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

“MEEJ ZUKKE PRIJZEN

KUNDE OEW KARREKE 

GERUST DUBBEL INLAOJE”

WITTE WA ÔÔNS 

KISKE & MIESKE 
ZEEJE?!

KIJK VOOR DE JUISTE OPENINGSTIJDEN VAN ONZE WINKELS TIJDENS CARNAVAL OP WWW.AH.NL
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Un dubbel interviewUn dubbel interview
Al gooit corona nu voor 
het tweede jaar roet in het 
eten: carnaval in ut Kielegat 
gaat altijd door. Al doen 
we de voorbereidingen 
deez’jaor wel meej een 
dubbel gevoel…. Dat 
beamen Prins Arie en 
burgemeester Paul Depla 
in dit dubbelinterview…

Paul: ‘Hoe kijk je naar deze carnaval, Arie?’
Prins Arie: ‘Echt met een dubbel gevoel. Iedereen 
binnen de stichting ging ervan uit dat we na 
een minder jaar, waar we carnaval wel hebben 
uitgestraald maar niet hebben kunnen vieren, dit 
jaar weer gewoon lekker konden feesten’. 
Paul: ‘Was het vorig jarig eigenlijk carnaval met 
een masker op?’.

Arie: ‘Ja…je deed het om alle Kielegatters die 
thuis zaten toch een beetje dat gevoel mee 
te geven, maar echt zelf dat gevoel hebben, 
dat is er gewoon niet. Carnaval is samen in 
de kroeg staan en met zijn allen buiten op 
de markt’. 

Paul: ‘De pijn is het opofferen van de traditie. 
Hoe verhoudt dit zich met het alternatief om het 
weer een jaar helemaal niet te doen…’

Misschien dat we ook iets in de zomer doen, 
maar dan zal het geen carnaval heten denk ik’.
Paul: ‘Maak jij je zorgen?’
Arie: ‘Vooral om de bouwers, als die voor 
het tweede jaar niet kunnen bouwen en hun 
inkomsten missen en mensen die uit de club 
stappen, daar maak ik me daar wel druk om. 
Dat speelt ook bij de kapellen’.
Paul: ‘Je laatste jaar? Je moet er wel een 
knallend afscheid van maken!’

Arie: ‘Moeilijke tijden vragen soms om 
uitzonderingen’.
Paul: ‘We moeten het gevoel niet laten 
wegzakken. En de horeca steunen dat is ook 
iets. Flexibeler met tradities omgaan hoort wel 
bij deze tijd. Kijken naar een gunstiger moment 
zodat je wel al je activiteiten voluit kan doen. 
Carnaval in de zomer misschien toch?’.
Arie ziet zichzelf opeens met een biertje in de 
zon voor zich: ‘Ik was eerst sceptisch, carnaval 
hoort traditioneel in een vast weekend dat je 
niet even verschuift, maar... lekker weer, niet 
meer blauwbekken…klinkt goed hahaha’. Liever 
in de zomer dan helemaal niet. Maar je moet het 
dan wel met heel Brabant doen. Dan pas vieren 
we met zijn allen carnaval. En dan 
doen we ook echt dubbel! 

Arie: ‘Ik hoop het wel…helemaal normaal gaat 
het niet worden, maar er kan iets dus we gaan 
er een feestje van maken! Ik verheug me in ieder 
geval op de zondagochtend, het Kielegats Afhaal 
Kadetje, de drive thru brunch. Al die versierde 
auto’s die wij dan hun lekkernijen meegeven. 
Dat is én coronoproof én echt carnaval tegelijk! 
Maar… ik hoop dat ik alle Kielegattters ook nog 
in de kroeg tegenkom en dat we proosten op 
de leut!’ 

Paul Depla

Prins Arie

Carnaval 2022
Het warme worstenbroodje tijdens het 
bouwen, het koude glas bier half leeg geschud 
tijdens het hossen, de warme dampen uit 
de overvolle kroegen. Het zijn allemaal 
voorbeelden van momenten die we missen. 
Waar we vorig jaar nog dachten en hoopten 
dat de aangepaste viering eenmalig zou zijn, 
leek ook dit jaar een ouderwetse polonaise 
niet mogelijk. Maar zoals jullie kunnen lezen 
in deze Kontklopper gaan we er toch iets 
moois van maken! Op het moment dat ik dit 
schrijf is het nog steeds onduidelijk wat nu 
wel en niet mag/kan, maar wat wel duidelijk 
is, is dat de Kielegatters zeker het gevoel van 
carnaval weer gaan beleven. We hebben een 
programma gemaakt waarmee we kunnen 
schakelen: kan er meer, dan doen we meer en 
sowieso kleurt de stad rood/oranje. 
En volgend jaar? Volgend jaar doen 
we het gewoon driedubbel!!

Potverdikkesnoggusantoe! M’ebbe 
deze krâânt wel wittik’oeveulkere 
moete omgooie! Wel 
optochtpagina, gin optochtpagina, 
wa ist leejve toch ongewis gewist 
d’afgelôpe maonde zeg.

Hulde aon ieders die ondâânks alles 
meej heul veul leut heej bijgedraoge 
g’c xad aon deze kleurige Kontklopper, 
de allerleutigste carnavalskrâânt. 

Enne boownus: ut lekt erop damme 
toch nog wellus un soort van echte 
karreneval kunne gaon beleejve meej 
mekaore! Dâânse om Thuur Piek op de 
Grôte Markt, un lekker Kadetje afhaole 
aon d’Aove en verders un pilske hier 
en daor… 

Dus….tot in de 
pollenaise??
 

De Peejkes

Woordje van d'n Veurzittert

Voorzitter Stichting Kielegat

Luciën Verhoef



MEEJ CARNAVAL DAGELIJKS GEOPEND

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

breda.colonie.nl

Wat er ook Wat er ook 
gebeurt,altijd gebeurt,altijd 

gastvrij.gastvrij.

Volop leut bij jouw vriendin!

Elke dag geopend vanaf 12.00 uur. Veemarktstraat 5

altijd dubbel zoveul altijd dubbel zoveul 
leut in het voskeleut in het voske

PRINSENKADE 7 | WWW.CAFELIEVENSE.NL
UT CAFÉ AON D’AVEN

Nimt bij 
Lievense un 
flinke neut
dan ‘ebbe 

me deez’jaor 
dubbel leut!

VAN GOORSTRAAT 5   |  4811 HH  |  BREDA  |  T: 076 - 522 83 94
 INFO@HETBIERHUIS.NL   |  WWW.HETBIERHUIS.NL



Kielegat 2022 ProgrammaKielegat 2022 Programma
ZATERDAG 26 FEBRUARI

Tijd: 10:11 uur
ZOEK MEEJ NAAR DE 
SLEUTELS VAN DE STAD 
Kielegat 

Tijd: 11:00 uur
H’OOGHEID MET PRINS ARIE
Baronie TV

Tijd: 14:00 uur
KIELEGATSE KAPELLEN TEMPEL
Avenue

Tijd: 15:00 uur
SLEUTELOVERDRACHT
Baronie TV / Sanseveria TV

Tijd: 15:15 uur
GROOT KIELEGATS DIKTEEJ [LIVE]
(incl. optredens Mââuwerts)
STRND / Sanseveria TV

Tijd: Gehele dag
BEZOEK THUUR PIEK 
Grote Markt

Tijd: 19:11 uur
DE GRÔTSTE VERSIERDER 
Kielegat

ZONDAG 27 FEBRUARI

Tijd: 10:00 uur
OELEDIENST
Baronie TV/Sanseveria TV

Tijd: 11:11 uur
UT KIELEGATS AFHAAL KADETJE
Aan de haven

Tijd: Gehele dag
KIELEGATSE WANDELING
Kielegat

Tijd: Gehele dag
BEZOEK THUUR PIEK 
Grote Markt

Tijd: 14:00 uur
KIELEGATSE KAPELLEN TEMPEL
(incl. optredens Mââuwerts) Avenue

Tijd: 19:11 uur
DE GRÔTSTE VERSIERDER 
Kielegat

MAANDAG 28 FEBRUARI

Tijd: Gehele dag
KIELEGATSE WANDELING
Kielegat

Tijd: Gehele dag
BEZOEK THUUR PIEK 
Grote Markt

Tijd: 16:00 uur
SAMENVATTING GROOT 
KIELEGATS DIKTEEJ
(incl. optredens Mââuwerts)
Baronie TV
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Duurzaamheid is een 
actueel thema en staat 
ook bij Stichting Kielegat 
op de agenda.

We vieren carnaval graag met z’n 
allen, maar als organisatie vinden 
we ook dat we daarin een bepaalde 
verantwoordelijkheid hebben. Als het 
gaat om duurzaam carnaval willen 
we verschillende elementen aandacht 
geven. Zo vinden we niet alleen dat 
we oog moeten hebben voor onze 
ecologische voetafdruk, maar ook voor 
het organiseren van carnaval voor 
iedereen. Dit betekent laagdrempeligheid 
en inclusiviteit. Iedereen moet de kans 
krijgen dit prachtige feest met elkaar te 
vieren. Ook dat is duurzaamheid. Samen 
met studenten van BUas en AVANS zijn er 
al verkenningen gedaan. Een aantal leuke, 
creatieve en uitdagende voorstellen 
worden komende tijd uitgewerkt. 
Daarnaast zijn we overtuigd van de kracht 
van ons eigen Kielegat, maar kijken we 
wel met een schuin oog naar de andere 
carnavalssteden. We hebben overleg over 
duurzaam carnaval om zo op dat punt 
de krachten te kunnen bundelen en van 
elkaar te kunnen leren. 

een feestelijke uitdagingeen feestelijke uitdaging
dduuuurrzzaaaam m CCaarrnnaavvaallMotto ontwerp 2022

Me doen’ut deez’jaor dubbel
Het motto wordt jaarlijks gekozen uit vele inzen-
dingen. Een jury van welgeleerde Kielegatters kiest 
de winnaar die op carnavalsdinsdag het nieuwe motto 
bekend mag maken. Dat is deze keer Mireille van Meel.

Hoe komt het motto tot stand? 
Vorig jaar toen corona het ook al had verpest 
dacht ik: ‘We gaan er alles uithalen wat erin zit!’. 
Een carnavalsmotto bedenken stond op mijn 
bucketlist. Aan de keukentafel heb ik via de 
app zitten brainstormen met onze CV Witte 
Gei’t. We hadden superveel leuke motto’s. 
Ik wist wel dat ik iets wilde met het dubbel 
doen en twee keer 11. Ik hoop dat we er nog 
iets van terug gaan zien tijdens deze carnaval 
zonder optocht… Maargoed, het is overmacht, 
we hebben er maar mee te dealen. Wij hadden 
in ieder geval een succesjaartje in coronatijd. 
Mijn zoon Gijs won de online optocht en mijn 
vriendin Chantal de kookwedstrijd!’

Mireille van Meel

Motto ontwerp
Een paar weken voor carnaval wordt het 
motto voor het volgend jaar gekozen door een 
commissie met een vertegenwoordiging van alle 
facetten van carnaval: muziek, wagenbouwers, 
promotie, creativiteit en ontwerp. Zodra de 
keuze voor het motto gemaakt is gaat grafisch 
ontwerper Joost van Dorst aan de slag om een 
motto-ontwerp te maken. En natuurlijk wordt er 
dan ook een motto-medaille van gemaakt. Die 
kun je bestellen in de Kieleshop. Doen hoor, het 
is een collectorsitem! 
Ook medailles van vorige jaren kun 
je nog bestellen: www.kielegat.nl

DINSDAG 1 MAART

Tijd: Gehele dag
KIELEGATSE WANDELING
Kielegat

Tijd: Gehele dag
BEZOEK THUUR PIEK 
Grote Markt

Tijd: 20:11 uur
AFSLUITING CARNAVAL
Sanseveria TV
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Programma onder voorbehoud. Bekijk het actuele programma op:

WEB.KIELEGAT.NL/EVENEMENTEN

Mottomedaille 2022



5 kleuren
5 zoetzure smaken

25 shotjes

Meej afstaand ut leutugste shotje! 
Thuis of in ut café

Kunde kopen bai oew favoriete slijterij-wijnhandel



Draoj ze d’r inDraoj ze d’r in

oordopjes nodig? oordopjes nodig? 

Bestel ze op: dob-hearing.com/shop

DOB FOAM OORDOPPEN 
Standaard oordopjes 

met filter

€ 8,95

OORDOPPEN MET MUZIEKFILTER
(op maat gemaakt) 

Normaal € 149,00 euro, nu 

€ 139,00*
Gebruik kortingscode: “Kielegat”
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Dubbel liggen Dubbel liggen 
van ut lachevan ut lache

Bep tegen haar man 
Karel: ‘we gaan er een 
gezellige carnaval van 
maken!’. ‘Okay’, zegt 

Karel ‘tot woensdag dan!’.

‘Harry, er staat een man 
met een snor voor de deur!’

 Harry: ‘geen interesse, ik heb er al een’.

Sjaan met gehoorklachten bij huisarts. 
Dokter: ‘mevrouw ik zie het al, u heeft 
een zetpil in uw gehoorgang gestopt’. 

‘Oh’, zegt Sjaan, nou weet ik waar mijn 
gehoorapparaat is gebleven.

