakt door:

Motto embleem 1953

....we tegenwoordig ook weer een (turf)schip gebruiken voor de intocht?

Grote optocht
 

(Nieuwe Haagdijk)

Paul Murk -

MedeInitiatiefn
emer 

kinderoptocht
(Brakkensliert)

Aankomst Prins Maskerado III op het station

De Blaospo
epers

 - 

Hofka
pel



Ga langs bij Nieuwe Ginnekenstraat 18
  of bestel via 076 - 887 48 68 of whiskyandgin.nl

 WHISKYBAR · LIQUOR STORE · GIFTSHOP · MEETINGS · TASTINGS

CARNAVALSACTIE

Nu tijdelijk met carnaval€11,11

Miniflacon met 50ml 

Gouden Carolus whisky 

(biervat gerijpt) + 

een whisky infused 

Gouden Carolus biertje

Ôpelluk subiet wir 

T’âângt ervan af 
Carnaval

oe we ut doen di jaor 

#zijaanzij meej mekaor!



Wawas 2020 toch un raor jaor! Nie dan? 
Meej zun kooroonavirus. Gelukkig hebbe 
we nog volop karreneval kunne viere. Al 
beslote de randstadters ons meteen maor 
te bombarderen tot ‘super vurspreiders’.

Maor eigeluk waore wij gewôôn bezig 
om al un groepsimmuniteit op te bouwe. 
Temminste, ikke wel! Maor nou rijst de 
vraog, hoe gaot karreneval 2021 worre ? 
Wâânt da vaksineren gaot nog nie zo heul 
hard. Gelukkig ebbe we deze spesiaole 
Kontklopper nog! En ik ‘oorde vanuit de 
wandelgange da Barrenie TV dees jaor ok 
un spesiaal progamma ging maken! Of we 

daor allemaol un karrenevals gevoel 
van krijge? T’âângt ervan af! Da wil 
zegge T’âângt ervan af hoede oew eige 
opstelt natuurluk! Un echte Kielegatse 

karrenevalsvierder heeft natuurluk altij un 
karrenevalsgevoel bij zich. Dus ik vurwacht 
nogal wa online fiskus mee te gaon maken! Ok 
geinig natuurluk! En dan te bedenke dasse pak 
um beet 25 jaor geleeje nog riepe: “wa motte 
me nou toch meej da internet!” Nou, ge zieggut! 
Nou komt da mooi van pas! Laote we er maor 
ut beste van maoke, dan doe ik da ok! Enne… 
volgund jaor gewoon weer in de kroeg hoor! 

Ondanks allus, fijne karreneval allemaol! 
En doe gin dinge die ik ok nie zou doen!

Carnaval is voor schminklovers het moment om de penseel ter hand te nemen. 
Dit jaar verschijnen we digitaal bij elkaar. Een goed moment om eens extra 
van het scherm af te knallen met geweldige schminkcreaties. We hebben stap 
voor stap een schminkcreatie gemaakt en met een beetje oefening kan iedere 
Kielegatter er spectaculair uitzien. Veel schminkplezier!

Heb je de smaak te pakken? Neem eens een kijkje op de 

website van Milo Schmink, voor inspiratie en workshops.

Pak je schminkspons, maak deze vochtig. 
Een sprayflesje werkt het beste! Vul je 
sponsje door op een neer te gaan over je 
schminkpallet. Test even uit op de binnenkant 
van je arm. Stempel met het sponsje de juiste 
vorm rond je ogen.

Vul je sponsje met de volgende kleur, 
natuurlijk zijn de kleuren oranje en rood bij 
de Kielegatter favoriet. Stempel de tweede 
vorm rond je ogen.

Pak een bredere kwast. Nr 6 is een fijne kwast 
om mee te werken, maar een onestroke 2 
kan ook. Waar normaal gesproken je frons zit, 
maak je nu een vijftal bogen, in de grootte 
die bij je koppie past.

Pak een kleinere kwast, nr 2 kan prima, 
en leidt deze langs de contouren van je 
geschminkte basis. Zwart zorgt ervoor dat de 
schmink van je gezicht afknalt, maar kies een 
kleur die je gaaf vindt.

Blijf je kwast trouw. Met meer en minder 
druk op je kwast, krijg je kekke effecten. 
Wissel zwart in voor wit en zet stippeltjes 
of streepjes waar jij dat leuk vindt. Ook hier 
geldt weer: leef je uit!

Glitter jezelf! Glitter maakt alles mooier, 
strooi alsof het confetti is. Het is pas carnaval 
wanneer je huis bezaaid is met glitter.

Stap 1

Stap 4

Stap 2

Stap 5

Stap 3

Stap 6

SchminkSchmink
tutorialtutorial
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! Tegen inlevering van deze bon: 

 
Kippie pakket

2 gegrilde kippenpoten naturel 
+ 400 gram kipballetjes + 6 kipkluifjes 

+ 500 gram aardappelpartjes

10,99
Samen voor:



Tegen inlevering van deze bon: 

 
Chinese rijsttafel

600 gram Chinese nasi 
+ 3 stokken kipsaté  + 6 kipkluifjes 

+ 1 zak kroepoek

10,99
Samen voor:



Tegen inlevering van deze bon: 

 
Maaltijd pakket

600 gram maaltijd naar keuze 
+ 400 gram kip in saus 

+ 1 zak kroepoek

10,99
Samen voor:



Tegen inlevering van deze bon:  
Combi pakket

3 gegrilde kippenpoten naturel 
+ 3 kiploempia’s

+ 500 gram maaltijd naar keuze 
+ GRATIS koeltas

12,99
Samen voor:



actie
Om je vingers  
bij af te likken!

