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Voorwoord 

 
Lieve Kielegatters, 

Hier ligt het dan, het kakelverse jaarverslag van Stichting Kielegat. Door jullie, met jullie, voor 

jullie. Het jaarverslag poogt een goed over- en inzicht te geven wat er zich zoal heeft afgespeeld 

in ons mooie Kielegat in het afgelopen seizoen 2021-2022. Geschreven door onze vrijwilligers 

zelf. Een uniek document, met daardoor veel verschillende stijlen!! 

In juni 2021 nam ik het stokje als secretaris van de Stichting Kielegat over van Jasper Mol.  
Bij dezen wil ik Jasper nogmaals hartelijk bedanken voor de prettige, vlotte, goede en complete 
overdracht. 
 
Wat een energie en flexibele instelling ben ik de afgelopen 12 maanden tegengekomen. Vanuit 
corona-perspectief kon en mocht eerst alles, toen niets, toen een beetje (11/11) toen niets toen 
een beetje en uiteindelijk best een beetje veel (carnaval 2022). 
Hoe wij hier als organisatie op hebben geanticipeerd is van een uitzonderlijke klasse!! En dat 
met ruim 250 vrijwilligers!! 
Ik wens jullie bijzonder veel plezier met het lezen van dit jaarverslag. Door alle schrijvers vanuit 
hun roodoranje hart geschreven. 
 
Tenslotte mijn grote dank aan Anouk, Else en Jorien voor hun support bij de totstandkoming van 
dit jaarverslag. 
 

         
 
Secretaris Stichting Kielegat  

Pascal van Beek 
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Motto 2021-2022 
Uit ruim 155 inzendingen heeft een commissie 
bestaande uit doorgewinterde carnavalsvierders het 
motto van Mireille van Meel gekozen als het motto 
voor carnaval 2022. Prins Arie maakte tijdens het 
Leste Avondmaol (16-02-2021) het motto bekend.  
 
Ontwerp Joost van Dorst. 

 

Wist je dat………………….??? 
 

• Zeer flexibele op- en instelling van al onze vrijwilligers, waardoor, soms op zeer korte 

termijn, er uiteindelijk nog erg veel fantastische evenementen zijn georganiseerd. 

• Stichting Kielegat organiseerde dit jaar voor de 86e keer carnaval in het Kielegat. 

Carnaval zelf wordt al vele eeuwen in Breda gevierd.  

• Dit jaar hadden wij voor het 3e jaar: Prins Arie d’n Irste. Beschermheer van ut Bredaose 

lied, Trompetter der dweilende kapellen, Kletsmajoor der kwetsbare ouderen, Prins van 

rood naar oranje. Hij is de 26e Prins van het Kielegat. 

• In het seizoen 2021-2022 heeft de Stichting Kielegat haar eigen historisch roodoranje 

drankje “Spinola” gelanceerd. 

• Prachtig gezamenlijk project Wagenbouwers (Thuur Piek, Kiske & Mieske) 

• Kielepraot d’n podcast geïntroduceerd. 

• KAK een groot succes!!! 

• De website werd geheel vernieuwd en de app aangepast en verbeterd. 

• Kieleshop verder uitgebreid en geïntegreerd in app. 

• Voor de 52e keer werd de Kontklopper uitgebracht. 

• Verdere uitwerking Juryprotocol Optocht 2.0. 

• Aanmelding bestuurdersleden UBO-registratie. 

• Vrijwilligersdocument (concept) gelanceerd. 

• Vertrouwenspersoon op korte termijn aangesteld. 

• Een uitverkocht, stuiterend, last minute, fantastisch Stuiterbal. 

• Introductie van Kielegatse Klokkenluiders. 

• Prins Arie d’n Irste. Beschermheer van ut Bredaose lied, Trompetter der dweilende 

kapellen, Kletsmajoor der kwetsbare ouderen, Prins van rood naar oranje, komend 

seizoen zijn 4e jaar als Hoogheid zal regeren. Dit is zeer uitzonderlijk en veroorzaakt door 

alle coronaperikelen. Normaal is de regeerperiode 3 jaar. 

• Een supervette Kielegatse smartwatch-wijzerplaat is gelanceerd. 

• Een fantastisch Kielegats Motto voor 2022-2023!!!! 
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(Social) Media Feiten en Cijfers 

  

 



   

6 
 

Stichting Kielegat in het nieuws 
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Maandag 15 februari 2022. Het gehele AB 

bekijkt samen met onze Hoogheid de uiterst 

belangrijke persconferentie van minister Ernst 

Kuipers. Er lijkt meer en meer te kunnen en te 

mogen………………..!!!! 
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Zaterdagen 12 juni en 2 oktober 2021 

As-Tag / Bach-Tag 
Pim van Bel 

Net als ieder jaar werd ook in dit jaar het carnavalsseizoen voor het bestuur afgesloten met de 

traditionele Asbachdag. Het betrof hier de afsluiting van het carnavalsseizoen 2020-2021, 

waarmee dit verslag technisch bij het vorige jaarverslag hoort. Maar aangezien deze “afsluiting” 

(deels) in de tijd in het huidige seizoen viel, wordt het in dit jaarverslag opgenomen. 

 

Net als het gehele carnavalsseizoen, werd ook (de organisatie van) de Asbachdag geteisterd 

door de coronamaatregelen, -beperkingen. Een leuke Asbachdag, met activiteiten en een kleine 

versnapering, was op de geplande datum niet mogelijk. Het was uiteraard wel noodzakelijk om 

het seizoen af te sluiten, de traditionele vergadering te houden, begroting goed te keuren en 

plichtplegingen te doen. Om het bestuur echter ook “hun feestje” te gunnen, is ervoor gekozen 

om de verplichte onderdelen op de gestelde datum te organiseren en een ander moment te 

kiezen voor het leutige. 

 

Om deze scheiding ook voor iedereen duidelijk te maken is ervoor gekozen de Asbachdag op te 

splitsen in een As-dag en een Bach-dag. Door de organisatie (Patrick Mertens, Stoffel Geerards 

en Pim van Bel) is ervoor gekozen een thema aan deze dag(en) te plakken, zijnde het aloude 

Duitse thema. Hiermee werd de As-dag en Bach-dag ook direct omgedoopt tot As-Tag en Bach-

Tag. 

 

De As-Tag met plichtplegingen vond plaats in Café Lievense, 1 van de sponsoren van Stichting 

Kielegat. Een enkeling had op deze dag al begrepen wat de bedoeling was en kwam derhalve in 

Duitse kledij. Na de eerste kop koffie werd de As-Tag officieel geopend met de traditionele 

heerlijke Asbach Uralt, waar ieder bestuurslid weer zichtbaar van genoot. Nadat de eerste 

pullen waren volgetapt (het was immers een Duits thema) werd gestart met alle verplichte 

onderdelen en een paar pullen later werd het geheel afgesloten met een Duitse lunch in de zon 

in de tuin van Café Lievense. Het bleef vervolgens nog lang onrustig aan de Prinsenkade………… 

 

De Bach-Tag die een paar maanden later georganiseerd werd was zoals gezegd wat anders van 

vorm en inhoud. In Café Publieke Werken (een andere trouwe sponsor van Stichting Kielegat) 

werden de bestuursleden getrakteerd op een echte Duitse avond met een Duits diner. Dit keer 

had bijna iedereen het thema begrepen en kwam dus ook bijna iedereen in stijl verkleed. Goed 

voorbeeld doet goed volgen zeggen ze wel eens en als het woord “voor” erin zit, kun je 

verwachten dat daar juist het goede voorbeeld zou worden gegeven….. 