Gisteren met mijn schoonmoeder van 
86 naar de dokter geweest. Zij had pijn 
onder de linkerborst. Diagnose dokter: 

meniscus.

Dun Bartmeester vertelt 
 

Keb de Sjaorel zeikesnat ut 
Sportfôônsebad uitgestuurd.

IJ zeej, warom?
Odaggu int zwembad hed 

geplast zeej ik!
Da doen ze ammaol riep de Sjaorel

Klopt, maor nie van dun`ôôge duik
 

Keb bij un natteriste zwembad 
gesollesieteerd

Da was nog nie zo makkeluk
Wâânt ut bestuur moes irst mun 

geval nog bestudere
 

Keb ôk nog dun Daon uit Traaije gered 
IJ wis nie da zun dieploowma ôk in 

Bredao geldig was
 

Keb van ut kikkerbadje ut waoter 
weg laote lôpe

Tis voor de meskes die nie 
kunne zwemme

Kees stallen

Bart Borghouts

Theo Melis

Uit ut lesboekske “Veul Kul”



2022
LET’S GO

CARNAVALLUH! 
Check voor het actuele 

programma mezz.nl

BIJ CARPROF
ZEGGEN WIJ 
ALAAF
TEGEN ALLE  
MERKEN

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

CARPROF NuITERMANs

Bende gij

Un BBQ- of 
op zoek naor:

un thuischef?!
Of zoekte gij un tijdelijke zelfstandig werkend kok of chef kok 
in de catering, restaurant, evenementen of bedrijfscatering?

Dan bende bij mij aon ut juiste adres!

T:   0628883761 
E:   maarten@maartenvangils.nl 
W:  maartenvangils.nl
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Ons warme nest waar 
we altijd welkom zijn

Gijs Willems

Al 11 jaar met en buiten 
carnaval het enige echte 
clubhuis in binnenstad Breda 
waar je altijd kunt aanschuiven.

Patrick Cornelissen

11 jaar geweldige feestjes, 
gezelligheid met altijd een 
warm welkom! Op naar de 111!

Jules Voncken

Publieke werken is een 
fijn thuiskomen. Met 
carnaval is dat mijn 2e 
huis 

Gijs DamesDat PW al vanaf dag 1 voelt als 
thuis komen in een warm bad 
van lieve mensen zowel achter 
als voor de bar

John Thijssen

Na een lange dag op pad meej 
de raad voelt terugkomen bij 
PW als thuiskomen

Martijn Verlegh

DE RAOD VAN ELLUF ZIET DE RAOD VAN ELLUF ZIET 
DIKKULS DUBBEL IN PWDIKKULS DUBBEL IN PW

Het leven is te kort om 
nuchter te blijven

Remco van Dongen

Nog 11 jaar erbij! En net 
zoveel gezelligheid!

Joey van der Kooij

Maurice Willems
Dat we ons er enorm 
thuis voelen, al jaren en 
nog vele jaren!

Martijn Janssen

‘S morgens meej carnaval een 
onsamenhangend aroma op 
snuiven van bier, schoonmaak-
middel en verse koffie en ‘s 
avonds thuiskomen na een dag 
vol leut…….

Joost Neerven

11 jaar Prinsenbar! Veel 
belevingen en genieten, 
genieten!!

Maarten van Gils

PW prinsenbar voelt als 
thuiskomen 365 dagen per jaar! 

Wilco de Brouwer
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11 jaar Prinsenbar Publieke Werken! Maurice Willems is de uitbater van 
deze vorstelijke tent. Deze carnaval is PW al 11 jaar prinsenbar. 

Een vast start- en eindpunt van prins en gevolg, een gezellige haven voor  
alle Kielegatters. En of we nu praten over Publieke Werken, PW of Prinsenbar, 

het voelt voor velen als thuiskomen. De Prins en zijn gevolg zijn er dag en nacht, 
de kappellen weten de weg naar het podium feilloos te vinden en de 

Kielegatter hangt er graag aan de toog.

 Wij vragen de raad:“11 jaar Prinsenbar, wa zegt da?”

   SPESJOAL JUBILEEJUM BIER   SPESJOAL JUBILEEJUM BIER
Met het jubileum in zicht moest er iets ludieks gedaan worden. 
Maurice vond een samenwerking met Patrick Mertens, 
Hans Huismans, Paul van Alphen en de Kaapse brouwers:  
een limited edition jubileum bier was geboren! 

Fotooke ‘ier plaotse

Ut voelt of da ik daar al 
dubbel zo lang kom

Cees van Egmond

De raad in hun natuurlijke habitat

webshop.kielegat.nl

Drie verschillende speciaalbieren 
die zijn gedoopt tot Hoppige Hoogheid, 
Schuimend Gevolg en Zotte Nar zijn 
voor €15,15 (incl. medaille) te koop in 
de webshop van Stichting Kielegat!



5&6 
MAART

Event!

HOERA!
 

Intratuin Breda 
bestaat 25 jaar!

HEEL DE MAAND MAART FEESTELIJKE ACTIES!

Acties, proeverijtjes,

gratis traktatie in

het Tuincafé,

schminken voor

kids en meer!

Intratuin Breda, Terheijdenseweg 294, 4826 AA Breda, 076 581 2500, www.intratuin.nl/breda



Handen wassen! Handen wassen is in deze tijden zeer belangrijk! Drink dus veel, want dan zult 
u ook veel moeten toiletteren! En u weet, na het plassen, handen wassen! Dus deur veel te 
drinken gaat u automatisch uw handen wassen!

Ventileren! Ook zeer belangrijk in deze tijden. Het ventileren doet u het liefst door even wat 
ramen open te zetten. Liever niet door uw mening ongevraagd te ventileren of middels 
enige broekhoest te ventileren! 

Het versieren! Door versieren gaat uw stemming al snel naar standje vrolijk! 
Dus, hang uw Kielegatse vlag aan de gevel en voorzie uw kamer van de nodige versierselen! 

Advies 1

Advies 3

Advies 2

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

Verder wens ik u en de uwe veel carnavalsjolijt!  Met vriendelijke groet, Dr. Ko Rona. 
11

Mag ik mij even veurstellen? De naam is Dr. Ko Rona. 
Werkzaam als afgestudeerd adviseur bij het Kielegats Gezondheids Instituut. 
Uiteraard heb ik veur u als fervent carnavalsvierder ook enkele adviezen om 
deze alternatieve carnaval goed, veilig doch leutig deur te komen! 

De Boeren Sociëteit Ginneken is ontstaan op 20 januari 1978 uit een afsplitsing van 
het Boeren Parlement. De gemene deler van de sociëteit is carnaval, maar zoals een 
sociëteit betaamt is het gehele jaar gevuld met een hoeveelheid aan activiteiten. 

Het oogstontbijt geeft de start van het carnavalsseizoen aan en tijdens de 
boerenmaaltijd wordt deelname aan de optocht besproken en worden lopende 
zaken gepresenteerd. De grote liefde voor muziek zorgt op zondag met de carnaval 
voor het Carnabal, waarbij verschillende kapellen een heerlijk deuntje blazen. Een 
eigen huiskapel is dan ook een zeer grote wens voor de Boeren Sociëteit. Zaterdag 
lopen ze de optocht in het Ginneken als generale voor de Grote Optocht in het 
Kielegat. Boerenborrels, fietstochten, spelletjes avonden, een golftoernooi en een 

heuse autorally wisselen elkaar af en zorgen voor veel 
gezelligheid. Naast al deze activiteiten blijft carnaval 
voor de Sociëteit hét hoogtepunt. Het plezier om 
er naar toe te leven en de voorbereidingstijd geven 
extra kleur en samen maken ze van carnaval een 
geweldig feest. 
Na 44 jaar oogt deze Sociëteit nog steeds piepjong. 
De 80 koppen tellende club heeft de ambitie om 
te blijven groeien en heet nieuwe leden van harte 
welkom, want zoals ze zelf zeggen: ‘Bij de boeren is 
er altijd iets te doen!’, aldus Jeroen van Tol. 

Jubilarissen

Voor altijd verbonden met het Ginneken
BOEREN SOCIËTEIT 44 JAAR.
BOEREN SOCIËTEIT 44 JAAR.

Boeren Sociëteit Ginneken
Het dopen van z’n tegel

Weer geen Grote Optocht, 
maar tóch een spectaculaire 
creatie dankzij de Kielegatse 
bouwclubs op de Grote Markt. 
Zij sloegen de handen ineen 
en bouwden een reusachtige 
Thuur Piek.

Tijdens carnaval vertelt Thuur, de pliessie en 
carnavalssymbool, het verhaal van het Kielegat. Ga er 
lekker voor zitten en laat je meevoeren naar het ruige 
jaar 1590. De list met het turfschip. Waar het allemaal 
mee begon voor ons Kielegatters. 

Niemand minder dan Peter Selie leende zijn stem aan 
onze geliefde Thuur Piek. Kom 
maar luisteren hoe dat ging, 
de eerste keer dat de prins 
“De stad is weer van ons!!” 
uitriep!

....Thuur Piek ook zijn 

eigen stoeptegel heeft 

liggen in de Ridderstraat

Thuur Piek op z’n fietske

vertelt
TThhuuuurr  PPiieekk



Zeeuw & Zeeuw Hyundai Breda
Charles Petitweg 1  -  4827 HJ  -  Breda  -  076 572 5555 www.zeeuwenzeeuw.nl/hyundai

Zeeuw & Zeeuw Hyundai
Wees welkom bij uw Kielegatse mobiliteitspartner!

Paardeweide 18B, 4824 EH Breda
info@hopmansverpaalen.nl
www.hopmansverpaalen.nl

Strafrecht - Jeugdrecht – Slachtoff erzaken

Wij zijn nu met z’n 

twee en onze cliënten 

dubbel tevree!



…zulde nooit un kwartje worre zeej ons 
vaoder altijd. Maor motte eigeluk wel un 
kwartje worre? 

Meej d’n karreneval maokt ut naomeluk 
niks uit of ge nou un dubbeltje of un kwartje 
bent! Of ge nouw loodgieter, burgervader, 
timmerman of unne diedjee bent. Meej de 
karreneval zen we allemaol gelijk! Staon 
we gezellig in ons pakske of kieltje zij aon 
zij ‘n gezellig feestje te viere! Als dubbeltje 
hedde deez jaor wel iets ektraas. We doen 
ut deez jaor naomeluk dubbel! Da’s echt 
dubbeltjeswaordig dus! Laote we wel‘oope 
dat ut koronavirus nie verdubbeld is agge 
dit leest! En damme nie wir un karreneval 

op d’n bâânk motte vieren. Mocht ut wel 
zo zijn, dan motte ut ook op d’n bâânk 
maor dubbel viere. Extra pilske, ekstra 
stukske worst en un dubbele knuffel van 
oew manneke of vrouwke! Maor mochte 

we wél op de Grôte Markt feest viere, gaon 
we ut daor zekers dubbel doen! Un dubbele 
pollenaise en un dubbel glaske bier in oew 
hâânde! Ge mot allenig wel uitkijke dagge nie 
te veul dubbel drinkt en vervollegus un dubbele 
Prins, un raod van 22, twee narren en vier 
pages ziet! Al is da leste natuurlijk nie zo heul 
errug! Beter vier pages dan twee pliessies zeg 
ik altijd maor! 

Aon mij zallut deez jaor in ieder geval nie 
ligge. Als dubbeltje vier ik ut gewoon dubbel! 
Ik hoop jullie deez jaor wir allemaol te zien! 
Alaaaaaf! 
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Je kent ze wel, die situaties 

waarbij je denkt, als dat maar 

goed afloopt. Zoals tijdens 

de Grote Optocht, wanneer 

zo’n grote wagen maar net de 

Grote Markt op kan draaien. 

Of dat het zo hard waait en 

het de vraag is of de optocht 

net wel of net niet kan 

doorgaan. 

Maar ook onder de carnavalsvierders van het Kielegat is het soms un dubbeltje op 
z’n kâânt en natuurlijk levert dat vaak de mooiste verhalen op….

Trudie de Jong wordt 27-02-2022 65 jaar! 

Dit jaar is het een mijlpaal om 65 jaar te worden en wederom 
met carnaval! Een mijlpaal, want zo is het in mijn leven al 
vaker gegaan: het is een groot feest rondom je als je jarig 
bent, maar zelf sta je dan niet in de schijnwerpers. Jaren heb 
ik mijn verjaardag niet echt gevierd, want iedereen zat in 
het carnavalswereldje: op pad om als kapel ergens te blazen 
of om je als vereniging 
te presenteren. Eén jaar 
was het heel leuk want 
alle leden van een kapel 
gaven me één voor één 
een klein kadootje. Het 
was een verjaardag om 
nooit te vergeten. Dit 
jaar maar  afwachten wat 
het gaat brengen want 
die corona kan nog veel 
plezier gaan verpesten als 
het zo streng blijft.

Un dubbele verjaardag tijdens carnaval! 

Hier ook dubbel feest! Mijn neefje Otis is jarig tijdens carnaval 
(26 februari) en ik dit keer net ervoor (24 februari). Wij 

hebben regelmatig een 
carnavalsverjaardag te 
vieren in onze familie, 
gezellig hoor! 