Week 5 2021 - Advertenties 264x390 mm - os.indd   1 14-12-20   15:13

DEZE AANBIEDING IS ALLEEN GELDIG BIJ KIPPIE BREDA  VAN 1-2 T/M 20-2-2021

DEZE AANBIEDING IS ALLEEN GELDIG BIJ KIPPIE BREDA  VAN 1-2 T/M 20-2-2021

DEZE AANBIEDING IS ALLEEN GELDIG BIJ KIPPIE BREDA  VAN 1-2 T/M 20-2-2021

DEZE AANBIEDING IS ALLEEN GELDIG BIJ KIPPIE BREDA  VAN 1-2 T/M 20-2-2021

Kippie Breda  - (zonder knipbon, ook verkrijgbaar)
Lange Brugstraat 2 - 4811 WR Breda - 076 - 879 51 56

Voor meer informatie:

www.kippie.nl
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Kleur deze tekening zo mooi mogelijk in. Post ‘m op Insta of facebook tag 
@StichtingKielegat, en wie weet win jij een prachtige Kielesjaol. 

KLEURPLAOT AKSIE!KLEURPLAOT AKSIE!

@StichtingKielegat

Gaode gij dr vandeur meej un Kielesjaol?
T’aangt ervan af of ge un bietje kan kleuren!

Deze kleurplaot is van:

Ik ben .......... jaor!



Voorvaart Advocaten
Familierecht en letselschade 
Oude Vest 9
4811 HR Breda
T. +31 (0)76 524 44 44
info@voorvaartadvocaten.nl

www.voorvaartadvocaten.nl

“Un goeie “Un goeie 
advocaat: oew advocaat: oew 
vonnis hâângt vonnis hâângt 

ervan af”ervan af”

T’âângt ervan af

Da geldt veur hil di jaor

Wij van Deej Zeskirelluf

Staon altij veur oe klaor 

Alaaf!

Kandidaote veur de Tweejde Kaomer 

Faissal Boulakjar Hans Teunissen



Naam: 
Patrick Mertens

Leeftijd: 
4x11

Kielegatter sinds: 
2007 (voorheen Limburg)

Functie tijdens carnaval: 
Secretaris (SIK) van de Prins

In het dagelijks leven: 
Adjunct-onderofficier bij 
de Koninklijk Landmacht

de Sik

Staot van dienst
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Maok oew eigenste Maok oew eigenste 

                         Smoeledoekske
                         Smoeledoekske
• Stukske stof (boerenzaddoek)
• Stukske stiek (wa ge ‘et liggen)

4

‘Oe moet da dan?

Wa ‘edde nodig

• Stukske draod (maokt nie uit welke kleur)
• Naald (kèkt uit da ge oew eige nie prikt!)
• Schaor

Knip een stukske stof. Bij een grôte 
smoel knipte un grôôt stuk, bij een 
klein smoeltje een klein stuk.

We gaan voor een tweelaags kapke, 
dus vouw da stukse dubbel.
Tadaaaaaa, meteen oew eerste lus om 
oew stiekske doorheen de douwe.

Pakt oewe naald en draad en rijg de andere kant van 
oew doekske dicht. Edde goeie zin? Dan kende ut ok 
illemaol rondom dicht naaien. Let op dagge un stukske 
voor oew stiekske open laot, anders ken tie nie om oew 
oren. Nouw ‘edde un tweelaags doekske.

Douw er aan beide kanten een 
stukske stiek door. En ook hier 
geldt, grôte oren verdienen een 
grôôt stukske stiek, kleine oren een 
klein stukske stiek.

Effe passen en dan kan ut  grôte 
versieren beginnen. Ge kunt da smoe-
ledoekske met van alles versieren: 
veertjes, glitter, pailletten etc. Let erop 
dagge nog wel aosem kan halen!

Hoppetee, 

doekske op oew 

neus en gaon.

1

2

5

6

3

Aogse Bluf bestaot in 2020 driejendertig (33) jaore. Mijn is altij 
verteld g’ad, da da biezoonder is, agge nun elfachtig jubeleejum 
he’t. Nou is ut zover! Of da we da kenne viere, ‘âângt af van de 
resultaote van ut vaksein, netuurluk.

Aogse Bluf is eigeluk ontstaon uit Tattemus ’80. Mee un man of 
tien prebeerde we wa meziek te maoke deur spijkerschrift op 
un blaaike. Toen we unne instrukteur krege, ‘eettie oons echte 
meziek lere leze. Fanetiek waore we genogt, daor lag ut nie 
aon. Maor over laangere tijd bleek, dadder wa wrijfsels waore. 
Tattemus viel uit mekaore. 
Zes manne van deze groep richtte toen in ’88 Aogse Bluf op. 
Jao, da was wad âânders, wâânt dur kwaome toen un paor echte 
muzekâânte durbij, die ut nievoow deeje stijge. Di gaf ôôns 
de moed om un aontal keere meej ut Blérféést meej te doen. 
Gewonne ‘ebbe we nie, maor ut schol nie veul.
We liete en laote oons veul ‘oore, en da zorgde durvor da we de 
laotste jaore as ‘Ofkapel van de Prins van Breda meej mochte. 
Da’s wel de krôôn op ôônze meziekmaokerij, eej. As ut aon ôôns 
ligt, zijn we dur wir bij as we wir meziek veur en plezier meej 
ôôns pebliek môôge maoke, wâânt da doen we al 33 jaore.