 

De bestuursleden hebben zich deze avond van een NOG betere kant laten zien dan die we al 

kenden. In groepjes moesten ze het ná het diner tegen elkaar opnemen bij een aantal 

traditioneel Duitse spelen, zoals bijvoorbeeld het bierpulschuiven, Frankfurter poepen en 

spijkerslaan. Na dit hilarische tafereel, waarin het kaf van het koren gescheiden werd, werden 
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we getrakteerd op een aantal prachtige Schlagers, dat naarmate de avond vorderde in of uit 

steeds vollere borst meegezongen werd. Het bleef vervolgens nog lang onrustig aan de St. 

Annastraat……. 

 

Zondag 12 september  

Aftrap- en Warming-Up Borrel Algemeen Bestuur 
Danny de Klerk 

Op deze zondagmiddag kwam het AB sinds lange tijd (zomerreces en coronareces) weer eens 

fysiek bij elkaar. Niet voor ingewikkelde beleidskwesties of (on)uitvoerbare operationele zaken, 

maar om gezellig bij te kletsen onder het genot van een kleine versnapering. Echter moesten de 

aanwezige bestuursleden nog wel even fysiek aan de bak. Oud topatleet, shorttrack schaatser 

en voormalig winnaar van de laatste 

Kielegatse lange baanwedstrijd op de 

klapschaats, Dirk van Doesburg, 

onderwierp iedereen aan een heuse 

warming up. Van diep zitten tot lang 

gaan, van de zitstand tot de 

kantelstand van de polsen, alles 

kwam voorbij.  

De naborrel werd nog meer 

gewaardeerd dan tevoren en zo 

kwam het Algemeen Bestuur van 

onze Stichting weer in de juiste 

mindset om het nieuwe uitdagende 

seizoen in te vliegen. 

 

Donderdag 11 november 2021 

Elluf-elluf 2021 
Dennis Vrolijk 

 
Het mag duidelijk zijn. Na een periode van een niet nader te noemen pandemie, waren we wel 
toe aan een feestje. En het leek er zowaar op dat elluf-elluf het eerste échte carnavalsfeestje 
zou gaan worden. Jeuh! 
 
Het team werd weer op volle sterkte gebracht. Vaste krachten Iris van der Woude, Bert van 
Gorkum, Serge Withagen, Maartje Withagen en Dennis Vrolijk kregen versterking van 
oudgediende Jos Filius en de meest noordelijke vrijwilliger van het Kielegat Henk Hockelmann.  
Na een jaar van onzekerheden leek het er langzaam op dat we eindelijk weer naar buiten 
mochten. Wat keken we hier naar uit! Samen met een projectgroep vanuit het AB hadden we al 
snel een opzet staan, waarmee we verantwoord een feest voor 900 Kielegatters op onze 
vertrouwde Grote Markt konden vieren. Helaas bleek de gemeente het stuk handhaving niet 
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aan te durven en wilde dit op het bordje leggen van de stichting. Een verantwoording die wij 
niet willen en kunnen dragen. 
 
8 dagen voor aanvang bleek dat we het motto heel letterlijk mochten nemen. We kwamen 
hiermee namelijk voor een dubbele uitdaging te staan. De vergunning voor het 
buitenevenement kon niet verleend worden op de door de gemeente gestelde eisen. Er werd 
heel snel geschakeld mét en dóór ons clubke, de Sjefs, de Peejkus, en het AB. Binnen afzienbare 
tijd was er een andere locatie, een prachtig persbericht en het programma werd naadloos 
overgeheveld naar de binnenlocatie van de Holy Moly. Hulde! 
 
Waar de vorige edities een openbaar karakter hadden, werden we nu gedwongen om met 
voorverkoop te werken. De 600 beschikbare tickets waren binnen een uur uitverkocht. Het was 
wel duidelijk dat ook Breda zin had in een feestje. 
 
11-11-2021 was het dan eindelijk zover. 
Om 10.00 uur waren we samen met de TC present bij Holy Moly (door sommigen liefkozend 
Snolly Molly genoemd).  
En niet veel later was de hele tent in de vertrouwde rood/oranje versiering gehuld.  
Om 14.00 uur gingen de deuren open en mochten we de eerste feestgangers verwelkomen.  
Vanaf 15.11 bouwde DJ Feestray de sfeer lekker op.  
De eerste artiest op het programma was een bekend gezicht: Peterselie mocht het spits afbijten.  
 
En om 17.11 was natuurlijk hét hoogtepunt van de avond. Prins Arie mocht eindelijk weer een 
kolkende menigte verwelkomen! ’t Is carnaval!!! 
Het was fijn dat hij er ook weer dubbel zin in had.  
 
Hierna werd er nog een goed feest gevierd met de Party Captains, Schorre Chef & MC Vals en DJ 
Feestray.  
 
Iedereen feestte alsof het voorlopig het laatste feestje zou zijn. Helaas bleek dat later ook zo te 
zijn. Na het Blèèrfêêst werden alle maatregelen weer aangeschroefd… 
 
Desalniettemin hebben we enorm genoten van het feest en kijken we nu alweer uit naar een 
stampvolle Grote Markt op 11-11-2022!! 
 

Verslag Carnavalsseizoen 2021-2022 Protocol en Gevolg 
Patrick Mertens 

Goed nieuws klinkt er vanuit alle kanten als wij in oktober 2021 aan het voorbereiden zijn met 

het protocol. Alle seinen staan op groen, programma is in de maak, kleding gewassen en 

gerepareerd, raadsleden oefenen de danspasjes. Eindelijk gaan we weer beginnen en met een 

normaal seizoen!! Maar daar komen we verder in het verhaal nog op terug, helaas. 

Maar tot nu toe is iedereen er klaar voor, Prins, Pages, Sic, Hannes, Thierry Adriaan de Nar, 

voorzitter raad, raad van 11 en zelfs Paul de hofchauffeur heeft de bus gepoetst en gesmeerd.  

Op 7 november 2021 trappen we dit seizoen af met het traditionele groot protocol overleg en 

aansluitend de Vrijwilligersborrel van Stichting Kielegat. Eindelijk iedereen weer eens zien, 
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bijpraten en een goeie borrel zorgen ervoor dat iedereen met een goed humeur naar huis gaat 

en niet kan wachten op 11-11. 

En dan is het donderdag 11-11, we verzamelen bij Café Publieke Werken de sfeer zit er goed in 

en iedereen kan niet wachten om te gaan beginnen. Het Bestuur, Gevolg en protocol zijn 

aanwezig om zeker te zijn dat Prins Arie d’n Irste ons weer voorgaat, maar eigenlijk is iedereen 

benieuwd wie de nieuwe Page van ut Kielegat gaat worden. Wie gaat onze oud-Page Sigrid nu 

opvolgen!? 

Lang hoeven we niet te wachten, onze nieuwe Page is stiekem al aanwezig, snel ff omkleden bij 

de buren en dan samen met prins Arie, Jiske en de Sic voor het eerst in de schijnwerpers. Hier is 

onze nieuwe Page Danielle. 

 

En dan op naar de grote bekendmaking voor alle Kielegatters, helaas gooit corona al een beetje 

roet in het eten. We mogen door allerlei nieuwe regels niet meer op de Grote Markt, we 

moeten ons evenement naar binnen verplaatsen. Hoe raar dat op dat moment ook klinkt, beter 

iets dan niets. 