Groetjes, 
Tante Sidonia en Suske 
Oftewel Linda en Otis
(beiden 2e van links)

Trudie de Jong

Linda en Otis

FeestDubbel

Het is een carnavalsmaandag ergens 
eind jaren ’90. Fred en Rik zijn op 
weg naar de stad om naar de grote 
optocht te kijken. Onderweg komen 
ze een oude eettafelstoel met rieten 
zitting tegen. Ze kijken elkaar aan en 
twijfelen geen moment, die gaat 
mee. Aangekomen op het van 
Coothplein, staat het al rijen dik 
met feestende mensen. En ja, als je 
dan toch een stoel bij je hebt, dan 
kun je daar toch op gaan staan, om 
zo over de hossende massa heen 
te kijken. En natuurlijk kun je dan 
het beste samen op zo’n gammele 
stoel gaan staan. Ieder zet een voet 
op de zitting en hijst zich omhoog. 
Voor één glorieus moment hebben ze 
vol zicht over de deinende massa, om 
daarna met veel gekraak dwars door 
de stoel te storten. 

Even staan ze beduusd met ieder 
één been in de stoel, bij te komen. 
Niemand is gewond geraakt. Maar 
als ze beide tegelijk, met één been in 
de stoel, een stap zetten, schieten ze 
in de lach. “We hebben een moeilijke 

stoelgang!” Het was een 
dubbeltje op z’n kâânt. In plaats van 
een enkele rit richting de eerste hulp, 
werd een carnavalsact geboren.

UUnn d duubbbbeellttjje e 
oop p z'z'n n kkâââânntt!!

Rik & Fred



Een groep vriendelijke jongens pakt in het jaar 1971 zonder enige muzikale ervaring de 
instrumenten op en zo ontstaan de Holle Vaten. 

De Holle Vaten maken het zo hard mogelijk 
spelen in een zo klein mogelijke ruimte 
tot een daverend succes. Hun bekendheid 
rijkt tot ver over de grens waar serieus 
geld verdiend wordt dat in eerste instantie 
geïnvesteerd wordt in koper en slag, waarna 
het restant wordt stukgeslagen in welke bar 
dan ook. De Holle Vaten zijn Kielegat. Muziek 

maken, optocht lopen, het uitlenen van 
prinsen, pliessies en voorzitters. Deze heren 
doen het allemaal.  Met carnaval zijn De Holle 
Vaten in normale tijden nog steeds drie volle 
dagen in het Kielegat te vinden. Een bierviltje 
is genoeg om het repertoire te noteren en 
de creatieve indeling van de nummers zorgt 
altijd voor een verrassende sound. Ieder 
Hol Vat heeft zijn eigen specifieke muzikale 
kwaliteit en wanneer alle heren dezelfde kant 
op blazen en hetzelfde nummer spelen is de 
muzikale omlijsting van deze vriendengroep 
legendarisch.Een prachtig jubileumboek met 
foto’s en anekdotes geeft weer hoe muziek 
de Holle Vaten al 50 jaar verbindt. Eén ding 
staat in het boek groot gedrukt: ‘Vriendschap 
gaat boven alles’. En dat is al 50 jaar te horen!

Holle Vaten - 50 jaor
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In 1989 brengt Frido Schrauwen een groepje 
middelbare schoolvrienden bij elkaar en zo ontstaat 
c.v. Simpel. 

C.v. Simpel bouwt al jaren de meest prachtige 
wagens, die je zowel in de optocht van ’t Aogje als 
in de Kielegatse optocht kunt bewonderen. Lange 
tijd werd er gebouwd in Effen, maar de laatste 
jaren bouwen ze zij aan zij met andere Kielegatse 
verenigingen aan het Hekven. Dat de wagens van 
Simpel in de smaak vallen, blijkt uit de vele prijzen die 
Simpel al in de wacht heeft gesleept. Eerste prijzen, 
culturele prijzen en prinsenprijzen! 

Zowel voor ’t Kielegat alsook ’t Aogje heeft Simpel de 
prinsenwagen gebouwd. Tot op de dag van vandaag 
zijn beide wagens te bewonderen in de grote 
optocht. De afgelopen 33 jaar bruist deze vereniging 
van de hoeveelheid aan activiteiten. Van deelname 
aan ‘Ter land, ter zee en in de lucht’, reclamespotjes 
op BaronieTV, liedjes zingen met de Biermagneten, 
een opgepimpte en jaarlijks vernieuwde bierplénk 
tot een semi-erotische kalender. Simpel kan en doet 
het allemaal! Tegenwoordig pinnen ze je vast met een 
pinneke in het thema van de wagen. Het 11- en 22 
jarig bestaan zijn al goed gevierd. En met het 33-jarig 
jubileum barst het feest opnieuw los, laat dat maar 
aan Simpel over!

Jubilarissen

Jubilarissen

33 jaor33 jaor  C.V.SimpelC.V.Simpel

Dennis Vrolijk (straatcarnaval) wil graag een 
paar dubbel en dwars verdiende pluimen uitdelen.

Als eerste aan de volledige horeca van ons mooie Kielegat. 
Ik heb zo met die mensen te doen gehad. Laten we alles 
op alles zetten om er nu weer dubbel zo hard te eten, 
rondjes te geven, te proosten en te genieten. Ten tweede 
een pluim voor Anouk Bakkers, voorzitter Pers & Promotie. 
Ik vind het goud hoe zij zich ondanks alle malaise inzet om 
er tóch de moed in te houden. Het snelle omschakelen is 
een mooi  voorbeeld voor de rest. En ten derde Prins Arie. Ik gunde hem als prins een 
regeerperiode van drie hele mooie jaren. Maar helaas kon het ook dit jaar weer niet volle 
bak. Maar vooral gun ik alle kielegatters een heeeeeeel mooi feest. Hopelijk snel weer 
samen inhaken!

Holle Vaten klinken het hardstHolle Vaten klinken het hardst

Sjef P&P

Anouk Bakkers

Gij verdient 't Dubbel en dwars

Net als vorig jaar speelt tv een belangrijke rol deze carnaval! Bekende Kielagtse activiteiten zoals de Oeledienst en 
ut Grôôt Bredaos Dikteej beleef je dit jaar op tv. Baronie TV én Sanseveria TV zenden Kielegatse activtieiten uit. 

Natuurlijk hebben ze beide ook weer een leutig programma! 

Carnaval op tv: daor is niks mis meej!Carnaval op tv: daor is niks mis meej!

Baronie TV is er dit jaar 
vanaf vrijdag 25 februari 
19.11u tot maandagavond 

20.11uur. Dat is inderdaad een dagje minder, maar 
dat maken ze later dit jaar nog wel goed. Geniet van de 
vertrouwde Barnavalsliedverkiezing, de prinsentafel en 
de quiz. Optochten zitten er voldoende in het archief van 
Baronie TV, dus die laten ze ook zien! 

Ziggo kanaal 41/ KPN kanaal 1352  (ORTS) en kanaal 
45/ KPN kanaal 1369 (TV Rucphen). Of download de 
Baronie TV app in de appstore en playstore. 

BredaNu maakt er vijf dagen lang een 
feestje van met Sanseveria TV en FM. 
Tommy & Monique zijn er weer met 
‘Kletspraot’ en belooft het weer een 
chaotische boel te worden met het 
vertrouwde duo Mike & Esther in ‘Kom 
Maor Deur’. En natuurlijk mogen de 
gezellige gasten en artiesten zeker niet 
ontbreken. 

Ziggo kanaal 40, KPN 1308 houd de socials van BredaNu 
en Sanseveria TV & FM goed in de gaten!



01  Chaos bij ‘t opdoeken van deze blaaskapel!
02  Gemeentelijke dienst of Prinsenbar?
03  Klinkt alsof dit een hardloopwedstrijd is zonder  
 echtparen.
04  Een in deze tijd enigszins prikkelende   
 evenementenlocatie.
05  Bredaas kamerlid van de club van Lilianne.

06  Onze stad rechtstreeks op het Chassé terrein
 in juli.
07  Ons eigen strand aan de Mark.
08  Twee drankzuchtige elkaar aantrekkende   
 polen waar muziek in zit.
09  Vroegere zwemlocatie tegenover Kees.
10  Club speelt in een serie wedstrijden waar   

 gewoonlijk eten wordt bereid.
11  Engelstalige held voor groente uit blik 
 met Bredase wortels.
12  Chassé avant la lettre.
13  Kielegatse dichter van het jaar 2021.
14  Lekker buideltje uit de kraan om 
 nuchter bij te blijven.

CARNAVAL IS HÉT FEEST VAN SAMEN ZINGEN, FEESTEN EN BEWEGEN. 
Het motto van dit jaar is helemaal niet zo bijzonder als je zou denken. 

Al in de vijftiger jaren van de vorige eeuw was dit aan de orde!
Los deze puzzel op en lees (of zing) in de gele kolom van boven naar beneden

wie toen al hierom bekend waren! 
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ME DOEN’UT DEEZ’JAOR DUBBEL

....je de oplossing van deze puzzel kan vinden op pagina 19

KONTKLOPPER PUZZEL 2022KONTKLOPPER PUZZEL 2022
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deez’jaor wa dubbel

meej mekaor, veur elkaor

CARNAVAL



Dubbel en dwarsDubbel en dwars

Mooi was die tijd…
We gingen elke dag op pad naar een stad 

of een dorp waar die dag de optocht is. 

Met het OV reisden we zo in vijf dagen door 

heel Brabant. We zorgen altijd wel dat we ‘s 

middags al begonnen met zelf meegebrachte 

proviand. En naarmate de dag verstreek 

gingen we van buiten naar binnen. En sloten 

we af in ons mooie Kielegat.

Hoe kunnen we 
het weer leuk maken?
Ik hoop dat de kroegen weer tot 17:00 uur ofzo 

open mogen… Of buitencarnaval. Ik ben daar 

sowieso wel van. Je moet het altijd zelf leuk 

maken. Leuk is bij mij wel vaak gecombineerd 

met ‘samen’ en daar zit nou net de uitdaging.

Carnaval...

Hoe moes daddok alwir?

Meej Pe
ter Se

lie

Als Adriaan de Nar is hij narrig, leutig, dubbel en 
dwars! Maar eenmaal uit zijn narrenkostuum is hij 
gewoon Thierry Gulickx. Een echt dubbelleven dus. 
Maar zijn er gelijkenissen tussen Thierry en Adriaan 
de Nar? Of is er juist niets dubbel? Drie vragen aan 
Adriaan en Thierry zelf!

Jubilarissen

DUBBEL FEEST; DUBBEL FEEST; 

44 JAOR MEIKEVERS44 JAOR MEIKEVERS

De nar
Adriaan

De mhèèns
Thierry

Hoe bevalt het dubbelleven?
Adriaan:  ‘Het bubble-leven? Nou, online heb ik natuurlijk 
minder ruimte om te narren, dus lijkt het wat meer op onder de radar 
werken. Maargoed, zo heb ik ooit toch ook eerder in het verleden ut 
Kielegat bevrijdt van een nare lockdown?’.
Thierry: ‘Het is dubbel inderdaad. Ik gedij goed bij afzondering, maar 
wel afgewisseld met veel sociale contacten. In de horeca en op 
vrijwilligersgebied. Dat is natuurlijk nogal beperkt geweest de afgelopen 
twee jaar. Maar gelukkig kan ik mijn energie kwijt in mijn nieuwe baan in 
de zorg’.

Ben je soms echt narrig of dwars?
Adriaan: ‘Ik hoef eigenlijk nergens naar te luisteren. Nou ja, protocolair 
zijn er regels, de fluit van Hannes is gaat boven elke blaaskapel en ik ben 

dienaar van Prins Arie, maar verder...ik probeer meer te narren door 
ergens kleine deurtjes te openen, dan door nors of dwars te zijn’.

Thierry: ‘Je wordt ouder en milder denk ik. Ik ben 
opgegroeid met punk en anarchy gedachten en heb aardig 
wat geprotesteerd vroeger. Maar mij zie je nu niet op 
een watdanook-demonstratie. Door corona in combinatie 

met mijn werk ben ik toch wel een gedweeë burger 
geworden. Maar dat innerlijke puberjoch wil nog wel 
eens steekjes geven hoor’. 

In het gareel of vrije jongen? 

Adriaan: ‘ANTI-GAREEL met hoofdletters. Bevrijdende 
jongen’.
Thierry: ‘Van vrij onbezonnen jongen, via mijn eigen 
ego-logische reis, van goot naar het bordes, mijn eigen 
gareel bewandelen’.

Mooie carnavalswagens bouwen met onze bouwgroep, 
muziek maken met onze muziekkapel, jong en oud, alles kan 
bij ons!’, zo staat  op de site van de Meikevers. 