Peter Renard (Aogse Bluf)

Jubilarissen

Aogse Bluf 33 jaor

Maak kennis met Patrick Mertens, een 
carnavaleske duizendpoot! Hij is als SIK 
verantwoordelijk voor het programma, 
de agenda, de muzikale omlijsting en het 
piekfijne voorkomen van Prins en gevolg. 

Hoewel er ruimte is voor nieuwe tradities, staat 
protocol hoog in het vaandel. Altijd zichtbaar in 
vol ornaat bij officiële gelegenheden of minder 
formeel in kiel. Onder zijn cape herbergt hij 
vele zaken: Kieleplakken, programmaboekje, 
sjaals, reserve handschoenen, eten, drinken 
en allerhande zaken die in de loop van de dag 
verzameld worden. Dan weer is hij pakezel, 
om vervolgens omgetoverd te worden tot 
Hans Kazan. Op zijn porseleinen pony voelt hij 
zich op zijn gemak, al mag het witte paard best 
opgezadeld worden. 

Carnavalsgeluk uit zich in de gekoesterde thuisbezoeken. Dichtbij de mensen 
zijn die carnaval in hun hart hebben zorgt voor een gelukkige glimlach op 
het gezicht van de SIK. Ook de anekdote van een papagaaienfluisterende en 
uitmuntend ballonvouwende prins werkt op zijn lachspieren. Een bomvolle markt 
tijdens de sleuteloverdracht zorgt, net als de verbranding van Kiske en Mieske, 
voor kippenvel. En als op Aswoensdag teruggekeken wordt op een fantastisch 
carnavalsseizoen, heft hij het glas op alle vrijwilligers en ontstaat er maar één 
gevoel: TROTS! Carnaval 2021 zien we met gemengde gevoelens tegemoet. Geen 
hofkapellen, een lege agenda en een zeer bescheiden carnavalsfeest. 
“Maar in 2022 als het weer mag en kan, dan gaan we weer een mooi 
Kielegats carnaval vieren, zoals we dat gewend zijn”, aldus de SIK.

WIE ÂÂNGT ER WIE ÂÂNGT ER 

ACHTER DIEJE VEER?ACHTER DIEJE VEER?



32

Bij de bouwclubs is er activiteit te vinden. “Maar alles op ellefendertigste,” zegt 
Dennis Nuitermans van C.V. Simpel.  Zij zijn bezig voor het volgend jaar, het jaar 
dat ze 33 jaar bestaan. “We zijn zo goed als klaar met de ombouw van de trekker 
en de aggregaatwagen”, zegt Dennis. 

Normaal zou het papier -maché, 
stoffen lappen en gekke attributen 
door de ruimte vliegen. Maar voor de 
wagenbouwers, de loopgroepen, de 
duo’s en de enkelingen loopt het net 
even wat anders. Dit jaar gaat het feest 
niet door. Maar wat doen ze dan wel? De 
Kontklopper ging op ontdekkingstocht 
om te zien of er toch ergens iets gebeurt. 

WWaaaar r zziijjn n wwee

nnoou u mmeee e bbeezziig g ??

C.V. Simpel

C.V. de Narrekoppen

De tractorombouw is ook bij C.V. 
de Narrekoppen bijna af. “Hij gaat 
nu in de verf. Ook zitten de eerste 
bewegingen al op de wagen”, zegt 
Patrick de Nijs. Maar niks hoeft en 
alles mag. “Bovendien bestaan we in 
2022 66 jaar. We zijn een hechte club 
dus we slaan er ons wel doorheen.”  

De zes man sterk tellende groep De Deksels doet 
zo min mogelijk. “We zijn een keer van de zomer 
bij elkaar geweest maar daarna hield het op”, zegt 
Koen Melis van De Deksels. “Ik mis het. Ik mis 
het bouwen, de gezelligheid tussen ons zessen. 
Volgend jaar maken we de optocht twee keer zo 
lang of wat dacht je van een dag zomercarnaval 
door de stad?”

De Deksels

De Boskrekels hebben in hun schuur al redelijk 
wat staan. “Met z’n tweeën zijn we nu de 
hoofdconstructie omhoog aan het zetten”, zegt 
Hessel Foesenek. Zij hebben de tekening van dit 
jaar erbij gepakt en zullen twee jaar over de wagen 
doen. “We hebben hier en daar wat aangepast en 
uitgebreid. Hopelijk hebben we tegen carnaval 2022 
minder stress om de deadline te halen”, lacht Hessel. 

De Boskrekels

Trio zonder Jan Inge Willemsen van Alles Zakt zou met 
25 deelnemers de optocht lopen. “Ik mis 
het heel erg; het lachen, de voorpret, 
de gekke dingen, de lol. Maar als de 
maatregelen het toelaten willen we deze 
carnaval een walking diner langs onze 
huizen proberen te organiseren. Hebben 
we toch een beetje onze eigen optocht.” 

Trio zonder Jan zal vooral 
de interactiviteit tijdens de 
optocht missen. “Het zijn leuke 
momenten om in contact te zijn 
met de mensen langs de kant”, 
zegt Hein Lambregts. Hij heeft 
een keer eerder een optocht 
moeten missen; “Ik was op mijn 
werk te laat met vrij vragen”, 
biecht hij op. “Toen heb ik een 
jaar doorgewerkt, dat zal dit jaar 
ook zo zijn.” 