In de Holy Moly zijn we welkom met veel Kielegatters en vrijwilligers die een kaartje hebben 

kunnen bemachtigen. 

Volle bak ambiance en gezelligheid wordt de Prins van ut Kielegat om 17.11 uur gepresenteerd 

aan het publiek en het Jeugdgevolg, met zijn Hofkapel Bentzat maken we er een mooi feest van. 

En dan is het zover de voorzitter Lucien Verhoef installeert de Prins, met het omhangen van de 

broek van Eer, het uitreiken van de scepter en het plaatsen van de prinselijke veren, is het 

officieel.  

Prins Arie d’n Irste is wederom de Prins van ut Kielegat. En dan volgt er een spetterend feest 

met diverse artiesten, confetti en hier en daar een drankje. 
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En als laatste op de avond gaan we nog naar de “Vrienden van de Prins” in Café Publieke 

Werken. Ook hier weer onze traditionele uitreiking van de VvdP plakken, fantastisch om te zien 

dat zoveel vrienden onze stichting een warm hart toe dragen en ons financieel ondersteunen. 

Na vele handen schudden, plakken uitreiken en bijpraten zit de avond erop. Moe en voldaan van 

alle indrukken, mensen, aandacht en wat drankjes, sluiten we onze eerste dag af, op naar de 

volgende dagen. 

Op vrijdag 12 november worden we wakker met een lichte kater, niet alleen van de avond 

ervoor, maar ook van het nieuws. Helaas laat corona ons nog steeds niet met rust en horen we 

dat er toch maatregelen nodig zijn. Vanavond is ons laatste evenement en dan gaan we toch 

weer in een mini lockdown.  

Het mag ondanks alles de pret niet drukken, want eindelijk hebben we na 2 jaar weer een 

Blèèrfêêst in de Mezz. Dit jaar in combinatie met de Quiz, hebben we een avondvullend 

programma voor de mensen in de zaal 

en thuis. Prins en Gevolg hebben met de 

Hofkapel de Chicas het Blèrfeest 

geopend. In de zaal zit de sfeer er goed 

in, kapellen blazen zich scheel en de 

zangers en zangeressen hebben 

wederom veel noten op de zang. Maar 

er kan er maar een de winnaar zijn, 

Toeternietoe met het nummer “Me 

Doen út deez jaor dubbel” en 

aansluitend een knalfeest met de 

Kakofonieband de Rammen en dj 

FeestRay.  

En dan is het helaas gedaan met de pret, de maatregelen die worden afgekondigd maken 

voorlopig een eind aan ons programma.  Geen bezoeken aan ut Aogje, Giegeldonk en ut 

Lestogenblik dit weekend en helaas meerdere evenementen die afgelast zijn. 

Het bestuur heeft op 21-12-21 wederom een zware beslissing genomen, geen voor-feesten, 
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geen straatcarnaval, geen hossen en geen grote optocht, maar een alternatief programma. 

Ondanks dit nieuws zetten we als protocol de schouders eronder en gaan we aan de slag en 

bekijken we wat er wel mogelijk is. 

Na weken van niks kunnen doen beginnen we in januari 2022 langzaamaan met de 

voorbereidingen, diverse filmpjes, podcasts, promotiefilmpjes, foto-shoots, beginnen we 

langzaam weer in carnavalssferen te komen. Ook goed nieuws vanuit de overheid dat er toch 

weer meer mogelijk is, zo verandert het programma dagelijks en heeft de Sic een dagtaak om 

alles bij te houden. 

Op zaterdag 29 januari gaan we weer aan 

de slag. In de ochtend wordt de Prinselijke 

residentie door de TC weer versierd, 

iedere Kielegatter weet nu waar de Prins 

woont en slaapt. De middag staat in het 

teken om onze Gevolgs-leden een hart 

onder de riem te steken, de Prins, Pages 

en Sic gaan de gehele dag op pad. Van 

België tot aan Teteringen, iedereen die 

thuis is krijgt een kleine attentie van de 

Pages als herinnering aan dit seizoen. Vele 

kilometers verder zijn onze magen gevuld en de dorst gelest, komen we met een voldaan gevoel 

thuis. Blij om iedereen te zien en een klein beetje het gevoel terug te krijgen van ons carnaval. 

 

Op zondag 30 januari verzamelen we in café Publieke Werken voor de inschrijving van het 1e lid 

van Club Kielegat.  Madelief Mol heeft de eer het 1e lid te mogen worden, ingeschreven door 

haar trotse ouders. Weer een mooi nieuw initiatief van Stichting Kielegat. 

Aansluitend gaan we verder naar de voorbereidingen voor 

de TV-opnames voor 

de Oeledienst, helaas 

niet in de Grote Kerk 

dit jaar maar weer op 

TV. We reizen met 

heel het Gevolg naar 

Heusdenhout voor de 

opnames in de St.- 

Annakapel. Mooie 

locatie, mooi weer en 

de sfeer zit er goed in 

bij ut Gevolg. 

De opnames lopen 

gesmeerd, hoewel een kleine blamage hier en daar niet te 

voorkomen is, is iedereen uiteindelijk tevreden met de 

opnames. 
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We gaan aansluitend naar Café De 

Haagse Poort, want daar staan hele 

trotse ouders samen met de 

brakken te wachten op de installatie 

van ut Jeugdgevolg. Menig glimlach 

op de gezichtjes van de brakken als 

zij te horen krijgen welke rol zij in 

het Jeugdgevolg krijgen. De 

Hoogheid en de Pages delen de 

steken en hoeden uit met als 

hoogtepunt de Jeugd-Prins en 

Prinses, aansluitend nog een 

knalfeest en veel polonaises.  

 

Op vrijdag 18 februari zijn we weer bij elkaar voor de jaarlijkse presentatie van de Kontklopper 

in de Avenue.  Het grote Gevolg en het Jeugdgevolg kunnen deze avond met een ludiek 

spelprogramma de eerste Kontklopper winnen. En natuurlijk wint het Jeugdgevolg glansrijk en 

dit zonder vals te spelen. 

 

En om in de Kontklopperssferen te blijven gaan we op zaterdag 19 februari in ut Kielegat bij 

diverse winkelcentra en markten onze vrijwilligers bijstaan bij het promoten van de 

Kontklopper. Met de klanken van Hofkapel Tworwelwa wordt menig polonaise door de Raad 

van 11 ingezet. 

Wat een mooie dag met heel ut Gevolg en Hofkapel door ut Kielegat te rijden, veel positieve 

reacties en warmte van alle vrijwilligers en Kielegatters.  
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We bezoeken aansluitend nog even het Café t’ Rooie Hert in t’Aogje om onze dorst te lessen en 

gaan daarna genieten van een heerlijke maaltijd in Café Publieke Werken. Met volle magen gaan 

we ‘s avonds naar het kapellenfestival van de Meikevers, een avond genieten van vele kapellen 

en natuurlijk nog een optreden van de Prins, Gevolg en Hofkapel de Chicas. 

Op zondag 20 februari beginnen we vroeg in de ochtend op de schaatsbaan bij de Lions Club. 

Na 2 jaar zijn we weer aanwezig, als promotie en ondersteuning voor het goede doel. 

Traditioneel openen we deze benefiet schaatswedstrijd door het startschot van onze Hoogheid 

en een aantal raadsleden die de eerste ronden schaatsen. Onze Nar Thierry Adriaan heeft van 

dichtbij gezien dat het ijs heel glad is. Gelukkig heeft hij een hard hoofd en heeft hij alleen een 

klein deukje in zijn ego. 