Cv De Meikevers ziet op 4 februari 1978 het levenslicht, 
wanneer enkele enthousiastelingen het idee krijgen om 
samen een carnavalsvereniging te beginnen én muziek te 
maken. In 1979 straalt de eerste wagen in de Grote Optocht 
van ut Kielegat en vele jaren met prachtige creaties volgen. De 
45 leden tellende Meikevers, hebben gezelligheid hoog in het 
vaandel staan en zijn altijd bezig om zich, zowel muzikaal als 
met de bouw van de wagen, te ontwikkelen. Ieder jaar weet 
de groep bouwers een geweldige grote wagen te creëren, 
waarbij hard werken en gezelligheid optimaal gecombineerd 
worden. Van een eerste nummer op de achterkant van een 
bierviltje tot gouwe ouwen en het bloemetjesgordijn laten 
zien dat ook kapel De Meikevers graag een stukje muziek 
speelt op festivals, braderieën, in gelegenheidsbands en het 
jaarlijks terugkerende Blèèrfêêst.

Het jubileum wordt aangekondigd met ’44 jaor Sirrekus 
Meikevers’ en dat mag gevierd worden, want ‘me doen’ut deez 
jaor dubbel’ en dat geldt zeker voor de Meikevers!

Tip voor Kielegatters 
die toch leut willen beleven

Ik zou dan Drie Uurkes Veuraf of een 

goeie livestream opzetten en met het 

maximaal aantal toegestane vrienden een 

dagprogramma proberen te maken vanaf 

ontbijt tot avondklok. 

Als je carnaval in ut Kielegat
 

viert moet je zeker niet vergeten:

De dinsdagmiddag met de ‘rode neuzen’ vanaf 

de Bruine Pij die Kielegatse kroegentocht mee 

te maken met alle strijders die wel vrij hebben 

geregeld en nog één keer willen pieken, 

ondanks de brakke toestand waarin ze 

verkeren. In de eerste kroeg ken je niemand… 

en in de laatste kroeg is iedereen je vriend  ;) 

....z’n nieuwe nummer“Zoveel Cactussen”
nu te luisteren is 

op youtube?!
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Gezelligheid met kapellenmuziek op zondagmiddag 27 februari in de 
Avenue! Tapkracht 11 organiseert deze carnavaleske middag samen 
met Stichting Kielegat.

Tapkracht 11, de Fiepers, de Loze Lavers, de Biermagneten, Satu, de Toeteleurs, 
de Bimde Blaozers, Bentzat, ze komen allemaal langs! En uiteraard laten ook Prins 
Arie en zijn gevolg dit feestje niet aan hun neus voorbij gaan.

Vanwege het beperkt aantal (zit)plaatsen is aanmelding vooraf verplicht via 
tapkracht11@ziggo.nl. De entree van € 2 per persoon betaal je 
gewoon aan de kassa. Vergeet niet je QR-code mee te nemen! 19

Lees dit pas nadat je 
de puzzel op pagina 

15 hebt ingevuld!

01 ‘t Zooike 
02 Publieke werken

03 Singelloop 
04 Breepark 

05 Attje Kuiken
06 Breda live 

07 Belcrum beach 
08 Biermagneten 

09 Sportfondsenbad 
10 NAC 
11 Hero 

12 Concordia 
13 Klaas Dijkhoff 
14 Waterzakje

OPLOSSING: 

TWEEJ VAN D’AODIJK

SPOILER ALERT

PUZZEL PUZZEL 
ANTWOORDENANTWOORDEN

66 JAOR66 JAOR

Leve ’T Aogje…
Stichting Kielegat heft het volle glas op het 
66-jarig jubileum van C.C. ’T Aogje. 

Wij wensen jullie een Aogse deur die snel 
open gaat, kleurrijke confetti die uit de lucht 
dwarrelt, glazen die rijkelijk gevuld zijn, een 
hofkapel die het feest muzikaal mag omlijsten, 
ministers die polonaise lopen, een grote lach 
op ieders gezicht en dat 66 jaor ’T Aogje naar 
buiten knalt!

Meej leutige groet,
St. Kielegat

Jubi
laris

sen

Jubilarissen

Tworwelwa viert dit jaar dubbel feest, want deze 
16-koppige band bestaat 2X11 jaar! De tweede lichting 
van de Kielegatse Brakskes bracht in 1999 Tworwelwa 
voort. 

Deze inmiddels rood-blauwe verschijning is geen 
onbekende in het Kielegat. Naast hun deelname aan het 
Bléérfêêst, dat tweemaal tot de winst heeft geleid, is deze 
band altijd te vinden in en rond ut Kielegat. Meerdere 
keren per jaar verzorgen zij de muzikale omlijsting als 
hofkapel van de Prins van ut Kielegat, maar organiseren 
ze ook hun eigen feesten. De zaterdagavond in Parkzicht 
was lange tijd vast onderdeel van het programma, maar de 
laatste jaren is de maandagavond in Publieke Werken een 
waar feest om te zijn, waarbij de bezoekers getrakteerd 
worden op de muzikale klanken van Tworwelwa, van oude 
carnavalskrakers tot moderne feest- en popnummers. 

De gevarieerde blaassectie is met zijn grote hoeveelheid 
saxofonisten, gecombineerd met de dansjes van de 
trompettisten, een frisse muzikale verschijning op het 
podium. Deze band, die repeteert onder leiding van 
Engelbert Schoormans, telt leden van het eerste uur en 
leden die de carnaval nog voor de eerste keer mee moeten 
maken. Na 22 jaar mag verwacht worden dat de naam van 
deze band vlot van de tong rolt, want Tworwelwa kan nog 
jaren mee en is niet meer weg te denken uit ut Kielegat!

TWORWELWA TWORWELWA 2X11 JAOR2X11 JAOR Kielegatter 
voor het leven 
Ben je een geboren Kielegatter of vind jij 
carnaval in Breda gewoon het allerleukste 
feest? Kom dan bij Club Kielegat! 

Je krijgt dan natuurlijk die mooie oranje/
rode sjaal, een embleem voor op je jas en er 
zijn voor jou met carnaval leuke extraatjes. Voor 
alle leeftijden is er wat leuks te beleven bij Club Kielegat. 
Door lid te worden van Club Kielegat steun je het mooiste carnaval van 
Nederland, je maakt het mede mogelijk dat we carnaval voor iedereen kunnen 
organiseren. Dus kom erbij! Geef een pasgeboren baby een lidmaatschap van 
Club Kielegat cadeau, alle brakskes worden natuurlijk lid van de Club en voor 
pubers is het ook zinvol om je aan te sluiten want dan kunnen we tenminste 
toffe jongerenfeesten organiseren.

Een lidmaatschap kost €11,11. 
Meld je aan bij club@kielegat.nl en ontvang alle info!

KKiieelleeggaattssee  
KKaappeelllleenn T Teemmppeell



ME DOEN’UT DEEZ’JAOR DUBBEL
Toeternietoe Breda - Blèèrfêêst 2021

Refrein
Me doen’ut deez’jaor dubbel, dubbel
mun pakske hâângt al klaor

Me doen’ut deez’jaor dubbel, dubbel
kom op dus hossen maor

Me doen’ut deez’jaor dubbel, dubbel
‘ut is nooit weggeweest
Kom dweilen in de polonaise door ‘t kielegat
We maken samen dubbel feest

Couplet 1
Ik kwam een meske tegen ik was op slag verliefd
het was een echte dubbel D
Had alles voor haar over, niets was voor mij te-gek
onder de kieleplak!

Maar na het dubbel daten, kreeg zij het nogal heet
wat denkte? Ging ze er vandoor!
Kan nu weer lachen en heb er zin in
want ik kan nu weer doen wat ik wil

Refrein

Couplet 2
Ik kwam een jager tegen, het was zo’n stoere vent
met dubbelloops geweer.
Hij nam me mee z’n hut in, het knalde er vanaf
daarna weer vlug op jacht

Zijn dubbele agenda, die ben ik nu echt zat
dus ben ik er-van door!
Kan nu weer lachen en heb er zin in
want ik kan nu weer doen wat ik wil

Refrein 2x

(outro)
Kom dweilen in de polonaise door ‘t Kielegat
We maken samen dubbel feest

“Me doen ut deez jaor dubbel”, zeej ze. Ik 
docht nog, waor eet z’ut nauw wir over? 

Ut was op ôônze verkâânsie. We zaote op ut 
strâând bij Zoutelâânde meej ôônze pôte in 
ut sâânt. Ôôns Keej was zich aon ut insmere 
meej van da plakkerige witte spul. Ge wit 
wel; om nie te verbrâânde. Nie da da’elpt,  
mar ja, g’ed dan in ieder geval wa te doen. 
Ôônz’oosterbure adde immers alle kuile al 
gegraove g’ad, dus dá was gin opsie mir. Net 
toen ze ok míj wilde gaon plemure meej van 
die “‘outlijm”, was ut fleske awir leeg. Me 
ginge dus mar plat op ôônze âânddoekskes 
ligge, om te prebere un bietje kleur te krijge. 
(zij bruin en ik wier dus zoow  rôôd as un 
tômaot!)
 
“Waor eddut nouw over”, vroeg ik, “wá gaode 
gij dan dubbel doen, deez jaor?”.
“Nou, da’s tog ut nuuwe motto meej    
       karreneval”, zeej ze. “Vorig jaor mogtur  

  illemaol niks, dus w’ebbe  
  wel wa in t’aole!”.
“We zouw’ut buvvobbuld acht dage kunne 
viere in plaots van vier. Of de  grôte optogte 
tweej kir over d’Aodijk laote rije meej ekstrao 
grôte gaote! K’eb g’oord g’ad dat ôônze 
prins gin tweej, mar vier paoges wil ebbe en 
we spreke af da w’ammaol dubbel zoveul 
leutpenninge gaon aonschaffe. 
Ok moge we ââmpesâânt tweej kir zoveul 
kuffettie gooje as âânders (da’s dus tweej kir 
niks) en oewut zit meej ‘alf vaste is 
nog nie gezeet g’ad. Da zal wel vast 
un “êêl” worre.  

“Ik zie trouwes nog wel un 
prebleem; Tweej kir aoring-appe 
lekt me naost al die pintjes un 
bietje veul van ‘t goeje. Ge wil tog 
da’k vollegend jaor nog stêêds ‘ier, 
in mun bukkienie naost oew, op 
ôôns ‘âânddoekske zal passe!”
Ôônze burgemêêster wit nog un 
âândere oplossing, eetie gezeet 
g’ad;  “Wèrum viere we nie gewôôn 

ók nog un kirke karreneval in de zomer? Dan 
doen me ut tog ok dubbel?”. 
K’wit nie of tie dan illemaol begrepe eet 
waor karreneval vor staot.
Mar jao, we zie wel. ‘K eb overiggus wel 
g’oort g’ad dattie, in ut kaoder van ut 
nuuwe motto, zun naom wil verâândere van 
Dupplao in Duploow. (volgus dun “Dikke van 
Daole” is da un moeiluk woord voor dubbel).

Dun Eric

Ze spelen alles, van Veul Gère en 
Snollebollekes tot oude krakers. 
Lokale hits als De Muts, worden door 
huisarrangeur Wouter Poncin, in een 
verfrissend jasje gestoken. En dit jaar 
zijn ze de winnaars van het Blèèfêêst 
met een knaller van een liedje: 
“Me doen’ut deez’jaor dubbel”. De 
geestelijke vaders en moeders van het 
pakkende liedje zijn Wouter Poncin, 
Marrie Meeuwsen, Margaretha Kaijen, 
Johan Sterks en Jeroen Luijcks. Tijdens 
carnaval 2021 hebben ze iedere dag 
een uniek nummer met clip gemaakt 
en gedeeld. Zo hebben ze ervaring op 
kunnen doen voor het Blèèfêêst. De 
ideale carnavalsdag van Toeternietoe 
begint al vroeg met goed eten, een 
biertje en een eerste stukse muziek. 
Pizza bij Sam, pannenkoeken bij 

Wouter of op dinsdagavond een 
bordje (euthe)nasi bij Margaretha 
mogen niet ontbreken. En na een 
dag vol sfeer en muziek maken op 
verschillende locaties, eindigt de dag 
het liefst met een delleke en een 
Schrobbelèr. Zeker dit jaar zullen ze 
overal waar ze komen, er weer een 
dubbel feest van maken!

ME DOEN’UT ME DOEN’UT 
DEEZ’JAOR DUBBELDEEZ’JAOR DUBBEL

Al bijna 30 jaar maakt Toeternietoe er een dubbel feest van in 
het Kielegat. Vanaf de eerste noten lopen wij in de polonaise!

Toeternietoe winnaar 
Toeternietoe winnaar 

Blèèrfêêst 2021Blèèrfêêst 2021
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DDaanniieellllee  
GGeenneeffaaaass

Pagena

Wie is je prins?
Page: Prins Arie d’n Irste 
Daan: Dat is mijn vriend Tijn

Hoe ben je erin gerold? 
Page: Ik had een brief met mijn motivatie 
opgestuurd naar ’t Kielegat. Ik voelde me 
vereerd dat ik het stokje mocht overnemen. 
Daan: Ik vind het leuk om in de sales te 
werken. Netwerken en zorgen dat de juiste 
mensen op de juiste plek terecht komen, en 
daarin alle partijen blij maken.  

Welke kroeg kom je graag?
Page: De Prinsenbar Publieke Werken 
natuurlijk. 
Daan: Casa Danielle, ik drink graag thuis een 
borreltje met visite. Daarnaast kan je me 
overal in de stad tegenkomen, de Disco Dip bij 
Holy Moly vind ik ook erg gezellig. 