Alles Zakt

Bij C.V. de Meikevers is het stilletjes. 
Behalve dan dat de eerste mallen klaar 
zijn. Ook zij vieren in 2022 een jubileum. 
Volgend jaar bestaan ze 44 jaar en pakken 
extra uit. “We hebben het thema al klaar: 
Circus!”, onthult Jordan Zijlmans. Om het 
afgelopen jaar toch de gezelligheid erin 
te houden organiseerden ze een heuse 
Meikeversquiz met bingo! “Zo proberen 
we ze toch wat te vermaken.” 

C.V. de Meikevers



Karnaval
Breda tijdens carnaval Ut KielegatBrabantse lekkernij WostembrôôdOp en neer zwaaien Zwiebere  Vreemdgaan Op un âânder slaopeDiep dronken Azzunnen’oereletoeter

Dees karreneval zal un bietje âânders zijn 
dâân âânders! Maor nie getreurd. Trek 
gewôôn oew gek pakskuh aon, pak un 

pintje en maok ut gewôôn thuis gezellig! 

Dun ‘elderziende van d’n Kontklopper  
het spesiaol vor gullie oewe ‘oroskôôp 

saomengesteld vor deze karrenevalsweek!

Kunde gij echt Bredaos mââuwe?

Uit Eej Kul Omnieboes van de paoters Terrepetijn OW en 

Sjaggerijn OH van Ut Kielegats
 Taole Instetuut.

Speciaal voor Kielegatters die het Bredaos nog niet 

onder de knie hebben, hebben we al een klein lesje sa-

mengesteld. Kan je alvast een beetje oef
enen voor het 

Grôôt Kielegats Diktee. 

Om oew’eige 
t’oefene

Bredaose plekskes 
De Haagdijk 
Dun Aogdijk 
De Baronielaan 
De Braonielaon

Kasteeltje in het Ginneken 

Kestêêl Boevienje

De KMA 
Dakkedeejmie

De Haagse Beemden 

D’Aogsebimde

Stukske Korona

Bredaas Ziekenhuis 
Âmfiejao 
Gedonder 
Geneuk in de glaoze

Zeldzaam 
natuurverschijnsel 
Nakkindeeredeviezie

Ouwehoeren op internet 

Sjette
Zeg, kijk een beetje uit 

Eejmaokkutunbietje

....da Paoter Terrepetijn 

ut diktee dees jaor 

geschreve ‘eet g’ad
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Horoscoop UUt t GGrrôôôôtt  
KKiieelleeggaatts s 

DDiikktteeee

Kielegat is uniek in zijn soort, in de manier van 
carnaval vieren, in de kleuren, in de mensen 
en uniek in de taal. Het echte ‘Bredaos’ hoor 
je met carnaval in het Kielegat overal en 
daar zijn we ook trots op. Het is niet voor 
niets dat we er jaren les in hebben gehad 
(cursus Bredaos) en er zelfs een Kielegats 
Taole Instituut (KTI) bestaat. Maar hoe goed 
ben jij er eigenlijk in? En als je het een beetje 
spreekt, weet je ook hoe je het schrijft? Op 

carnavalsmaandag gaan we kijken welke 
Kielegatter ut Bredaos het beste beheerst. 
Je kunt dan live meedoen met het Kielegats 
Diktee, opgesteld door een deskundige van 
het KTI. Dus haal je lesmateriaal uit de kast 
en ga alvast oefenen!

Ut Grôôt Kielegats Diktee wordt maandag 
15 februari live uitgezonden om 20.00 uur 
op Sanseveria TV (BredaNu).

WATERMAN
20 januari tot 18 februari

Ge zal veulal thuisblijven 

deze weken. G’ost op oeweige, 

en lôpt dikkuls de solonaise. 

De buren luistere veul naor 

Karrenevalsmuziek, of ze nou 

wille of nie.



KOZIJNEN & ZONWERING BV

SelectWindows 

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

Gloudemans 
âângt ut erin! 

Prachtige 
kunststof kozijnen 
en zonwering... 

de 
specialist in 
natuursteen
en composiet

petitnatuursteen.nl

Officieel Sikkens dealer | Advies op maat | Hoge kortingen
Mengmachine met méér dan 10.000 kleuren

Asselbergsstraat 8 | 4815 AB Breda | (076) 5875217

WWW.VERFHUYSBREDA.NL

Openingstijden Breda
ma t/m vrij: 7:00 - 18:00 (do koopavond tot 20:00)

zat: 8:30 tot 17:00 | zon: gesloten

NU OOK LEVERANCIER VOOR 
BEHANG EN RENOVLIES

KONTKLOPPER PUZZEL 2021KONTKLOPPER PUZZEL 2021



01  Dans die zich vooral rond de navel afspeelt.....
02  Vreemd, dat het er bij deze dans er vooral om  
 gaat, dat je erbij moet gaan zitten.
03  Als je deze Latijns-Amerikaansedans danst,   
 heb je dan een dubbel paspoort nodig?
04  Dans, blijkbaar genoemd naar de loop van de  
 vos.

05  Dans waarbij iedereen is gekleed in een t-shirt  
 met kraag en knoopjes, toch?
06  De verbazing volgt op een stuk gereedschap  
 maar heeft ook wel iets Zuidamerikaans.
07  Samen bewegen langs een getrokken streep?
08  Klinkt alsof je deze jamaicaanse alcoholische  
 drank niet lust.