De middag staat geheel in 

het teken van diverse 

thuisbezoeken en heel veel 

vrijwilligers in ut Zonneke 

zetten. Samen met de 

commissie Groei en Bloei, 

Prins en Gevolg, bezoeken 

we zoveel mogelijk 

vrijwilligers van onze 

Stichting Kielegat. Zij krijgen 

allemaal een mooie button, 

een heerlijk speciaal biertje 

en de felbegeerde Kieleplak. 

We eindigen de middag bij Café Publiek Werken voor een speciaal moment, de opening van de 

Prinsenbar. Dit jaar helemaal bijzonder want Café Publieke Werken is 11 jaar de Prinsenbar in ut 

Kielegat. 11 jaar de huiskamer van Prins en Gevolg en voor vele andere commissies van Stichting 
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Kielegat. 

Voor de Prins een mooi moment om zijn persoonlijke onderscheiding uit te reiken aan Café 

Publieke Werken in zijn geheel. Peter en Maurice en de oud-eigenaren Bas en Gemma werden 

door de Hoogheid onderscheiden met een Kieleplak Speciaal. 

Deze feestelijke middag werd afgesloten met een overheerlijk Indisch buffet aangeboden door 

de Prinsenbar Publieke Werken. 

 

Carnavalsdonderdag 24 februari, het is zover, we gaan officieel het carnavalsweekend 

aftrappen. Met het klein Gevolg gaat Prins Arie d’n Irste de oud-Hoogheden verrassen met een 

kort bezoekje, als waardering voor hun inzet krijgen zij de Kieleplak uitgereikt. Na dit korte 

bezoek gaan we naar de Prinsenbar om daar officieel met het groot Gevolg het seizoen te 

openen. Na een kort woordje van onze voorzitter en Sjef protocol proosten we op een mooi 

carnavalsweekend. We zetten het protocol nog even in ut Zonneke en daarna bezoeken wij de 

Commissie Optochten in Café De Haagse Poort.  

Daar hebben zij een feestavond georganiseerd met alle optochtdeelnemers en diverse kapellen.  

Na dit bezoek gaan we naar de prinselijke residentie voor het traditionele eieren bakken. De 

Prinses was goed voorbereid en samen met de kinderen hebben zij ut Gevolg goed gevoed. 

Natuurlijk hoort bij deze avond ook de traditionele ontgroening van de nieuwe raadsleden, tja 

laten we het daar maar bij houden. 

Carnavalsvrijdag 25 februari staat in het teken van de scholenbezoeken, samen met het 

Jeugdgevolg en groot Gevolg bezocht Prins Arie d’n Irste een 7-tal scholen. Op alle scholen met 

veel enthousiasme onthaald en overal een groot feest, ook het jeugdjournaal was van de partij 

om een mooie reportage te maken van ons Jeugdgevolg. 

Na nog wat diverse bezoeken was het weer tijd om de magen te vullen en lonkte het 

avondprogramma ons weer. Een kort bezoek aan de Baas van Breda en door naar een uitpuilend 

Stuiterbal. Letterlijk en figuurlijk een zaal vol stuiterende brakken, een fantastisch feest met een 

goede line up van artiesten. We sluiten de avond af met een bezoek aan het kapellenfestival van 

Bentzat, een uitpuilend Café Parkzicht en wederom veel kapellenmuziek. Een mooie afsluiting 

van de vrijdagavond. 
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Carnavalszaterdag 26 februari 

weer vroeg uit de veren. We 

beginnen met het Gelag der 

Vorsten in de Mezz. De 

Burgemeester deelde hier de 

sleutels uit aan de andere 

Gevolgen, wij moeten nog even 

wachten. Na nog een borrel en 

een worstenbroodje sluiten we 

de ochtend af. 

We lunchen nog even bij Hotel 

de Keyser en gaan daarna naar 

de binnenstad voor de aftrap in 

de Holy Moly. De vrijwilligers en gasten druppelen binnen en de voorzitter trapt de middag af 

met goed nieuws. We gaan de sleuteloverdracht buiten doen op het bordes van het stadhuis 

inclusief een korte Intocht. Geweldig nieuws!! Iedereen heeft er zin in en maakt zich op voor de 

Intocht, ook het publiek heeft al iets in de gaten, de Grote Markt begint goed vol te stromen. 

Prins Arie d’n Irste op het paard samen met zijn Gevolg op weg naar het bordes, we stoppen nog 

even bij St. Juttemis voor de traditionele litanie. En daarna de bomvolle Grote Markt op, veel 

volk, mooi weer, wat wil je nog meer. 

En dan is het zover, Prins Arie d’n 

Irste staat met zijn complete 

Gevolg en de burgemeester op 

het bordes van ons stadhuis. Na 

een korte speech van 

burgemeester Depla, overhandigt 

hij op een stralend zonnige Grote 

Markt de sleutels aan Prins Arie 

d’n Irste. Onder luid gejuich van 

het Kielegats volk schreeuwt de 

Hoogheid de bekende woorden 

“Kielegat, de stad is van ons”, tis 

carnaval wordt door de Hofkapel 

gespeeld en er barst een mooi feest los op de Grote Markt. De Hofkapel speelt nog het 

winnende Blèèrfêêst-nummer en dan is het echt tijd om te gaan. 
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Na een daverend feest op de Grote Markt komen 

we nu aan op het Begijnhof, hier gaan we 

traditioneel het koningskruid (basilicum) inzaaien. 

Onder het Gevolg ook wel genoemd “Prinselijk 

zaad strooien”. 

Onder de klanken van het a Toi la Gloire zaait 

Prins Arie d’n Irste het koningskruid in de 

kruidentuin van het Begijnhof. Aansluitend nog 

een drankje en een hapje en waar de scouting 

vereniging Haagse Beemden bedankt wordt met 

een Kieleplak voor het vrijwilligerswerk aan het 

Begijnhof. 

We gaan daarna door naar de Prinsenbar waar de 

Hoogheid wederom vrijwilligers in ut Zonneke 

gaat zetten, 10 verschillende commissies worden 

bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.  

We sluiten de middag af bij Café De Beyerd voor 

het overhandigen van de Paardenmop, de 

traditionele mop die door de Prins en Café de 

Beyerd worden uitgewisseld.  

Na de warme maaltijd gaan we samen met de Hofkapel de Toeteleurs op pad voor het 

avondprogramma, eerst brengen we een bezoek aan het 076-Bal in de Mezz. In de grote zaal 

puilt het uit van de hossende Kielegatters. Na een kort woordje van de Hoogheid, proosten we 

samen met het publiek op een mooie avond. We bezoeken nog even het café in de Mezz waar 

diverse kapellen nog een optreden geven, waaronder onze eigen Hofkapel de Toeteleurs. 

Na een mooi feest bij het 076-Bal 

gaan we verder met de “Grôtste 

Versierder van ut Kielegat”. De 

Prins verrast vanavond 2 

versierders met een bezoek met 

Gevolg en Hofkapel. Elke versierder 

krijgt een optreden van de 

Hofkapel, een Kieleplak en het 

befaamde deurbordje “Beste 

Versierder”. Menig raadslid heeft 

hier en daar nog wat confetti 

gestrooid en wat prinselijke foto’s 

verstopt.  