Hoe vier je carnaval?
Page: Altijd aan de zijde van onze hoogheid.  
Daan: Met vrienden buiten hossen in ’t 
Kielegat, op carnavalszondag een bezoek aan 
mijn roots in Boemeldonck. 

Wat eet je graag?
Page: Worstenbrood of een lekker bakwerkje 
van page Jiske.
Daan: Een diner in een van mijn favoriete 
restaurants. 

Wat drink je graag?
Page: Alles wat nat is 
Daan: Hetzelfde, met een voorkeur voor 
bubbels! 

Favoriete liedje?
Page: Daar is Prins Arie 
Daan: Daar Komt ie Weer aan Daan  

Wat is je taak?
Page: Dit is mijn eerste jaar als page van ut 
Kielegat. Samen met Jiske zorg ik ervoor dat 
de hoogheid Prins Arie d’n Irste niets tekort 
komt. Daarnaast zorgen wij met iedereen in 
ut Kielegat ervoor dat we een fantastische 
carnaval beleven.  
Daan: Werken. Daartegenover staat genieten 
van mijn vrije tijd met fijne mensen. 

Favoriete plek?
Page: Altijd aan de linkerkant. 
Daan: Lekker knus thuis op de bank, met de 
beentjes omhoog. 

Waar lach je om? 
Page: Alle vrolijke feestvierders die we 
tegenkomen in ’t Kielegat. 
Daan: Droge humor, zoals dat vrolijke 
worstenantwoord van Jiske hiernaast. 

Om wie lig je dubbel?
Page: Onze eigen Nar!
Daan: Om heel veel mensen.

Goede eigenschap?
Page: Vrolijk en energiek 
Daan: Optimistisch en gedreven.

Rood of oranje? Favoriete kleur?
Page: Rood, te vinden in de mooie kostuums 
van Prins Arie en de Pages. 
Daan: Vandaag is Rood! 

Aan het einde van de dag of avond denk je?
Page: Ik kan niet wachten tot we weer mogen! 
Daan: Hoeveel uur slaap nog tot de wekker 
morgen gaat?  

Hoe kom je thuis?
Page: Ik kom netjes thuis met de taxi of met 
de Prinsenbus. 
Daan: Taxi service Tijn 

Wat doe jij dees jaar dubbel?
Page: Dubbel genieten van mijn nieuwe rol als 
page en dit carnavalsseizoen.
Daan: Dubbel genieten van alles.   

Wat is je voornemen voor 2022?
Page: Het beste maken van alles wat we 
kunnen vieren in ut Kielegat in 2022, in welke 
vorm dan ook! 
Daan: Weer een gelukkig en gezond jaar voor 
iedereen in mijn omgeving. 

Waar kun je jou voor wakker maken?
Page: Een dansje op Daar is Prins Arie
Daan: Liever niet wakker maken, dankjewel. 

Met wie zou jou wel eens een beschuitje 
willen eten?
Page: Liever un lekker delleke met Veul Gère. 
Daan: Kickboks koning Rico Verhoeven 

Welke prinsessen eigenschap bezit je?
Page: Vriendelijk en altijd vrolijk. 
Daan: Nooit vieze schoenen, net als 
Doornroosje kan ik 100 jaar slapen.

Personalia
Naam; Danielle Genefaas, beter bekend als: Daan 
Leeftijd; 27 
Carnavaleske taak; Page
Reguliere werk; Consultant bij een detacheringsbureau 

Page Links
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JJiisskke e vvaann  GGeeiijjtteennbbeeeekk

Pagena

Wie is je prins?
Page: Prins Arie d’n Irste natuurlijk!
Jiske: Dat is mijn eigen Jasper.

Hoe ben je erin gerold? 
Page: Ik ben ‘gescout’ door ex-prins Dionysos 
en nar Marco. 
Jiske: Ik vond het leuk om kinderen wat te 
leren. Een hele klas vol leek me wat veel. 
Eentje aan je tafel is al chaos genoeg.

Welke kroeg kom je graag?
Page: Onze eigen prinsenbar: Publieke 
Werken
Jiske: Ik hou wel van een kroegentocht

Hoe vier je carnaval?
Page: Lange dagen, korte nachten, veel 
zwaaien met de handen, kramp in de kaken 
van het lachen en heel af en toe een slokje 
bier.
Jiske: Lange dagen, korte nachten, polonaises 
lopen en veel slokken bier.

Wat eet je graag?
Page: Ik kan niet kiezen: worstenbroodjes óf 
het dinsdagavond diner bij de Keyzer. 
Jiske: Gei(j)tenkaas! Of pasta carbonara 
(zonder room!)

Wat drink je graag?
Page: Waterzakjes 
Jiske: Bier!

Favoriete liedje?
Page: Daar is prins Arie
Jiske: M’n lijflied: Een geit in het café

Wat is je taak?
Page: Ervoor zorgen dat Prins Arie er altijd 
weer gelikt uit ziet. Mijn taak is zijn steek op 
en af zetten op het moment dat het nodig is. 
Jiske: Wassen, strijken, stofzuigen, dweilen, 
boodschappen halen… In ruil daarvoor hoef ik 
niet te koken! 

Favoriete plek?
Page: Rechts!!
Jiske: Voor de kijkers links

Waar lach je om? 
Page: Lachen? Dat kunnen pages niet, toch?
Jiske: Gei(j)tenfilmpjes!! 

Om wie lig je dubbel?
Page: Al die lieve leden van ons hele gevolg
Jiske: ‘Worsten zijn heel vrolijk, ze liggen 
namelijk altijd dubbel!’ 

Goede eigenschap?
Page: Zorgzaam 
Jiske: Behulpzaam

Rood of oranje? Favoriete kleur?
Page: Rood!
Jiske: Oranje!

Aan het einde van de dag of avond denk 
je?
Page: Wanneer is het volgende feestje?
Jiske: Wanneer is het weekend?

Hoe kom je thuis?
Page: Met de bus of taxi
Jiske: Kruipend 

Wat doe jij dees jaar dubbel?
Page: Dubbel zo hard genieten van de feestjes 
die dit jaar wel doorgang kunnen vinden
Jiske: Dubbel zo hard genieten van ons huis 
dat ein-de-lijk af is

Wat is je voornemen voor 2022?
Page: Me doen’ut deez’ jaor dubbel
Jiske: Een dag niet gelachen is een dag niet 
geleefd

Waar kun je jou voor wakker maken?
Page: Carnavalsfeestjes!
Jiske: Gei(j)tenkaas, sushi en kaassoufflés

Met wie zou je wel eens een beschuitje 
willen eten?
Page: Onze burgemeester
Jiske: De koning en de koningin

Welke prinsessen eigenschap bezit je?
Page: Veel lachen en wuiven naar het 
publiek
Jiske: Altijd gelakte nagels

Personalia
Naam; Jiske van Geijtenbeek
Leeftijd; 27 jaar
Carnavaleske taak; Page
Reguliere werk; Logopediste, voornamelijk met kinderen

Page Rechts
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Officiële Sigma 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

OFFICIËLE
SIGMA
DEALER

We houden de 
stemming erin.

Bezoek 1 van onze 3 locaties: 

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

Winkelcentrum Moerwijk / Winkelcentrum Heksenwiel / Generaal Maczekstraat 10

ÔÔk k vvoooor r uun n ffiieettsskke e 

mmeeeej j dduubbbbeelle e wwiieelleen n bbeenndde e 

bbiij j ôônns s aaoon n uut t jjuuiisstte e aaddrreess! ! 



Ze zijn samen geboren, 
slapen op dezelfde kamer, 
zitten in dezelfde klas, in 
hetzelfde voetbalteam, 
maken (soms) samen ruzie 
en natuuuurlijk feesten ze 
altijd samen. De Kielegatse 
tweeling Siem en Tobias 

(7) zijn allebei dol op carnaval. Ze hebben evenveel leut 
met carnaval, maar Tobias is 10 cm langer dus hij is de 
grôtste carnavalsvierder van de twee. 

Maar is carnaval als tweeling echt dubbel zo veul leut? Daarover is de 
tweeling het absoluut eens. Samen kunnen ze verkleden en met papa 
maken ze ieder jaar zelf een nieuw carnavalspak. Samen dansen of 
samen gek doen is echt veel leuker. Maar over de beste carnavalsoutfit 
zijn ze het dan niet helemaal eens. Siem vindt de Kadrakofant het 
mooiste en Tobias is meer fan van het drollenpak (met WC-bril).

Hun favoriete carnavalsmoment is duidelijk: 
als ze van opa Joop met een oliebol in de 
draaimolen op de Grote Markt mogen…
samen met zusje Isabeau. En nog een 
keer en nog een keer... En natuurlijk de 
kinderoptocht en het hossen in de Avenue.

Maar wie van de tweeling wordt 
nou later de opvolger van Prins Arie?
Siem: “ik word prins Carnaval”. Tobias: “ik, nee Siem, ik, nee 
toch Siem”. We zetten onze leutpenning in op Siem, die houdt ook 
nog eens van zingen en dansen en dat is natuurlijk belangrijk voor een 
prins. En Siem heeft vijf jaar lang een foto van prins Daan boven zijn bed 
gehad. 

 Dubbele keuzes, wat kiezen ze?
 • Confetti/serpentine 
 • Sjaal/muts 
 • Hossen/muziek maken  “Maar wel hard zingend!”
 • Worstenbrood/friet 
 • Carnavalskapel/DJ “Behalve als Auwmenore speelt, 
 dat vinden we ook geweldig!”
 • Fristi/Cola 

Dirk en Joris Stoof (43) hossen al lang samen in het 
Kielegat. Dirk komt ieder jaar met carnaval vanuit onze 
hoofdstad drie dagen naar Breda en heeft zelfs de 
tekst ‘Sanseveria’ en het logo van het Kielegat op zijn 
arm getatoeëerd. Joris is trombonist in blaaskapel ‘De 
Boolingschoen’ en struint onze stad vijf dagen af op 
zoek naar bier, polonaises en aspirine. 
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Tosti of Frikandel? 
Me doen ut gewoon dubbel! 

WA HEDDE NODIG?
Un stuk of drie 
diepvries frikandellen
Brôôd
Un rooie juin
Mayonêês
Curry
Kêês

HOEMOETTA’DAN?
Laot de frikandellen ontdooien. Snij de rooje juin in dunne 
ringuskus en schaaf wa plakskes kêês. Snij de frikandelle in 
plakskes. Beleg ut brôôd meej kêês, frikandellen, uienringuskus, 
mayonêês en curry. Leg hier een plakske brôôd  bovenop en 
herhaol dit voor nog unne tosti. Leg de tosti’s in ut tosti-ijzer 
en bak ze mooi bruin! Of vijf minuutjes onder d’n grill, da ken ok!

Siem en Tobias Geerards

We maoke dur gewôôn un frikandellentosti van! Hier hedd’ut recept:We maoke dur gewôôn un frikandellentosti van! Hier hedd’ut recept:

Eet smaokulluk!

Van kinds af aan zijn ze natuurlijk 
samen de stad in getrokken. Dit 
begon als kind op het Oele 
Festival in het beruchte Turfschip 
van Breda. Met een vader afkomstig 
uit het Ginneken en een moeder van 
de Haagdijk kon dat ook niet anders. 
De eerste keer echt samen was in 
Rijsbergen, in een achterzaaltje van 
café de Brabander. Aan de cola, maar 
samen op pad. Absoluut dubbele leut! 

Het echte werk volgde de jaren daarop. Met vriend Jan ging CV Lang 
Zat (gemiddelde lengte is 1.95) de kroegen af in diverse outfits. Van 
Engeltjes, tot de Toppers, van de drie Heiligen tot hockeymeisjes. De 
tweeling viert niet altijd samen carnaval. Dirk viert het nog altijd samen 
met zijn vriend Jan en zijn vrouw Maartje. Joris is sinds een jaar of vijftien 
met zijn vrienden uit zijn blaaskapel op pad. Die heeft een strak schema, 
maar ze vinden elkaar altijd wel en dan trekt de stoet verder door Breda. 
Zolang Dirk het volhoudt is hij erbij, maar zijn hotelkamertje lonkt vaak 
rond middernacht. Joris loopt na twee dagen al flink met zijn ziel onder 
zijn arm. Maar weet altijd wel de vijf dagen vol te maken.

 Dubbele keuzes, wat kiezen ze:
 • Confetti/serpentine
 • Sjaal/muts “Gele muts van Gerrit”
 • Hossen/muziek maken “met de Boolingballen”
 • Worstenbrood/friet “meej mayo en dellekes”
 • Carnavalskapel/DJ  “Uiteraard CV de Boolingschoen!”
 • Bier/Waterzakje  “Bier, veul bier...”

Dubbel zo 
veul leut

Hossende 
Tweelingen

Dirk en Joris Stoof

Siem Geerards



Paardeweide 22 | Breda | Volg ons op:    ....   
 076 - 542 31 54 | info@abc-clinic.nl | www.abc-clinic.nlu een te gek Carnaval! 

Ziede gij dubbel
....door ‘ààngende 

oogleden, en ‘edde 
daor problemen meej? 

Denkt dan ‘es aon un 
ooglidkrèktie van ABC!