09  Dans om bij te rappen
10  Een snel kindervervoermiddel?
11  Anglicaanse platmaker?

CARNAVAL IS HÉT FEEST VAN SAMEN ZINGEN, FEESTEN EN BEWEGEN. 
Allemaal dingen waar we ons de afgelopen tijd in verband met Corona niet aan mochten wagen. Echt samen hossen en 
dansen is er dit jaar dus niet bij! Toch is er speciaal voor deze editie een bijzondere dans ontwikkeld om toch nog een 

beetje het echte Kielegatse carnavalsgevoel te kunnen beleven. Los deze puzzel op door alle hier cryptisch omschreven 
dansen in te vullen. Van boven naar beneden lees je dan de naam van deze geheel nieuwe (corona) dansvorm.
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....je de oplossing van deze puzzel kan vinden op pagina 39

CARNAVAL IS HÉT FEEST VAN SAMEN ZINGEN, FEESTEN EN BEWEGEN 
KONTKLOPPER PUZZEL 2021KONTKLOPPER PUZZEL 2021

Wij vieren feest, 

dus weg met de 

malaise want...



Ôônze vrienden staon ôk 
deez jaor ââchter dun Prins

De Vrienden van de Prins steunen het Bredase 
carnaval financieel. In ruil daarvoor krijg je 
een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie, 
een gezellig ontbijt voor de Oeledienst, goede 
zitplaatsen tijdens het concert en heb je onder 
genot van een hapje en drankje het beste 
zicht tijdens de Grote Optocht. Omdat al deze 
festiviteiten niet doorgaan is er dit jaar een 

extraatje. Als je lid wordt betaal je 66,66 euro 
per jaar. Maar als je dit jaar samen met je partner 
vriend wordt dan betaalt deze slechts 33,33 
euro. Inmiddels steunen zo’n 300 vrienden de 
Prins. Stichting Kielegat wil hen hier enorm 
voor bedanken! Wil je ook vriend van de Prins 
worden, mail dan naar: 
 vvdp@kielegat.nl

Soepie, soepie, lekker bakkie soepie, jongens wie lust er een kop? Naast gebakken eieren met spek 
is soep ook zo'n gerecht dat in tijden van het carnavalsfeest niet mag ontbreken. Met een Brabants 
worstenbroodje erbij is de maaltijd compleet. 

Oma’s kippensoep
Van kippensoep wordt al langer gezegd dat het goed is tegen de 
griep. Onderzoek toont aan dat dit klopt: een bepaalde stof in de 
soep, carnosine, helpt als griepmedicijn. Perfect voor carnaval waar 
veelvuldig gerstegriep (kater) voorkomt. 
Dit recept is voor drie liter soep, dit 
is ongeveer negen á tien koppen. Je 
kunt ook kant-en-klare bouillon kopen. 

Carnaval valt niet helemaal in de soep

Het is lekker, simpel en je knapt er heerlijk van op. In ut Kielegat is er 
één plek waar ze weten hoe je ‘gezellige’ soepen kunt maken en dat 
is bij de Soepermarkt. Vanwege de coronamaatregelen is Peter van 
Bellen, eigenaar van horecazaak de Colonie en stadshotel de Klok, 
even een andere weg ingeslagen. Nu bereiden de koks soepen! “We 
tellen op dit moment zo’n dertig verschillende soorten soep”, zegt 
Van Bellen. Om de lezers van de Kontklopper culinair tegemoet te 
komen kun je met deze recepten eenvoudig de ‘gezellige’ soepen 
ook zelf maken. Op die manier valt het carnavalsfeest niet helemaal 
in de soep. 

Paprika-chili soep 

Benodigdheden
- Rode paprika  600 gram
- Knolselder  600 gram
- Tomaten  300 gram
- Winterpeen  300 gram
- Rode peper vers  15 gram
- Paprikapoeder gerookt 18 gram
- Olijfolie  30 cl
- Groentebouillon   1,5 liter

Bereidingswijze
Maak alle groenten schoon en snijd in grove stukken. Gaar de 

paprika’s in de oven tot ze mooi kleuren (200 graden).

Pak een soeppan en laat hierin tomaat, wortel, knol en 

rode peper aanzweten in olijfolie. Voeg hier de paprika en 

paprikapoeder aan toe en bak even mee. Goed roeren zodat 

het poeder oplost. Voeg groentebouillon toe en laat minimaal 

2 uur zachtjes trekken tegen de kook aan. Hierna glad draaien 

met een staafmixer. Je kunt de soep door een fijne zeef halen, 

dan haal je de velletjes van de paprika eruit. Proef, en breng zo 

nodig nog op smaak met wat peper en zout. Groente is altijd 

anders, als je soep te dun is kun je nog iets bij binden met een 

beetje maïzena. Als de soep dik is kun je wat water toevoegen.

 

Oma's kippensoep 

Benodigdheden
- Kip met bot 1 kilo
- Winterpeen 150 gram
- Prei  150 gram
- Ui  150 gram
- Knolselder 150 gram
- Peterselie 2 stelen
- Rozemarijn 2 stelen
- Tijm 2 takken
- Foelie  2 blaadjes
- Peperkorrels (gekneusd) 3 gram
- Koud water   4 liter
- Soepgroenten  250 gram 
- Vermicelli  80 gram ongekookt

Bereidingswijze
Zet de kip op met koud water. Opwarmen, maar niet laten koken. Je zult nu zien dat er een soort schuim aan het oppervlak verschijnt, dit verwijder je met een schuimspaan die je telkens afspoelt in lauw water. Herhaal totdat er geen vuil meer aan de oppervlakte komt. Voeg nu alle andere ingrediënten toe, behalve de zak soepgroenten en de vermicelli. Die heb je later nodig. Laat de bouillon trekken tot de kip van het bot af komt, hoe langer hoe beter maar minimaal vier uur. Haal de kip voorzichtig uit de bouillon, pluk in kleine stukjes en leg apart. Zeef de bouillon, het liefst door een doek. De groenten kunnen weg, je houdt nu enkel bouillon over. Breng de bouillon tegen de kook aan en voeg de vermicelli en soepgroenten toe. Proef of hij goed van smaak is. Eventueel kun je nog wat peper en zout toevoegen en je kunt een beetje vals spelen met een blokje kippenbouillon als hij te flauw is. Als de groenten beetgaar zijn voeg je de kip toe en laat een paar minuten staan. Klaar!