Wederom een mooie afsluiting van deze dag. 
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26 februari 2022 

Aftrap Carnaval 
Danny de Klerk 

 

De traditionele samenkomst van de vrijwilligers om het carnavalsprogramma echt af te trappen 

vond dit seizoen plaats in Holy Moly. De plek waar we op 11-11 ook ons seizoen zijn begonnen. 

Fijn om te zien dat diverse commissies aanwezig waren, al hopen we natuurlijk altijd op ieders 

aanwezigheid. 

Prins Arie en zijn Gevolg kwamen uiteraard in vol ornaat binnen, zichtbaar klaar voor de strijd, 

begeleid door De Bosuilen. Deze kapel uit het gebuur Bosuilendorp gaf een heerlijk optreden. 

Voorzitter Lucien, geflankeerd door een knappe assistent in de vorm van vieze-voorzitter Danny, 

motiveerde iedereen om vooral te gaan genieten van de komende dagen. Ook decoreerde hij 

nog twee vrijwilligers, te weten hofchauffeur Paul van Alphen en supervrijwilliger Lamar 

Voskuilen. 

Op naar een mooi carnaval! 

 

Carnavalszondag 27 februari gaan we onder de klanken van Hofkapel Ongeloofeloos van de 

Prinsenbar naar het openen van het kapellen ontbijt in Parc op de Grote Markt. Een nieuw 

evenement waar de kapellen zich in de ochtend kunnen verzamelen en een ontbijt kunnen 

nuttigen.  

Aansluitend gaan Prins en Gevolg door naar de haven, de 

vrijwilligers van ut KAK (Kielegatse Afhaal Kadetje) al klaar voor 

het “Brunchen met de Prins”. Ongeveer 200 brunch pakketjes 

staan gereed om opgehaald te worden. Prins en Gevolg samen 

met de Hofkapellen Ongeloofeloos en Aogse Bluf entertainen in 

de stralende zon het publiek. 

Nadat onze buikjes gevuld zijn gaan we terug naar de 

Prinsenbar waar de “Vrienden van de Prins” ons opwachten 

voor een borrel en een gezellig praatje. We gaan aansluitend 

naar de Avenue voor de “Kielegatse kapellen tempel” en een 

alternatieve “Grôtste Mââuwert”. Met verschillende kapellen 

wordt de middag gevuld met carnavaleske klanken die 

afgewisseld worden met een Mauw. Daarbij wordt de Sic dit 

jaar door een Mââuwert bepaald niet gespaard. 

Na een goede warme maaltijd zijn we klaar voor het avondprogramma met als Hofkapel De 

Boolingschoen. We bezoeken als eerste Sanseveria-radio bij STRAND, waar Prins Arie d’n Irste 

geïnterviewd wordt en de Hofkapel een fantastisch optreden wegzet. 

Ook vanavond gaan we verder met de “Grôtste Versierder van ut Kielegat”. De Prins verrast 

vanavond 2 versierders met een bezoek met Gevolg en Hofkapel. Elke versierder krijgt wederom 

een optreden van de Hofkapel, een Kieleplak en het befaamde deurbordje “Beste Versierder”.  
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We bezoeken vanavond ook t’ Aogje, zij bestaan dit jaar 66 jaar en dat is een reden voor een 

feestje in de Koe. In een bomvolle warme Vlaamse Schuur worden wij hartelijk ontvangen door 

Prins Raymundus de XIX en zijn Gevolg. Prins Arie feliciteert in zijn speech cc t’Aogje met hun 

66-jarig jubileum en overhandig Prins Raymundus de XIX en de voorzitter Dennis Nuitermans, de 

Kieleplak speciaal. Vanuit het Gevolg wordt Prins Raymundus nog verrast met een gouden 

BACO, verwijzend naar het lievelingsdrankje van deze Hoogheid. 

Prins Raymundus had nog een kleine verrassing voor Prins Arie, aangezien er een minister is 
overgestapt naar de Raad van 11, Joey van der Kooij, moest er nog het e.e.a. worden 
afgehandeld. Er moest natuurlijk nog een transfersom worden betaald van 11 bier en 1 baco. Na 
ondertekening van dit contract, heeft ons kersverse raadslid zelf de transfersom van 11 bier en 
1 baco betaald. 
Na nog een paar biertjes in de Koe sluiten we ook deze mooie avond af. 
 
Carnavalsmaandag 28 februari beginnen we in de ochtend in de Prinsenbar waar wij van harte 

worden ontvangen door AB INBEV, de Hofkapel Aogse Bluf zorgt op deze vroege ochtend voor 

de carnavaleske sfeer. Met een worstenbroodje en een drankje wordt iedereen goed wakker 

om te luisteren naar de diverse speeches. De speech van Prins Arie d’n Irste was ook dit jaar 

heel scherp en er werden dit jaar niet 1 maar 2 gouden hopbellen uitgereikt. Geheel passend bij 

ons motto. 

In de middag leggen we nog een verrassings-verjaardagsbezoek af bij Anne. Zij heeft gelijk 

kennis gemaakt met confetti gooiende raadsleden. In de middag sluiten wij ons aan bij cv Uit 

volle borsten en carnavalskapel Auwmenore. Een ludieke carnavaleske kroegentocht tussen 

Café Markhoek en Café Boeimeer. Na een heerlijke warme maaltijd bij Hotel de Keyser beginnen 

wij aan het avondprogramma. 

In de Prinsenbar is er een 11 jaar Prinsenbar-bal georganiseerd, een mooie feestavond met de 

Hofkapellen Tworwelwa en Toeternietoe en de artiesten “De Rubberen Schuimboten” en 

“Sjansee”. 

Een geslaagde feestavond die nog tot in de late uurtjes is voortgezet. 
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Carnavalsdinsdag 1 maart geen officieel middagprogramma voor Prins Arie d’n Irste en zijn 

Gevolg. Maar we sluiten de middag aan in kiel & steek bij de “Bontjassen”, een leuke 

kroegentocht in ongedwongen sfeer. We sluiten de middag af met een frietje en een snack bij 

Cafetaria Onder de toren. 

 

En dan is het helaas weer zover, het einde van dit mooie carnavalsweekend nadert. In de 

Prinsenbar bereidt Prins Arie d’n Irste en zijn Gevolg zich voor om de sleutels weer in te leveren 

en ontmanteld te gaan worden. We halen nog wat mooie herinneringen op en proosten 

nogmaals op een geslaagd seizoen. En dan is het zover, vanaf St. Juttemis onder begeleiding van 

Hofkapel Tworwelwa, lopen we richting het bordes. 

Na een afsluitende speech door Prins Arie d’n Irste worden de sleutels weer ingeleverd bij 

burgemeester Paul Depla. De burgemeester bedankt de Hoogheid voor de goede zorgen en het 

mooie carnavalsseizoen. 

En dan de ontmanteling van onze Jeugd Prins en Prinses en Gevolg, een groot applaus vanuit het 
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publiek en dan worden de steken en hoedjes afgezet bij het Jeugdgevolg. Menig traantje vloeit 

bij onze brakskes. 

 
 

En dan een speciaal moment, de bekendmaking van ons nieuwe motto van 2023. Speciaal 

hiervoor is Ger Couvreur en de bedenker van ut motto, Sander Frijters, op het bordes gekomen. 

“Zet úm wir op” schalt uit de luidsprekers over de Grote Markt, natuurlijk mag dan de Muts niet 

ontbreken wat door iedereen luidkeels meegeblèrd wordt. 