Ondanks Covid-19 wenst ABC Clinic



Me doen'ut 
deez'jaor dubbel 

‘Me doen’ut deez’ jaor dubbel’
Da nuk me illemaol niks
Mar ik denk da’k ut deez jaor wel fiks
Nao zonne tijd meej strubbel

Vorrig jaor meej de carreneval
Zaote me thuis op de bânk
Vijf daoge lang gejânkt
En echt goed zitte baole vooral

Mun pilske dronk ik alleen
En polonaise was ur nie bij
Daorvan wier ik nie blij, 
want waor wasde gij?
Meej illemaol niemand om munêên

Mar deez jaor doen me ut dubbel
Twee keer vijf daoge fêêst.
Me zijn veuls te lâng thuis gewêêst
Me drinken tot d’n leste druppel

Dubbel bestelle aon de bar
Twee keer unnen optocht
Twee keer d’r over di versje nao gedocht
Twee woensdagen naor d’n h’eringkar

Twee knuffels krij’de a’k oe dan tege kom
Want ‘k eb jou dubbel gemist
Want kwit nie waor de gij bent gewist
Mar www snotver k’eb ouw gemist punt com
   

Janus van Ebscheute

Worrutwa?
(of kennutnie...)

Als ik zo soms mijn ogen sluit
Heel zacht ‘de Paarse Heide’ fluit
en afdaal in gedachten
Dan denk ik terug, maar ook vooruit..
wat staat ons nog te wachten?
 
Ik las het net nog in de krant
Dat virus... in het hele land
En wij zitten hier te smachten
Aan carnaval ons hart verpand…
Wat staat ons nog te wachten?
 
Want ik wil dat ánder virus hier
Van vier us.. carnaval!..plezier!
Worstebrojkes.. hele vrachten
De singels vol met schuimend bier
Staat dat ons nog te wachten?
 
Eej Kul, oe is ut nou mee jou?
Kom binnen jongen, vat gin kou
Hier un pilske! kom op krachten
Wa denkte? Gaon wij nog op sjouw?
Staat dat ons nog te wachten?
 
Als dat straks weer eens zo mag zijn
Dan wordt het leven dubbel fijn
Met een eind aan al die trubbel
Dan geldt pas echt voor dit festijn….
“Me doennut deez’ (of da) jaor dubbel!”

Frans Fluitman

Me doen'ut 
deez'jaor dubbel 

Op mun ouwe krakende fietske naar de stad 
Verschijnt langzaam de grôte slanke toren 
Wapperen de vlaggen van ut Kielegat 
Weet ik, mun eigen aard ging nooit verloren

Omzwervingen boven rivieren en over oceanen 
Als de grote Nassau klok begint te luiden 
Vind ik de weg terug in de opwellende tranen 
Dit is mun thuis, de parel van ’t Zuiden

Luisterend naar de Mauwerts 
en het Oelendienst gebed 
Telde ik af naar de viering van die 
vier prachtige dagen 
Hoe vaak de Kliko nog moest worden buitengezet 
En ik mun geliefde bontjas weer mag dragen

Die nu nog ruukt naar de leut van ut leste jaar 
Net als de sjaal die fier om munne nek hangt 
En zelfs de confetti in m’n synthetische haar 
Al zo lang naar deze dag terugverlangt

Dan loop ik om “elluf over” de warmte tegemoet 
Waar de kapellen spelen als nooit tevoren 
Pompt mun hart het rood-oranje bloed 
Kannibalen, Makrelen en zelfs Auw Men Ore

Doen mun dagelijkse zorgen verdwijnen 
Familie en vrienden hossen met me mee 
Samen verbonden, de groten en kleinen 
Vrienden voor ‘t leven, uit de rij voor de wc

We blèèren samen over een bloemetjesmotief, 
Een droogstaand plantje en een Toreador 
Vinden kale mensen plots bijzonder lief 
en sorteren bij Hoevelaken immer goed voor

Met het rijke gevoel van un leutpenning in mun 
hand
Zie ik hem daar ineens in de Prinsenbar staan 
Met drie bier en un Schrobbelèr, echt zó charmant 
Vraagt hij me vóór in de polonaise te gaan

Op mun ouwe krakende fietske vanuit de stad 
Denk ik terug aan die aller irste zoen 
En zeg ik: ‘Wa denkte durvan, mun lieve schat? 
Laten we ut deez jaor mar eens dubbel doen...’

Ingrid van Doesburg
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LEUTIGE DICHTKUNSTLEUTIGE DICHTKUNST

Ingrid van Doesburg

WINNAOR 2022
WINNAOR 2022

Ook dit jaar deden vele Kielegatters weer mee aan de carnavalsgedichtenwedstrijd.

Onder leiding van voorzitter Rob van Uden sprong het gedicht van Ingrid van Doesburg er bij de jury unaniem 
uit! Een vrolijke polonaise van woorden, precies hoe de organisatie het bedoelt. Tijdens de Oeledienst (op 

zondag 27 februari te zien bij Baronie TV, Elisabeth TV en BredaNu) draagt Ingrid het zelf voor. 

De beste drie gedichten lees je hier in de Kontklopper!

Met een digitale viering in het thema ‘licht geven, licht krijgen’ gaat diaken Rob van Uden, d’n Pastor, 
ons dit jaar weer voor. Samen met ordebewaker suisse Dun Bart en Prins Arie met zijn gevolg. Dankzij 
(leut)orkest Huysluy, Toeternietoe, Dave Sterrenberg en Niek van Uden is er volop vrolijke muziek. 
En bovendien trekt de caravaan op een unieke manier door het Kielegat. De uitzending is te zien op 
carnavalszondag 27 februari van 10.00u - 11.00u bij Baronie TV, BredaNu en ElisabethTV.

Oeledienst



DUBBELZINNIGE DUBBELZINNIGE 
MUZIEKNUMMERKESMUZIEKNUMMERKES

Met een motto als dat van dit jaar konden we natuurlijk niet anders dan onze 

eigen muzikale allesweter en –kunner Joep Peeters vragen naar zijn top 11 van 

carnavalsliedjes, soms dubbelzinnig. Hiertoe neemt Joep ons mee terug in de tijd. 

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.

 Kielegat op Spotify

28

Weet je nog wel oudje
Tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw was er bijna 
geen echte carnavalsmuziek. We deden het met vooral veel 
militaire marsmuziek, bijvoorbeeld “Stars and Stripes Forever”. 
In de jaren vijftig kwamen er echt Bredase teksten, zoals 
“Wat zou het, wat zou het, toch mooi zijn om te zien, als 
Kiske en Mieske, die kende wel misschien” op de melodie 
van “Wien bleibt Wien”. Pas in de jaren zestig kwam er echte 
carnavalsmuziek met als topcomponisten de Twee Pinten. “Bij 
ons staat op de keukendeur“ was hun grootste succes.

 
Scabreus?
Scabreus is een deftige 
term voor schuine liedjes, 
dubbelzinnig, double entendre. 
“Stars and Stripes Forever” 
werd: “Wat doet een matroos 
met zijn geld? Hij verbrast het 
en brengt het naar de hoe….
fsmid”. Zelfs de twee Pinten 
wordt het wel eens te machtig: 
“Wa’n lekker ding bendegij 
en ge het zo’n lekker köntje”. 

Hydra zingt “Als het gras twee kontjes hoog is”, als je begrijpt 
wat ik bedoel. Hoe zit dat nou met die scabreuze 
liedjes? Het is meer “a dirty mind is a joy forever”. 
Oftewel “schuin” denken bij allerlei liedjes. Zelfs 
Chuck Berry had zo’n liedje: “My Dingeling”. Zwarte 
Riek zong “wij zijn de meisjes van ’t confectie-
atelier, de Modinettes, de Modinettes”. Dat werd 
natuurlijk “Wij willen naaien, wij willen naaien”. 
Soms blijft een BovenMoerdijks liedje hangen 
zoals “‘k Heb Hele Grote Bloemkole” van André 
van Duin, ”Moeder mag ik in de Kaspische (zee 
gaan zwemmen)” en Ria Valk met haar worstjes 
en preitjes. 
 
Sukkelige mannen
In een carnavalslied zijn mannen meestal 
sukkels. “Nee Karel, nee Karel niet vandaag, 

Peeters

Joep

al wil je nog zo graag. Ga maar liever schaken met de 
interlectuelen”. En dan Nico Jongenelen die bangeschijterd: 
“Ik kan niet slapen op een ander”. 
 
Teveel bier
Het gevolg van al die biertjes 
is soms niet leuk. Teveel? “En 
we drinke totteme zinke”, 
eigenlijk “Lily The Pink”. 
En dan die Leo: “Je bent 
vannacht weer dronken 
geweest”. Zelfs in Oeteldonk 
gaat het soms mis: ”Ik heb 
unne spijker in m’n kop au 
au, Daar zit unne kikker 
bovenop nou nou”. 
 
Schuiner dan schuin 
Tenslotte nog deze twee: “Den ‘ond van dokter Bijnen, die 
pieste in ut zand, ut zand begon te schuimen en de jongens 
riepen brand”. En natuurlijk “Uit de weg want ik moet weer 
overgeven”. Een wijze les Kielegatters: ’t is net als met bier: 
overdaad schaadt. Één scabreus liedje per polonaise is genoeg.  

De Top 11 van Joep Peeters(Natuurlijk veel Bredase liedjes)

1.  ’t Is Carnaval (Le rêve passé)
2. Bredase/Ginnekse Potpourri met onder andere     “Eel ut Ginneke staat in brand, z’ebbe geen water, z’ebbe geen water”.3. Op de Havermart, is ‘nen valsen dot gevonden4. Wat zou het wat zou het, met daarachter ja die Bredase meisjes5. Wij komen tesamen: Truus Naaikens, Truus Naaikens6. Glohohohohohohohohohohohohohohogloria7. Hé Hé Hé Hé Hangijzerkes, uit Gilze-Rijen

8. Ayay Muchacha Marguerita, uit Tullepetaoneland9. Jij bent veel te mooi om in je eentje naar huis toe te gaan10. Ik voel meneige nie zo fijn, a’k nie in’t Ginneke kan zijn11. Uit de weg want ik moet weer overgeven

De Twee Pinten - 
Wa un lekker ding bende gij

André van Duin - ‘K Heb Hele Grote Bloemkolen
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de 
specialist in 
natuursteen
en composiet

petitnatuursteen.nl

www.wintersbouw.nl

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

www.vandenassumoptiek.nl

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

MMeeeej j uunnnne e bbrriil l vvaan n 

VVaan n DDeen n AAssssuum m zziieedduut t nniie e dduubbbbeell! ! 

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

kèkt vor al ôônze 
opsies ôk is op:



Tijdens een avondje kaarten in 
1956 wordt het idee geopperd 
om mee te lopen in de Kielegatse 
optocht en zo ontstaat, onder de 
naam Kaartclub 56, het prille begin 
van een carnavalsvereniging die we 
nu kennen als de Narrekoppen. 
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Vorig jaar hebben de Kielegatters voor de 
eerste keer kunnen laten zien hoe goed ze 
in het schrijven van de echte Bredaose taol 
zijn. Maar praten is duidelijk makkelijker dan 
schrijven! Het Dikteej bleek dan ook een 
stevige opgave en met name alle leestekens 
waren een groot struikelblok voor velen.

De “streepkes en dakskes” leverden veruit de meeste 
fouten op en waren ook lastig zo snel te vinden op 
de toetsenborden die meestal niet ingericht zijn op 
het “Bredaos”. Dit jaar ligt er een nieuwe kans voor 
de Kielegatter. Op carnavalszaterdag zullen twee 
nieuwe presentatoren de Kielegatter meenemen 
in de Bredaose taol en hen uitdagen de alles 
foutloos op papier te krijgen. Met de input van de 
deelnemers van vorig jaar hebben de schrijvers het 
Dikteej wat aangepast, wat betekent dat er kortere 
zinnen zijn, met meer tijd om die, door de alcohol 
wat vertraagde, Kielegatse hersenen tot betere 
resultaten te kunnen laten komen. 

Ofwel: tis makkelukker deez’jaor. En leuker! Want 
de huidige maatregelen bieden zelfs de mogelijkheid 
om het Dikteej live mee te doen! Niet alleen zal het 
op TV (via BredaNu) uitgezonden worden om de 
mensen thuis mee te laten doen, ook is er ruimte 
voor een beperkt aantal Kielegatters om in de zaal 
te zitten en daar live te strijden om de Kup meej dun 
grôte oore. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, 
dus schrijf je snel in!  

JubilarissenDe Narrekoppen zijn bij trouwe 
bezoekers van de Grote Optocht 
zeer bekend. Deze knappe koppen 
hebben zich onsterfelijk gemaakt door 
diverse prijzen in de wacht te slepen. En 
als je dan drie keer achter elkaar de eerste 
prijs pakt, mag dat als een heuse hattrick 
de boeken in. 

Hilariteit
De bouw van deze wagens alsook 
het meerijden in diverse nationale en 
internationale optochten zorgt voor een 
hoop hilarische momenten. Zo werd eens 
de wagen geparkeerd in een weiland 
van een collega carnavalsvereniging. 
Een week later wacht de Narrekoppen 
en onverwachte verrassing. De wagen 
is door het natte weer tot zijn assen 
weggezakt in het weiland en een lokale 
boer moet er met zijn tractor aan te pas 
komen om boel te redden. 