Paprika-chili soep
Soep met een beetje pit! Pit in je eten versnelt het metabolisme 
waardoor je lichaam snel over zo’n katertje heen is. En met heel veel 
groenten kan het nooit slecht zijn. Dit recept is voor drie liter soep, dit 
is ongeveer negen á tien koppen.

Vrienden hebben is fijn, en als je ook nog Prins Arie als vriend hebt is het 
helemaal genieten. Vooral nu in deze bijzondere tijden heb je vrienden hard nodig. 
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SponsorenSponsoren
van ut Kielegatvan ut Kielegat

Meer informatie: www.kielegat.nl

Stichting Kielegat bedankt haar trouwe 
sponsoren 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  THINK YELLOW 

Kielegilde
CAFÉ BOEIMEER  CAFÉ DE BEYERD   CAFÉ PARKZICHT  DAMES TUINEN  

STREET JUMP BREDA

Naturasponsors
AUTOBEDRIJF NUITERMANS  BENOIST KANTOORVAKHANDEL  BRAKKENFESTIVAL 

ON TOUR  DATAMEX  EUROMASTER  GOLFPARK DE HAENEN  HOLLEMAN 
HOOGWERKERVERHUUR  KABONK  NASSAU TRANSPORT  REMIE KRAANVERHUUR  

ROHA SHOP   SCOOTERHILL BREDA  SEYDLITZ NOTARISSEN  STEIGERSERVICE BREDA   
VAN MOSSEL AUTOMOTIVE

 Media- & Maatschappelijke partners
BARONIE TV  BN DE STEM  BREDA NU  CHASSE THEATER  

GEMEENTE BREDA   HET STADSBLAD  MEZZ BREDA 
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Informeer via:
info@de-avenue.nl
of bel 076-2065011.
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SPOILERALERT:

Lees dit pas zodra je 
de puzzel op pagina 

35 hebt ingevuld!

01. Buikdans, 
02. Stoelendans. 
03. Pasodoble, 

04. Foxtrot, 
05. Polonaise,

06. Tango, 
07. Linedance, 
08. Rumba, 
09. Hiphop, 

10. Quickstep, 
11. Engelse wals.

OPLOSSING: 

Carnaval 2021 is niet de carnaval zoals we dat 
gewend zijn. Maar Kielegat zou Kielegat niet 
zijn als we toch niet iets aan carnaval doen, 
want “carnaval gaat altijd door”, zoals we dat als 
Stichting Kielegat vaak genoeg gezegd hebben. 
 

Unne goeie boojum meej Dieliver-naor-oe

Carnaval hou je het beste vol als je het 
viert op unne goeie boojum! Ook nu we 
thuis vooral de slingers moeten ophangen, 
is het wel zo fijn dat je lekker kan blijven 
kijken naar Baronie TV of Sanseveria 
TV. Daarom worden de lekkerste 
carnavalsmenu’s tijdens carnaval bezorgd 
op ludieke wijze via Dieliver-naor-oe; een 
speciale bezorgservice met de Kielegatse 
horeca, Prins Arie en zijn gevolg. 
Kijk op www.kielegat.nl voor de 
aangesloten horeca en hun menu’s. 
Dielever-naor-oe bezorgt van vrijdag 
12 februari t/m maandag 15 februari 
tussen 17.00 – 20.00 uur. 

Dus hebben wij, leden van de Oelecommissie, ons 
mondkapke opgedaan, zijn aan het werk getogen en 
hebben ons stinkende best voor jullie gedaan. En ’t 
is een mooi geheel geworre, echt Oeleniveau. Geen 
700 kaaivrolijke Kielegatters in de Grote Kerk, geen 
harmonie, blaaskapellen en ook geen polonaise; maar 
zachtjes meedeinen op de rand van ons waterbed. Het 
Oelespektakel in je eigen bubbel. Prins Arie ziet er de 
voordelen van en laat zelfs zijn prachtige hofdames 

UT LESTE UT LESTE 
AVONDMAOLAVONDMAOL

Dit betekent een aangepast programma, waarbij 
we vijf dagen lang carnaval zoveel mogelijk bij 
de mensen en in de huiskamer brengen. Dit 
alles binnen de geldende maatregelen uiteraard. 
In een afsluitende sjoow kijken we terug naar 
wat we de afgelopen dagen allemaal hebben 
gedaan, hoe we het hebben beleefd en hoe 
we als Kielegatter alsnog trots kunnen zijn op 
onze carnavalsstad en ons carnavalsgevoel! 
En bij carnaval vieren, mag eten en drinken 
niet ontbreken. In deze laatste sjoow willen 

we graag met alle Kielegatters een afsluitende 
carnavalsmaaltijd bereiden. Koop hiervoor het 
ingrediëntenpakket dat vooraf beschikbaar 
komt, stem je TV af op BredaNu en kook live mee 
met onze carnavalskok. Voor de beste thuiskok, 
de beste bordversierder, de mooist verklede 
carnavalstafel, etc. zijn er leuke prijzen! En we 
sluiten met heel ‘t Kielegat traditioneel af, want 
dat hoort ook bij carnaval. We maken het nieuwe 
motto bekend en kijken gezamenlijk 
uit naar een coronavrij carnaval 2022!