 

En dan neemt de voorzitter Lucien Verhoef het woord, de ontmanteling van Prins Arie d’n Irste, 

voor de laatste keer op het bordes. Of toch niet? De voorzitter maakt bekend dat na intern 

overleg is besloten dat Prins Arie d’n Irste ook in 2023 als Prins van ut Kielegat mag voorgaan. 

Met een luid gejuich laten de Kielegatters weten dat zij hierachter staan. 

Maar er is geen ontkomen aan, de ontmanteling van de Prins begint. Met het afnemen van de 

“Broek van Eer” de “Scepter” en de ‘Prinselijke veren” is het gedaan voor de Hoogheid. 

Nog eenmaal wordt de Paarse Heide gespeelt met aansluitend Brabant, waarna onze carnavals- 

iconen van het stadhuis worden neergelaten. De Raad van 11 staat gereed om Kiske & Mieske 

op te vangen. 
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Met de stoet van vallen en opstaan van het stadhuis naar de Hoge Brug beginnen we aan de 

laatste loodjes, de traditionele verbranding van Kiske & Mieske. Met de Prins, Pages en Sic 

voorop dragen de Raadsleden Kiske & Mieske onder de klanken van onze Hofkapel Tworwelwa. 

Onder de klanken van feestelijke carnavalsmuziek feesten we nog eenmaal, bij de klanken van 

de Dodenmars huilen we al knielend op het afscheid van het carnaval. Een grote mensenmassa 

loopt met ons mee naar de Hoge Brug, alwaar Kiske & Mieske omhoog worden gehesen en door 

Prins Arie d’n Irste traditioneel in brand worden gezet. Menig traan vloeit bij ut Gevolg van 

emotie en blijdschap, maar ook op het definitief afscheid nemen van een aantal Raadsleden en 

de Sic. 

 

En dan is het feest voor ut Gevolg in de Prinsenbar, tot in de late uurtjes wordt er incognito door 

ut Gevolg gefeest. De ontlading is zoals elk jaar weer groot, deze fantastische groep mensen 

heeft het dit jaar weer gefikst.  

Woensdag 2 maart het haringhappen in de Prinsenbar. Alle vrijwilligers, Jeugdgevolg en groot 

Gevolg zijn aanwezig. Onder begeleiding van de vicevoorzitter Danny de Klerk, werden de vele 

speeches in toom gehouden. Menig speech wordt gegeven en vele bedankjes worden geuit en 

hier en daar een traantje. De haring die aangeboden werd door Café Publieke Werken smaakte, 
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in combinatie met een goed glas bier, weer uitstekend. Het is een mooie afsluiting van een mooi 

en bijzonder seizoen. 

Daar is Prins Arie (Prinsenlied)   
 
Refrein 
Daar is Prins Arie, hé ziede dat   
Hij loopt met carnaval voorop in onze stad  
Daar is Prins Arie, hé ziede dat   
Hij is de Prins van ut Kielegat   
 
Couplet 1     
Toen hij een heel klein ventje was liep hij met zijn trompet  
Nu gaat ie voor in ‘t Kielegat, de steek is opgezet   
En gaan we samen hossen op de Markt     
Dan gaat ie voorop in de pret.   
 
Refrein 
 
Couplet 2  
T’is carnaval, vanochtend al mun pakske aongedaon,   
K' ben nerregus anders liever, ik wil op de Markt staan   
Daar proosten we nog samen op ut leven,  
Met onze Prins, daar komt ie aan.   
 
Refrein 
 
 
Vrijdag 12 november 2021 

Blèèrfêêst 2022  
Jeroen Bekkema/Chantal Hermes 

In april 2021 zijn we al begonnen met de voorbereidingen voor het Blèèrfêêst waarvan we 

natuurlijk niet wisten of het door zou gaan.  

De subcommissie bestaat uit Chantal Hermes, Jeroen Bekkema en Soessjef Hans van den Buijs. 

Diana van Drongelen is helaas nog niet voldoende hersteld om volop mee te draaien. In het 

najaar kwamen Richard Bakkers en Diana van der Linden ons team versterken. Hans is na het 

Blèèrfêêst afgezwaaid als Soes en Sjef geworden binnen de Stichting. Chantal Hermes heeft de 

rol van Soessjef op zich genomen.  

We hebben op 28 oktober nog met de deelnemende kapellen samengezeten in Publieke 

Werken om e.e.a. te bespreken. We zijn ervan uitgegaan dat het Blèèrfêêst door kon gaan en 

daarom hebben we de organisatie opgepakt als ware het een normaal Blèèrfêêst. Na het succes 

van de vorige editie hebben we wederom de DJ geboekt, en daarnaast een gastkapel, De 

Rammen uit Dordrecht. Promotie is geregeld door commissie P&P.  
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Na een vooraankondiging hebben we de kapellen aangeschreven. Vanwege Covid hebben we dit 

jaar helaas minder inschrijvingen gekregen. En van de 6 aanmeldingen (kapellen) heeft Huysluy 

op de dinsdag voor het feest alsnog afgemeld i.v.m. de oplopende besmettingen in het land. Ze 

voelden zich er niet prettig bij om in een zaal met veel mensen te staan. 

We hebben ondanks de corona-perikelen gewoon ons vaste draaiboek gevolgd.  Afspraken zijn 

gemaakt met de Mezz, en de juryleden en presentatoren zijn benaderd.  En in de weken 

voorafgaand aan het Blèèrfêêst zijn enkele deelnemende kapellen bezocht tijdens hun repetitie 

en ontvingen ze een presentje.  

Enkele weken voor het Blèèrfêêst werd besloten dat het feest gekoppeld werd aan de online 

quiz (De elluf-elluf Sjoow). Hierdoor is het Blèèrfêêst enkel in de Grote zaal van de Mezz 

georganiseerd, terwijl tegelijkertijd de online Sjoow in de kleine zaal plaatsvond. De 

deelnemende liedjes werden live uitgezonden tijdens de quiz. 

Op 12 november was heel de zaal al keurig en op tijd versierd door de TC waarvoor nogmaals 

dank. De jury bestond uit Rob van Uden, Marco van der Woude, Channah vd Boogaard en Ton 

Kleemans (vz). Kees vd Pas was ziek en zijn plaats is last minute ingenomen door Rutger 

Westenburg.  

De avond werd geopend door Prins en Gevolg met Hofkapel de Chicas.  Het winnend lied van 

vorige editie is door Qwitnix gespeeld. 

Presentatoren Yves de Morree en Frans Jacobs hebben de avond aan elkaar gepraat. Winnaar 

van de juryprijs was Toeternietoe, op slechts 1,5 punt gevolgd door de Biermagneten. Zij 

ontvingen wel de publieksprijs. Daarna barstte het feest los met de Rammen en DJ Feest Ray. 

Uiteindelijk is het winnende lied ondanks corona-moeilijkheden toch opgenomen in de studio 

van Manfred Jongenelis en heel enthousiast ontvangen. Toeternietoe heeft er zelfs een clip bij 

opgenomen. 

Het was een succesvol Blèèrfêêst ondanks de corona-perikelen en we hopen dat we komend 

jaar weer met meerdere kapellen een groot feest kunnen maken op 18 november 2022! 