Bouwen met jong en oud
Bij de familie Claassen worden de 
Narrekoppen zeer gastvrij ontvangen en 
krijgen ze de ruimte om aan de prachtige 
creaties te bouwen. Door uitbreiding van 
het bedrijf moeten de ``nrrenkoppen 
verhuizen en zo belanden ze in een 
loods bij het Hekven in Breda. De wens 
is dat deze locatie de bestemming 
bouwkot krijgt, zodat er ook in de 
toekomst gebouwd kan worden. En dat 
die toekomst er is, blijkt uit het feit dat 
er meer jeugd betrokken wordt bij het 
bouwen van de wagens. 
Het ledenbestand heeft wat verloop 
gekend, maar ook zeer trouwe leden. 
Zo mag de naam Bert van Gorkum niet 
ontbreken aan de ledenlijst. Bert is deze 
carnaval 44 jaar lid van de Narrekoppen 
en dat is wel een extra feestje waard.

Volgend jaar weer
Het carnavaleske jubileum van de 
vereniging was maar wat graag gevierd 
met een creatie die 66 jaar Narrekoppen 
uitstraalt. Helaas heeft de vereniging, met 
pijn in het carnavalshart, besloten om de 
bouw wederom uit te stellen. En als je 
nou denkt dat ze de koppen laten hangen, 
dan heb je het mis. De gezelligheid en 
het plezier staan hoog in het vaandel, dus 
volgend jaar is deze vereniging, met zijn 
rijke historie zeker weer van de partij!

Narrekoppen 66 jaor!Narrekoppen 66 jaor!

UUt t GGrrôôôôt t 
KKiieelleeggaatts s 
DDiikktteeeejj

Dubbel de ruimte voor creativiteit!

Zowel voor als na carnaval kun je bij Stof&Wol terecht 
voor al je stoffen, wol en fournituren. Haal snel nog iets voor 
je carnavalsoutfit of kom neuzen in de nieuwe collectie. Ook 

wij doen het dubbel, want de nieuwe winkel is 2 keer zo groot!

Belcrumweg 30 | 4815 HB Breda | 076-5327424 | www.stofenwol.nl

Openingstijden:
di-vrijdag: 
10.00 tot 17.00
zaterdag: 
10.00 tot 16.00
Ruime gratis 
parkeergelegenheid 
bij Jumbo/Aldi

Wil jij ook een steentje bijdragen 
aan het mogelijk maken van 
carnaval in ut Kielegat? Wordt 
dan ‘Vriend van de Prins’. Het kost 
je 66,66 euro per jaar en als je 
partner ook tegelijk vriend wordt 
betaalt deze slechts 33,33 euro. 
De vriendenclub telt inmiddels 
ruim 300 donateur.En daar krijg 
je zat voor terug! Uitgaand van 
een gangbaar carnaval krijg 
je een uitnodiging voor de 

nieuwjaarsreceptie, een gezellig 
ontbijt voor de Oeledienst en 
goede zitplaatsen tijdens het 
concert. Bij de Grote Optocht heb 
jij in een gezellige trailer in de 
Haven het beste zicht onder genot 
van een hapje en drankje. 

Heb jij ook een oranje-rood hart 
en wil je ut Kielegat steunen? 
Mail dan naar: 
vvdp@kielegat.nl

Ôônze vrienden staon dubbel 
en dwars ââchter dun Prins

web.kielegat.nl/dikteej
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Typisch ‘88
Tijdens het Blèèrfêêst op 6 november overlijdt Ruud de Zwart (32 jaar) kort 
nadat hij had opgetreden in Concordia. Op woensdag 11 november wordt de 
prins alsnog op informele wijze in het Kielegat gepresenteerd. Het afgebroken 
Blèèrfêêst wordt 11 december in de aula van de Gemeentelijk Technische 
school herhaald. Carnaval speelt 
zich steeds meer in gesloten kring 
af. Veel caféhouders sluiten zelfs 
de deuren door onveiligheid, 
agressie en om financiële redenen. 
Het feest gaat zich ook meer naar 
de diverse wijken verplaatsen. 
Voor de eerste keer worden 
op de Grote Markt de grote 
optochtwagens gepresenteerd.

Prins:  
Prins Ricus d’n tweede
Pages:  
Odette Takx en Ellen van 
de Velde
Motto:  
Zet achtentachtig op 
zunne kop
Winnaar Blèèrfêêst:  
De Huysluy
De Grôtste Mââuwert:  
Aimé Cruysbergs
Winnaar Grote Optocht:  
CV de Meikevers
 

van deez jaor
Enkele feitjes1988

Zitte me dan in 2022: tweej kir elluf, un mooi 
dubbel jaortal waorin m‘oopte carnaval dubbel 
en dwârs te viere. Maor in ut bijna 88ste bestaon 
vâân ut Kielegat ebbe me meer vâân zulluke 
carnavaleske dubbele jaore meejgemaokt. 
Witte gij nog ‘oew’ut toen’ebbe gevierd g’ad? 

Dubbele jaore 
in ut Kielegat

Typisch ‘11
De commissie Vrienden van de Prins benoemt alle oud-prinsen van 
ut Kielegat tot erelid. Het digitale scholenproject wordt op 14 januari 
2011 door wethouder Saskia Boelema gelanceerd. Een 
samenwerkingsverband met de vier stichtingen voor alle 
basisschoolleerlingen van groepen 6,7 en 8 van heel ut 
Kielegat en omstreken. In ditzelfde jaar wordt de Prinsenbus 
weer opgepimpt en het beeld van Sinte Juttemis in ere hersteld.

Typisch ‘99
Er heerst enige paniek in het bestuur als we in ‘98 vernemen dat het 
Turfschip op korte termijn zou worden gesloten. Gelukkig kunnen we nog 
een vol seizoen van deze onmisbare accommodatie gebruik maken. Voor de 
laatste keer vindt de prijsuitreiking van de Brakkensliert en de Grote Optocht 
in het Turfschip plaats. Ook wordt hier voor het laatste jaar het Guldenbal 
georganiseerd. Het jaar erop verhuizen al deze evenementen naar het Chassé 
Theater. 

Prins:  
Prins Lucius d’n Aller Irste 
Pages:  
Solange Koogje en 
Mijntje Notermans
Motto:  
K’ebber un nuske vor
Winnaar Blèèrfêêst:  
Bentzat 
De Grôtste Mââuwert:  
Jonkheer van Biblebon tot 
Bavel ( John van Pruijsen)
Winnaar Grote Optocht:  
CV de Narrenkoppen
 

van deez jaor
Enkele feitjes

Prins:  
Prins Kokkiel I
Pages:  
Muriel de Jager, Sandra 
Smits en
Mariëlle Brouwers 
Motto:  
Tis passe en mete
Winnaar Blèèrfêêst:  
De Loze Lavers 
De Grôtste Mââuwert:  
Geen
Winnaar Grote Optocht:  
CV de Narrenkoppen
 

van deez jaor
Enkele feitjes

2011

1999

Prins Ricus d’n tweede

Eric Westenburg 

Prins Kokkiel I

Frans Jacobs 

Lucius d’n Aller Irste

Luciën Verhoef



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:
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Typisch ‘66
In 1966 rommelt het in de Bredase 
carnavalswereld. De namen van 
carnavalsverenigingen als De 
Juinen, De Kreukels, De Oele en 
De Joekels, laten in die jaren veel 
van zich horen, ook de Biemeewes 
hoorde hierbij. Deze groep wordt 
‘de club van negen’ genoemd. 
Tijdens deze gezagscrisis tussen ‘de club van negen’ en de BCV 
wordt de heer Rolf Muntz bereid gevonden om een jaar als Prins 
Rolf te fungeren. De intocht van Prins Rolf I vanaf het stationsplein 
vind plaats zonder Prins. Deze is namelijk ontvoerd door 
carnavalsdispuut ‘Intelligentie’ naar Tilburg. Niet iedereen heeft er 
evenveel waardering voor. Op de Grote Markt arriveert ’s middags 
een politiewagen met zwaailicht en sirene met daarin Prins Rolf I. 
Op het bordes van het stadhuis wordt Prins Rolf I met schaatsmuts 
en schaatsen verwelkomd. Ter gelegenheid van het eerste lustrum van carnavalsvereniging ‘De 
Oele’ wordt er een concours voor carnavalskapellen georganiseerd. Met als locatie De Graanbeurs 
in de Reigerstaat. Van de zeven deelnemende kapellen winnen De Opjuiners.

Prins:  
Prins Rolf I
Pages:  
 Mimi Brouwers, Janette 
van Buuren, Lian de Grauw 
en Marcia Rooijen
Motto:  
Geen
Winnaar Oele:  
Opjuiners
Winnaar Grote Optocht:  
Een kleine rumoerige 
optocht, winnaar 
onbekend
 

van deez jaor
Enkele feitjes

Prins:  
Prins Maskerado IV 
di Baronio Bredaniae 
Motto:  
Jas uit, kiel aan

van deez jaor
Enkele feitjes

1966

van deez jaor
Prins:  
Prins Nico de Mus
Pages:  
Dit blijkt een moeilijke zoektocht…
Anja Krol wordt genoemd als één 
van de pages. In 1976 waren het 
Elsbeth Bodura en Kitty Maanders, 
maar waren zij dat in 1977 
opnieuw? Het is onduidelijk. Heel 
Kielegat zoekt mee! Witte gij’t?
Motto:  
Houw ons Kiel in de gaote
Winnaar Blèèrfêêst:  
Hennie Martens
De Grôtste Mââuwert:  
Harry Krijnen
Winnaar Grote Optocht:  
CV de Bieweewes 

Enkele feitjes

Prins Rolf I

Rolf Muntz 

Typisch ‘77
Carnaval 1977 loopt als een trein. De BCV verstuurt 2200 
(ludieke) blauwe enveloppen met aanslag leutbelasting. 
Tijdens het prinsendineej wordt de nieuwe Kielegatse vlag 
aan wethouder Ruud Sandberg overhandigd. Ook het nieuw      
      ingestelde bezoek van Prins en gevolg aan de scholen
        op vrijdagmiddag wordt overal enthousiast ontvangen.

Typisch ‘55
Voor de eerste keer wordt een kinderoptocht georganiseerd. 
Kielegatse brakskes verzamelen om 13:30u op de Haagweg. 
Met veel plezier gaan ze allemaal verkleed naar de Grote 
Markt en trekken dan naar het van Coothplein. De complete 
Raad van Elf loopt mee met de pliessie voorop.

1977

1955

Prins Maskerado IV

Bert Touw

Prins Nico de mus

Nico Jongenelen 



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 

Wij Doenút Deez'jaor veur un Eerlûk Bredao!
Stem daorom, op 16 maort, PeeVanD'Ao

BRABANTPLEIN 4, 
BREDA  |  076-5204264

ge hoort ge hoort dubbel zo goedubbel zo goe

meej un meej un 
apparaat van...apparaat van...



Traditiegetrouw overhandigt de burgemeester 
op carnavalszaterdag om 15.11u de sleutels van 
de stad aan Prins Arie. Maar oh jee! De sleutels 
van de stad zijn kwijt! 

Onze nar is weer eens slordig geweest. Waar heeft 
hij de sleutels gelaten? Download de Kielegat 
App en doorloop een spannende speurtocht 
langs 11 plekken in het Kielegat. Los de puzzel op 
en ontdek waar de sleutels zijn. De eerste 222 deelnemers ontvangen een Kielegatse attentie.

 
De speurtocht kun je zaterdag 26 februari tussen 10.11u 
en 13.11u doen, zodat de burgemeester ze op tijd 
heeft om ze om 15.11 aan Prins Arie te geven. Na de 
sleuteloverdracht kun je de route langs het verhaal ook 
nog de hele carnaval op eigen gelegenheid bewandelen. 

2020 - Sleuteloverdracht

1. Daan Quaars, Wet‘ouwer evenemente et bij 
zun aontrééje gezééd gad, en daormee zun 
eige gebóóje, unne n’oplossing te zoeke voor de 
bouwclubs in de geminte zoas de bouwclubkes op 
ut ‘Ekven. Ei et ôk gezééd gad da de grôtste dreiging 
voor ut vastenavondfeest is:“Nie naodenke over 
de toekomst.” Ei et dan ôk ut inisjatief genome om 
ellek jaor op 11-11 een “stâând van zaoke” weer te 
geve zoowda alle goeje bedoelinge nie verzâânde 
in pepiere tijgers. En aon pepiere tijgers ebbe de 
Kielegatse bouwclubs op ut Ekven “unne n’ééle 
levende ‘erinnering.” 
 
2. ”Der is mometeel niks mis mééj ut karrenaval 
in Bredao”, ‘et Wet’ouwer Quaars gezééd gad. 
’t Is de Wet’ouwer gebóóje d ’ellef gebóóje van 
de jaore 2005 tot 2019 op ut dôôje gemak, mééj 
zonder ’t affèséére, op zun ellevedertigst us nao te 
leze. Uit da dosjéé kende opmaoke datter genogt 
beter kan in de geminteraod en ut kulléézje. Der is 
van alles gemist. 
 