DE SOLONAISE

SPOILER ALERT

PUZZEL PUZZEL 
ANTWOORDENANTWOORDEN

Un Oelespektakel!Un Oelespektakel!

Wanneer je met serpentines tussen je tenen 
geboren bent, wil je de Oeledienst niet missen.

aan het woord, de Swies zwaait meej zijn speer, de 
nar speult meej bellekes en nog veel meer. U ziet een 
blozend blaaskwartet, een filmke vanaf de Hoge Brug 
en ééntje vanuit n’n studio (wow!). Bovendien, het 
meest carnavaleske carnavalsgedicht komt van ene die 
heul slim is. Deze unieke Oeledienst wordt uitgezonden 
op carnavalszondag 14 februari, via BaronieTV en 
BredaNu. 
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(Confetti kunne we ôk maoke ziede wel!)

VVoorr  uunn  ssttuukksskkee  bbeeddrruukktt  ppaappiieerr  ggrrôôôôtt  ooff  kklleeiinn,,

mmoottttee  bbiijj  ddiiee  ggaasstteenn  vvaann  RRooggggeebbaanndd  zziijjnn!!Vor un stukske bedrukt papier grôôt of klein,

motte bij die gasten van Roggeband zijn!
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Door het succes van de vorig jaar geïntroduceerde carnavalsgedichtenwedstrijd 

besloten Piet Raats en Rob van Uden, de drijvende krachten achter de fenomenale

Oeledienst, Kielegatse dichters weer uit te dagen.

We hebben genoten van alle mooie polonaises aan woorden die zijn ingezonden. De een wat ludieker de 
ander wat serieuzer en gericht op de actualiteit. Met de titel ‘Alles op z’n gat in ut Kielegat’ is Klaas Dijkhoff de 
winnaar. Hij draagt zijn gedicht voor tijdens de Oeledienst op zondag 14 februari. De nummers 1, 2 en 3 lees 

je hier in de Kontklopper.

Alles op z'n gat in ut Kielegat 

Alles op z’n gat in ut Kielegat 
De kastelijn zit aan de grond 
Hij wisselt nu niet vat na vat 
Bitterheid klinkt uit zijn mond 

Alles op z’n gat in ut Kielegat 
Geen zwoele blik en geen gesjans 
Een enkeling is het helemaal zat 
en waagt nog een stiekeme dans 

Alles op z’n gat in ut Kielegat 
Kappers houden hun scharen stil 
Iedereen loopt met Coronamat 
Verkleed als Maaskantje is niet wat je wil 

Alles op z’n gat in ut Kielegat 
Fraaie pakjes worden niet gemaakt 
Er is echter niemand die z’n masker vergat 
Dat beschermt, maar de vrolijkheid staakt 

Alles op z’n gat in ut Kielegat 
De Prins houdt zijn hoofd dapper recht 
Met camera en livestreams vult hij het gat 
Toch voelt het niet helemaal echt 

Alles op z’n gat in ut Kielegat 
‘t Amphia werkt zich uit de naad 
De zorghelden daar zijn afgemat 
Omdat er geen leeg bed meer staat 

Alles op z’n gat in ut Kielegat 
We komen hier samen doorheen 
We steunen elkaar in onze stad 
Houden elkaar op de been 

In ons Kielegat, in ons mooi Breda 
Buigen wij niet voor een virus 
We blijven vieren tussen Mark en AA 
Zolang onze vriendschap nog hier is

Klaas Dijkhoff

T'âângt ervan af 
(Op de melodie ‘het is 
uit het leven gegrepen’) 

Refrein 
Ut leeve zit vol meej decreten 
Ut leeve is illemaol maf 
Di karnaval motte vergeete 
Of toch nie? ’t âângt ervan af 

Couplet 1 
We gaan meej carnaval naor 
Marruk Rutte lûist’ren
Ik zing in gin geval 
‘k gaoj alleen mar flûist’ren
Online cafeej bezoek 
bij gebrek aan beter 
De polonaise doe’k 
op aanderhalve meter

Couplet 2 
Ik spring eens uit dun band 
‘k gaoj tegen beter wete 
Int afdank restaurant 
‘us culinair uit ete 
Ik kuch tegen un scherrum 
en zie deur ’t bier al dubbel 
Gezelligheid, och èrrum 
alleenig in mun bubbel 

Couplet 3 
Ik lees steeds in de kraant 
van halve aero zolen 
Die voelen zich bekaant  
van karreneval bestolen 
Ze zegge tis complot  
ze heten viruswappie 
Maar luister, knorrepot  
nim liever un mondkáppie  

Couplet 4 
Woensdagochtend thuis  
dranquilo aan het werruk 
Of eerst nog een askruís  
waant honger naor de kerruk 
Dun aaring lacht oe toe  
al lette op de pondjes 
Zeg karreneval oudoe   

meej kapkes veur de mondjes

Harry Kanters & Willem Dignouts 

Waddun mombakkes!

Kekt us: ôns nieuwt Kielegats emblêêm…
Da’s leutig, wa staoter dees jaor op?
T’âângt ervan af…
Doe niet zo moeilijk vent
Asof da gij nie lezen kent.