Voor de volledigheid de uitslag: 

1. Toeternietoe  150,5 punten 
2. De Biermagneten 149 punten 
3. De Meikevers  144,5 punten 
4. Tworwelwa  141,5 punten 
5. Qwitnix  140,5 punten 

 

Toeternietoe Breda, Me doen’ut deez’jaor dubbel 
 

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 

Refrein 
 
Couplet 2 
Ik kwam een jager tegen, het was zo’n stoere vent 
met dubbelloops geweer. 
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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 

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 ervan 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 
 

 

  
 

Vrijdag 12 november 2021 

11-11 Sjoow 2022  
Pim van Bel 

Net als in het seizoen 2020 – 2021 leek het erop dat er met 11-11 zeer weinig mogelijk zou zijn 

als het gaat om het vieren van de opening van het carnavalsseizoen. In voornoemd jaar was de 

11-11 Sjoow een goed (corona-)alternatief voor het Blèèrfêêst en de presentatie van de 

Hoogheid. Om die reden werd besloten om ook dit jaar weer een dergelijke Sjoow te 

organiseren.  

De maatregelen bleken echter net zo wispelturig als het weer en vlak vóór 11-11 bleek er veel 

meer mogelijk dan vooraf gedacht. In korte tijd werd er geschakeld en een programma bedacht 

dat paste binnen de maatregelen en waarmee we de mensen thuis (in quarantaine of gewoon 

voorzichtig) toch een beetje een carnavalsbeleving konden geven. Dit resulteerde in een 11-11 

Sjoow in het teken (of in dienst) van het Blèèrfêêst, een TV-Sjoow waarbij alle deelnemers aan 

het Blèèrfêêst integraal zouden worden uitgezonden en tussen de optredens door een 

carnavalskwis gehouden werd. Beide in de Mezz. Deze kwis zou hybride moeten zijn, wat een 

modern woord is voor dubbel live. Mensen konden dus thuis meedoen, net als vorig jaar, maar 

er waren ook een aantal EBK-tafels (‘Eul Belangrijke Kielegatters), waar teams in de studio, 
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tegen betaling, aan de kwis konden meedoen. Het geheel werd in beeld gebracht en 

uitgezonden door BredaNu. 

De kwis werd, naar voorbeeld van het jaar ervoor, in drie rondes gehouden; Muziek, Algemeen 

en Kielegat. In de kwis, gepresenteerd door Pien en Pim, zijn verschillende bekende Kielegatters 

naar voren gehaald om in het zonnetje gezet te worden en/of een vraag te stellen, waaronder 

Jasper Mol, een aantal leden van de Raad van 11, De Hoogheid Prins Arie, Rob Meeldijk en Leon 

Garcia (Frituur Christ). Gedurende de kwis reed Tommy Lips de stad rond als razende reporter 

om deelnemende teams te bezoeken, terwijl Esther van Hoogenhuizen de deelnemers aan- en 

afkondigde en sfeerimpressies maakte uit de grote zaal van de Mezz. Daarnaast heeft een groot 

aantal Kielegat-vrijwilligers, waaronder Anouk, Pavli, Patrick en Daphne, hun stinkende best 

gedaan om deze kwis te laten slagen!  

De kwis had uiteindelijk om uiteenlopende redenen een kleiner aantal deelnemende teams, 

maar bleek voor dit tussenjaar nog een prima alternatief. Van de deelnemende teams bleek 

uiteindelijk het team De Kielejatters het beste. Komend jaar gaan we vooral weer volop inzetten 

op een volle Grote Markt en een volle Mezz tijdens het Blèèrfêêst.  

Spinola; hét carnavalsdrankje van ut Kielegat  
Dirk van Doesburg 

Graag nemen we jullie mee in het ontstaansproces van deze drank die deze carnaval de 
Kielegatters voor het eerst heeft doen genieten van een eigen oranjerode, kruidige, goed met 
bier combinerende, drank.  

En dan moeten we teruggaan tot het jaartal 1590. In dat jaar woedde de 80-jarige oorlog in alle 
hevigheid. De stad Breda (alwaar samenstromen Mark en Aa) lag onder beleg van de 
Spanjaarden. De hele stoute Hertog van Parma had zijn nog stoutere generaal Lanciavecchia 
opgedragen de stad in te nemen en heel onaardig te doen tegen de Bredanaars (wier aard pittig 
is en blijven moet). En dat vonden de Bredanaars dus niet leuk. En toen bedachten ze een plan.  

Het plan was om met een soort stoomboot, maar dan 
zonder stoom, naar Breda te varen. Het dek werd dan niet 
volgestouwd met cadeautjes maar met de brandstof turf 
(stuk goejekoper dan benzine uit Bels). En dan onder het 
turf werden militaire soldaten van het leger van Prins 
Maurits verstopt. De stoomboot werd door een 
turfschipper bestuurd en die zou dan op carnavalszaterdag 
door de poort van het Kasteel binnenvaren en de soldaten 
zouden de stad Breda innemen. Konden ze nog mooi 3,5 
dag carnavallen. Maar toen ging het vreselijk mis. Een fles 
met drank viel overboord. Nu waren die soldaten mooi in 
de spreekwoordelijke aap gelogeerd. Hoe moest dit 
enorme probleem worden opgelost? Uiteindelijk is de stad 

wel ingenomen maar door het verliezen van de drank was de sfeer wel mooi naar St. Juttemis.   

En toen gebeurde er eigenlijk een jaar of 430 helemaal niets. Het begon eigenlijk weer te 
borrelen (leuke woordspeling) toen het boek “Kielegat, het oudste en spannendste 
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carnavalsverhaal” op de (grote) markt kwam. Daarin werd over het lang vergeten drankje 
gesproken. Het ambitieuze bestuur van Stichting Kielegat dacht “daar moeten we iets meej 
doen” en zo geschiedde. 

In het jaar 2019 werd in het grootste geheim de trouwe sponsor “A Brand New Day” (een 
gloednieuwe dag) afgekort ABND benaderd en samen werd een snood plan bedacht. In de 
burelen van ABND werden merkstrategen, alchemisten, drankeigenaren en directie opgelijnd, 
bij Stichting Kielegat namen voorzitter, communicatie opperhoofd en een externe deskundige 
de handschoen op.  

De externe deskundige – tevens auteur van dit stuk – wiens contactgegevens nog uit de Beej 
Ceej Veej archieven moesten worden opgedoken - werd binnengehaald vanwege een sterk 
trackrecord op het gebied van de liefde voor de pression. Dat deze persoon – die overigens 
graag anoniem wil blijven – meer belangstelling had in kwantiteit dan in kwaliteit is 
meegenomen in de performance evaluatie van betrokken deskundige. Bezoldiging heeft naar 
beider tevredenheid plaatsgevonden in natura.   

Terug naar het snode plan. In de zomer van 2019 werd zo een “go” gegeven aan het geheime 
project – de ontwikkeling van een Kielegats drankje. Om niets weg te geven en wel vrijelijk 
onderling te kunnen communiceren werd dit project “Kaggul” genoemd. Vervolgens werden 
vele en vele sessies gehouden waar middels het proeven van dranken het profiel van het 
Kielegats drankje werd gedefinieerd: 

• Alcoholhoudend 
• Oranjerood 
• Pittig 

Om tot deze definitie te komen is zo’n 2 jaar 
nodig geweest. In november 2021 kwam het 
proces in een stroomversnelling omdat tijdens 
een routine-duik in het Spanjaardsgat van een 
wederom anonieme duiker het drankje dat in 
1590 overboord is gegaan gevonden werd. Met 
behulp van ABND was het drankje nu snel ge2.0d. 
Beetje alcohol, beetje rood/oranje kleurtje, 
beetje kruiden, beetje viscositeit toevoegen, 
even wat allergenen eruit halen en hupsakee: het 
drankje is klaar.  Even flesje in elkaar lassen, 

etiketje maken, paar duizend flessen produceren, bottelen en dan alleen nog… een naam.  