3. Wet’ouwer Evenemente, D. Quaars et ut 
carnavalsakkoord ‘Breda brengt ut saome!’ 
getekend mééj de acht karrenavalsstichtingen. Da 
was awir in 2020. Saome wulle ze zich inzette voor 
un: “grenzeloos, groen en gastvrij carnaval.” ‘T’is 
gebóóje om ut begrip ‘grenzeloos’ t’eroverwege 
of minstes noggus ‘t omschrijve wa persies wor 
bedoeld. ‘K zie da tegeswoordigs elleke dag op 
dum tillevisie en da zou verbóóje motte worre.
 
4. Wet’ouwer Evenemente, D. Quaars  maokt 
de staand van zaoke n’op op 11-11. Onderzoek, 
‘et geleid tot 11 h’aksiepunte, zoas afspraoke 
maoke over de bouwloodsen, h’attribute in 
d’opebaore ruimte, opruime van afval, duurzaam 
en toegankelijk carnaval. Na carnaval worden de 
11 punte saome verder uitgewerkt tot Kùkrééte 
h’aksies. Onderzoek wul in di geval zegge, 
gewôôn de goeje vraoge stelle aon mense die der 
verstáánd van ebbe. 

5. Voor de Bouwers aon ut ‘Ekven is ut gebóóje 
de Wet’ouwer oppernuuwt voor un werrekbezoek 
op te laaie op dum Mart en naor ut bouwkot t 
‘aole zodattie kan zien datter bij de waogebouw 
sinds 2000 mejeuvriendelukke waotergedraoge 
polieméére worre gebrukt as vervanger van 
Pujester. O da wiste nie!? Ok ‘ebbe de bouwclubs 
al jaore pruffesjônééle waotergedraoge 
duurzaome vèrref in gebruik genome waarbij 
vluchtige stoffe allenig voor ut schoonmaoke van 
de luchtdrukspuitpiestóóle worre gebrukt. 

6. As zellefregulerende, zelleforganiserende 
en mejeubewuste bouwclubs is ut verbóóje ,en 
ondermekaore beslote en gebóóje, pas dan 
nieuwe materiaole binne t‘aole en te gebruike 
meej zonder da is beweeze, op unne pepiere 
tijger, datter gin nie te aonvaorde schadelijke 
stoffe, die ut daglicht nie kunne verdraoge, in ut 
nuuwe spulleke zitte.  

7. Wet’ouwer Evenemente Quaars ziet wel brood 
in un bouwkot in eige b’eer voor de bouwers 
aon ut ‘Ekven Om de Wet’ouwer wa ’t èllepe, 
omdattie al zoveul inspanninge et verricht gad, de 
finensjééle middele voor d ’overdrachtsbelasting 
te vinden, is ut gebóóje dattie kètakt opnimt meej 
zunne kulleegao kuttuurwet’ouwer Marianne de 
Bie. Nouw as da de stichting “Beeldmakers” de 
creatieve broedplaats Elektron/MotMot Gallery in 
de Belcrum sluit weges gin toekomstperspectief 
motter wel wa t ‘aole zijn op kulleegjejaole basis. 
Da mot kunne agge da in de mot et. 
 
8. De kunstenèèrs is ut gebóóje in voorkomend 
geval zullie aajere uit te broeje op ut ‘Ekven. Daor 
kunne de bouwgroepe nog wel wa vollek gebruike. 
Unne n‘oop technische vraoge komme ok daor 
aon bod en ; agge ’t nog nie wist de bouwclubs op 
ut ‘Ekven zijn leutige Beeldenmaokers puur sang, 
meej toekomstperspectief.
 

9. Der ‘alleve b‘oeft ôk St Joost;  School of Art & 
Design zun eige gin grôte zorrege te maoke over 
het feit da MotMot Gallery en Elektron kan gaon 
verdwijne omdasse de zon nie mir in ut Avewaoter 
zien schijne. In een brief aan de geminteraod et 
St Joost die zorrege gedeeld. “Voor ons onderwijs 
vormt zo’n krejaotieve broeiplek in de stad een 
steunpilaar.” ’T Is mogelijk gebóóje un steunpilaor 
te vinden aon ut ‘Ekven daor broeit ok t’een en 
t’ander!! 
 
10. Voetbalclub NAC: Nooit Opgeve Altijd 
Deurzette, Aongenaom Deur Vermaok En Nuttig 
Deur h’Ontspanning is verkocht aan unne 
bouwgigáánt. Das voor de Beeldvorming om 
Vrolijk van te worre. Ei is al jaore bij NAC kind 
aon n’úis en et grôtse plannen meej de Paorel 
van ut Zuije. Watter van komt, komtervan maor 
d’irste tegevaller is gemeld. De bouw van un 
spiksplinternuuwt Stadijon gao nie deur op ut 
ouwe Ceej- Es- Em terrein. As Vrolijk van bouwe 
oud is tie ut gebóóje zun pijle op ut ‘Ekven te 
richte waor de trouwe supportersschaar “de Rat 
van Elf” is g’uisvest geworre. Das goed voor de 
Beeldvorming en Wet’ouwer Quaars wordt ter 
Vrolijk van. 
 
11. Nou as da Wet’ouwer Quaars alle lof verdient 
voor zijn inspanninge waor Karrenavalsstichtingen 
in en in de rondte van ut Kielegat, bouwclubs, 
stikgêve dweile die ut Kielegat rijk is en, al die 
bezoekers van d ’évenemente die karrenaval 
in zullieje art ebbe geslote: is het gebóóje de 
Wet’ouwer un voorzetje te geve om mee te dinge 
naor ut nuuwe Vastenavondmotto voor 2023 en 
das nie mis: ”Kielegat, daor zit meziek in”. Das 
toch om Vrolijk van te worre.!!

 
Agge mar leut et   
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In navolging van de wet’ouwer evenemente, Daan Quaars, die ôk Karrenaval in zunne portekwik et, ‘ierbij de stáánd 
van zaoke zoas ei zellef et gezééd gad ad op 11-11. Maor... vertaold in d’ellef gebóóje vanuit un vasten’avond’art.

11 Gebóóje Kielegat 2022

Trommel je buren op, trek je slingers, vlaggen, 
Kielegatse versiersels uit de kast; wij zijn op 
zoek naar de Grôtste Versierders van Ut Kielegat. 
Prins Arie verrast op carnavalszaterdag– en 
zondagavond het mooist versierde huis, straat, 
hofje of flatgebouw van het Kielegat. Stuur een 
foto of filmpje van jouw versierde huis of straat 
vóór 25 februari 11.11u naar pers@kielegat.nl. 

Vind de sleutels van de stad!
Kielegatse Speurtocht

van ut Kielegat
De grôtste versierder
De grôtste versierder

2022 - Witte gij de sleutels te vinden?

?
?
? ?

?
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Meej Carnaval dan motte een ding nie vergete…
Daddis goed ete, daddis goed ete! Want zonder 
unne goeje boojum gaode dum boat in!

Bentzat zong dit al een flink aantal jaar geleden. 
En voor unne goeje boojum gaan we zorgen! 
Net als vorig jaar organiseren we ut Kielegats 
Afhaal Kadetje! 

Kom op zondag 27 februari om 11.11u langs bij 
Prins Arie in de Haven en haal je brunchpakketje 
op. Zorg wel dat je je Afhaal Kadetje vooraf even 
bestelt via onze webshop! 

Het is 3 maart 1590, het weer 
is onstuimig tijdens de strijd 
om de herovering van de stad 
Breda. Het legioen van Prins 
Maurits houdt zich verstopt in 
het ruim van het turfschip. De 
wind laat het schip tegen de 
kade botsen waardoor er een 
gat in de kiel wordt geslagen. 

Door dit gat stroomt de 
proviand in vaten en kruiken 
naar buiten en kijken de 
soldaten door de poort van 
het Spanjaardsgat recht in de 
ogen van de onderdrukker. Dit 
maakt hen strijdvaardiger dan 

ooit en met 
deze vechtlust 
heroveren ze 
Breda. 

Ruim 400 jaar 
later duikt een 
duiker een kruik 
op vlakbij de 
Spinolaboot aan 
de Bredase haven. Het blijkt 
een fles uit 1590. Na onder-
zoek in een laboratorium is 
de inhoud van de fles 
gereproduceerd. Klaar om 
het aan het Kielegat te 
presenteren:

Stichting Kielegat Stichting Kielegat 
presenteertpresenteert

              
               Spinola, een 
                kruidige likeur om 
tijdens een avond stappen 
net zo strijdvaardig de 
avond door te komen. Het 
drankje met een vleugje 
van kaneel en een licht 
pepertje is de perfecte 
afwisseling naast je biertje.

Nieuw item: Afhaol kadetje
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Wat een feest, dit jaar mogen we weer een nieuw 
jeugdgevolg welkom heten. Beste Kielegatters, 

met trots stellen wij jullie voor aan:

De Kielegatse jeugdraad

Flip Geutjes

Jeugdprins

van ut Kielegat

Dubbelgangers van ut gevolg

LikeurSpinola

web.kielegat.nl/spinola
webshop.kielegat.nl

Reinout Blom

Bo Vreugde

Elijn de Koning

Noor Prenger

Tom Geutjes

Lucas de Bie

Nora de Lange

Anne Jongma

Tommie Geervliet

Hugo de Klerk

Nente Caré

Yasmine Frijters

Reyn Eland

Floor Herrijgers

Jeugdprinsesvan ut Kielegat

Mila van Rijckevorsel

Naomi van Beers



De   Linker De   rechter

Voorvaart   Advocaten
Fami lierecht   en   letselschad e
 
Oude Vest 9
4811 HR Breda

T. +31 (0)76 524 44 44
info@voorvaartadvocaten.nl
www.voorvaartadvocaten.nl

Staode   gij   vor   un   dubbel   probleem?
Voorvaart   advocaten.....

Daor   motte   dan   heen!

Huifakkerstraat 10 Breda  | Telefoon 076-593 7100 Schrepelstraat 4 | 4835 BC  Breda | (076) 56 14 687 
drukwerk@roggeband.eu | www.roggeband.eu

(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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jeugdcarnaval 2021

Ut Brakske gemaakt door de St. Joseph!
Dat de St. Joseph een school met een groot carnavalshart is, blijkt wel uit het 

enthousiasme waarmee ze hebben meegewerkt aan ut Brakske. Directeur Maurice 
van de Lisdonk, is dan ook heel trots op de basisschool, want wist je dat ….

Me doen’ut deez’jaor dubbel

…op de St. Joseph, creativiteit en een feestje vieren, 

belangrijke elementen zijn

…er een grote groep ouders actief is om de kinderen 

te helpen en enthousiast te houden

…de St. Joseph dit jaar hofleverancier mag zijn van de jeugdraad, omdat 

ze in 2020 de eerste prijs hebben gewonnen van de Brakkensliert

…St. Joseph 100 jaar bestaat
…de Josephbrakskes tijdens het grootste gedeelte van die 66 jaar hebben meegelopen in de Brakkensliert…ze daar al heel wat prijzen mee hebben gewonnen. Waaronder de eerste prijs de laatste drie keren.
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Tijd voor dubbele gezelligheid in huis

Schouwen
gashaarden - Houthaarden

Pelletkachels - cv-pelletkachels
elektrische haarden - bio-ethanolbranders

Koele mei 22 Breda
www.schouwenpaleis.nl

“Me doen’ut deez’jaor dubbel”

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

DE IDEALE SNELTRANSPORTCOMBINATIE
DIE DE LADING DEKT.



Waarom kwam ties niet op 

tijd bij carneval? Omdat Ties 

op Het laatste moment bij 

trefbal af werd gegooit!

PUZZELVRAAG?!Welke carnavalsjaren met thema’s zijn hieronder te zien?En welke podiumplaats hebben de Joseph Brakskes dat jaar bereikt?

a) 2020: Draoj’ut is om – 1e

b) 2019: Da ziede zo – 3e

c) 2018: Ge motter mar op komme – 1e

d) 2017: Kunde maot’ouwe – 4e

e) 2016: Dur zwaojt wa – 1e

f) 2015: Kekse Straole – 5e

g) 2014: Ut wor plakke of dweile – 1e

h) 2013: Meej twee zevus kende nie blijve zit – aanmoedingsprijs

Antwoorden
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4242

Reejbus

…de Brakkensliert in 

2021, 6 X 11, dus een 

mooi carnavaleske 66 
jaar bestond

…de Brakkensliert voor 
het eerst in 1955 werd gehouden

colofon
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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  

WESTENBURG ASSURANTIËN

Hofleveranciers
HET PALINGROKERTJE BREDA  GOLDEN TULIP KEYSER BREDA  

PLATFORM P  R.T.B. BEHEER  THINK YELLOW 

Kielegilde
CAFÉ BOEIMEER  CAFÉ DE BEYERD   CAFÉ PARKZICHT  DAMES TUINEN  

STREET JUMP BREDA

Naturasponsors
ALBERT HEIJN  AUTOBEDRIJF NUITERMANS  BENOIST KANTOORVAKHANDEL  

BRAKKENFESTIVAL ON TOUR  BURGERS VERHUUR  CM.COM  DATAMEX  EUROMASTER 
 GOLFPARK DE HAENEN  KABONK  NASSAU SNELTRANSPORT  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 



 
 

SCHONCKSCHUL.COM
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