Wat drinkte gij mee de carnaval?
T’âângt ervan af…
Assut Braobants bier is.. benn’k nie t’ouwe
Maor van bove de plas… mottik ut smorges 
berouwe

En ‘oe snel kunde gij ‘osse?
T’ âângt ervan af…
Aster aon’t end un schôn meske staot, heul snel
Maor asse Corona hêêt… nou dan wittut wel!

En drinkte gij ôk véúr dagge gaot blèren?
T’ âângt ervan af…
Want akk’er te veul pak
Ben’k bang dakk’er niks van bak
Maor akk’er te weinig nim
Worret ampetâânt gesim!

Edde gij dikkels zonne mombakkes op?
T’ âângt ervan af…
Dees jaor mee dieje Corona 
is da zekers ut geval
Maor volgend jaor.. 
vier ik gewôn 
wir carnaval!

Otto Knitel

Hier nog n onderschrift
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jeugdcarnaval 2021

Ut Brakske gemaakt door de St. Joseph!
Kbs St. Joseph is één van de maar liefst 50 basisscholen die het Kielegat 

telt. Afgelopen jaar wonnen zij op de zonnige carnavalsdinsdag de 
Brakkensliert. Carnaval leeft op deze school, ook dit jaar.

T’âângt ervan af

Mila, groep 7C

Kees, groep 6B

20202020
Ik vond carnaval 2020 heel speciaal omdat ik zelf in de 

jeugdraad zat. Dan vier je heel anders carnaval. Dat begint op 

de nieuwjaarsreceptie van Stichting Kielegat. Hier wordt de 

Jeugdraad geïnstalleerd en voor het eerst voorgesteld. We gaan 

naar heel veel feestjes toe. Dan gaan we met de bus (soms met 

de bus van de Grote Raad), dat is altijd 1 groot feest! Tijdens 

deze feestjes dansen we, zingen we en lopen we de polonaise. 

We hebben ook een speciaal plekje tijdens de Brakkensliert en 

om de mooie Grote Optocht kijken. Je komt soms op plaatsen 

waar je normaal niet mag komen. Bijvoorbeeld besloten feesten 

of op de Hoge Brug bij de verbranding van Kiske en Mieske 

tijdens het afscheid van carnaval. Carnaval 2020 was top maar 

toen kwam corona en nu hangt het ervan af of carnaval 2021 

doorgaat en eventueel hoe.

20212021
Ik denk dat we carnaval heel anders moeten gaan vieren. 

T’âângt ervan af… Geen nieuwe Jeugdraad, feesten, polonaise 

enz. Misschien wel de sleuteloverdracht en de verbranding van 

de poppen op tv laten komen. Wellicht zal er het een en ander 

digitaal plaatsvinden. Momenteel kunnen mensen thuis een 

wagen of andere creatie maken en daar een filmpje van maken. 

Van de ingezonden filmpjes 
wordt dan een soort van digitale 

optocht gemaakt. Dit jaar dus 

even geen Hossen op de markt, 

feestjes of polonaise lopen…
misschien alleen maar versierde 

huizen. Hopelijk kunnen we dat 

allemaal in 2022 weer inhalen.

Yasmine Frijters, Groep 8B
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Carnaval vorig jaar:

carnaval is een leuk feest lekker feesten en 

dansen de brakkensliert was ook leuk, een 

instrument maken van afval. We hadden een 

leuke dag en we hebben gewonnen!

Hoe ik dit jaar carnaval wil:

een leuk feest, ik hoop dat de brakkensliert 

doorgaat. Of anders iets wat er op lijkt. Carnaval 

met de Kiske en Miske poppen. Ik zal zeggen, 

‘maak er een groot feest van’.  

Flip Geutjes, Groep 6A

Ik vind het erg jammer dat carnaval niet helemaal door gaat.  
Geen optocht geen brakkensliert eigenlijk bijna niets maar, in ‘t kielegat 

gaat carnaval altijd door. Dus ga ik carnaval gewoon thuis vieren. Misschien 
een beetje anders maar carnaval blijft carnaval en niet anders. Dus blijf thuis 

en gezond dan kan carnaval in 2022 gewoon weer normaal zijn.   
Floor Herrijgers uit  7a   

Ik zou de Brakkensliert zo doen: Alle 

scholen die meedoen maken een kar en dan 

mogen ze een straat uitkiezen in Breda. 

Dan houden ze de optocht in die straat en 

boven de 12 doen ze een mondkapje op. 

Ze moeten de optocht dan wel filmen en 

naar de jury sturen!  
Elijn de Koning, Groep 8B

Vorig jaar vond ik het heel leuk om als jeugdnar carnaval 

te vieren.Maar toen het carnaval vorig jaar was afgelopen, 

vond ik dat echt heel jammer. Ik vond het bijvoorbeeld zo 

leuk toen we bij de Albert Heijn binnen kwamen en we daar 

een rondje gingen lopen.

 Ik hoop dat carnaval dit jaar gewoon door kan gaan, 

ondanks de lockdown en corona. En dat er dan ook met 

een jeugdraad iets gedaan wordt. En hopelijk mag ik 

dan weer bij de raad. En het zal wel anders gevierd gaan 

worden, maar ik hoop dat bij de scholen langs gaan en zo 

wel gewoon doorgaat omdat ik me dan weer lekker kan 

uitleven.

Tom Geutjes, Groep 8C

Boet, groep 3A

Reyn, Groep 7C
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