Na wederom een uitgebreid proces aan breenstormsessies, klankboordgroepen, zelfs het 
raadplegen van de CDT van Stichting Kielegat werd een shortlist opgesteld die eigenlijk best long 
was. Uiteindelijk werden verbanden gelegd en werd “Spanje” als leidraad genomen: 

• Voorzitter Stichting fietst ernaartoe terwijl je ook met de bus kan 
• Voormalig vieze voorzitter Stichting organiseert Voew-elta  
• Stoomboot komt er ook vandaan 
• Liekwoor kuwaantatratreisj is niet uit te spreken 
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• Fles gevonden in het Spanjaardsgat 
• Voormalig staatshoofd zeer actief op amoureus gebied (eigenlijk niet relevant maar wel leuk)  

En toen kwam de naam Spinola. De naam klinkt Spaans dus dat is goed. De naam heeft verband 
met de stoute generaal Spinola die later Breda heroverde, dus dat is ook goed. De Spinola was 
een stoomboot die in het Spanjaardsgat lag waar pressionen werden verkocht dus dat is 
helemaal goed.   

Spinola is de naam van hét carnavalsdrankje van het Kielegat  

En toen was het dus januari 2022 en moest het drankje alleen nog even aan de man/ vrouw/ 
café/ slijterij gebracht worden. In samenspraak met de Stichting Kielegat en ABND werd een 
uitgebreid distributienetwerk opgezet. En dat was helemaal niet onverdienstelijk: onderstaande 
grafiek laat duidelijk zien dat Spinola een exponentiele groeicurve doormaakt in vergelijking met 
een niet nader te noemen Tilburgs drankje. 

  

Al met al mogen we als projectteam en 
Stichting Kielegat zeer tevreden zijn 
met de ontwikkeling van Spinola. Ook 
zijn we vanzelfsprekend heel gelukkig 
met de bijdrage van onze sponsor A 
Brand New Day. Momenteel zijn we in 
gesprek om carnaval 2022 te 
evalueren en vooruit te kijken naar het 
carnavalsseizoen 2023 om Spinola nog 
prominenter weg te zetten! 

Met dorstige groet 

Adrian di Montanas 

 

Kielepraot d’n podcast 
Dennis Rijnders 

Stichting Kielegat startte deez’jaor een podcast over ut 
Kielegatse carnaval. Verschillende Kielegatters worden leuke 
maar ook lastige dilemma’s voorgelegd. Rood of oranje, prins of 
prinses en Prins Arie of Prins Daan? Een podcast over de 
verschillende facetten van carnaval in onze mooie stad. Iedereen 
viert carnaval op zijn eigen manier, met zijn eigen tradities en 
gebruiken. Dennis Rijnders en Roy Verwimp nodigden als hosts 
vier hele verschillende gasten uit die allemaal op hun eigen 
manier zorgen dat carnaval in het Kielegat plaats kan vinden. 
Elke week werd er een video en geluidsopname geplaatst op 
YouTube en Spotify.  
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Bij aflevering 1 was Maurice Willemse te gast om bevraagd te worden over Prinsenbar Publieke 
Werken, en vertelde hij over het jubileumbier dat hij heeft laten brouwen ter ere van 11 jaar 
Prinsenbar.  
 
In aflevering 2 mocht Lamar Voskuilen vertellen wat hij allemaal als bedreven vrijwilliger van ut 
Kielegat heeft gedaan, maar ook welke plannen hij heeft voor de toekomst.  
 
In aflevering 3 kwam een bos Peterselie vertellen hoe hij ut Kielegat fan heeft gemaakt van 
Hoemoes. Een carnavalsartiest denkt iedereen wel te worden, maar Bart Stoop heeft dat ook 
echt waargemaakt. 
 
In de week voorafgaand aan carnaval kan er maar een belangrijke gast de reeks af komen 
sluiten en vertellen wat zijn rol is in ut Kielegatse carnaval…………………. 
 
In aflevering 4 vertelde Prins Arie d’n Irste over zijn tijd bij Bentzat, de aanloop naar het 
Prinsenschap en zijn jaren tot nu toe als Hoogheid van ut Kielegat. 
 

 
 

 
Vrijdag 18 februari 2022 

Presentatie Kontklopper 
Anouk Bakkers-de Smet 

Terwijl de zwaarste storm in vijftig jaar over het 

Kielegat raasde, bleek het carnavalshart sterker. 

Precies op vrijdagavond 18 februari werden, na 

maanden geduld, de corona-maatregelen in de horeca 

voor het eerst weer versoepeld. Carnavalsvierders 

hoefden niet meer enkel op hun stoel of barkruk te 

blijven zitten en de horeca mocht deze avond ook nog 

eens langer openblijven. Door weer en wind zorgden 

Prins en Gevolg, de jeugdraad, commissie P&P en 
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genodigden dat ze op tijd in de Waterstraat waren om daar de eerste Kontklopper 

gepresenteerd te krijgen.  

Na maanden tekenen, schrijven, interviewen, in archieven duiken, bij sponsors lobbyen, teksten 

wegstrepen en verbeteren en vooral heel veel online vergaderen, ontmoetten de commissie 

P&P elkaar weer eens live. Sommigen hadden elkaar zelfs nog nooit in het echt ontmoet. Door 

de gespeelde noten van Toeternietoe ontstond al snel een voorzichtig carnavalssfeertje. 

Traditiegetrouw krijgt de Prins het eerste exemplaar 

van de Kontklopper, maar dit jaar deden we het even 

anders. Me doen’ut deez jaor dubbel! Daarom moest 

Prins Arie de strijd aangaan met zijn dubbelganger; 

Jeugdprins Flip. Samen met de Pages en Jeugdprinses 

Floor moesten zij aan de hand van een opdracht het 

eerste exemplaar verdienen. Grote winnaars waren 

Flip en Floor. Waardoor de eerste Kontklopper dit jaar 

niet naar Prins Arie ging maar werd overhandigd aan 

Jeugdprins Flip. Ook de opdrachten tussen Nar, 

Pliessie en Raad werd telkens gewonnen door de 

jeugd. 

Na lovende woorden van de Prins werd de 

carnavalskrant uitgereikt aan alle andere genodigden. 

De avond werd afgesloten waar sommige Kielegatters 

de storm Eunice trotseerden naar huis en anderen nog 

even stormachtig doorgingen in Prinsenbar Publieke 

Werken.  
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Zaterdag 19 februari 2022 

Promotie Kontklopper 
Anouk Bakkers-de Smet 

Op zaterdag 19 februari trok Prins Arie met zijn Gevolg door 
het Kielegat om aan zijn stadsbewoners de jaarlijkse 
carnavalskrant te presenteren. Tussen 10.00 en 16.00 uur 
bezocht hij met zijn Prinsenbus zeven locaties in de stad. De 
Kontklopper was gedurende de hele dag op deze locaties te 
verkrijgen. Kielegatters konden de krant gratis ophalen, wel 
werd om een vrijwillige donatie ter ondersteuning aan het 
Bredase carnaval gevraagd. Dit leverde een mooi bedrag op.  
 
Van weekmarkt in zuid tot winkelcentrum in noord 
Om zoveel mogelijk Kielegatters te verblijden met de Kontklopper bezocht Prins Arie 
verschillende wijken in Breda, verspreid over de stad. In de ochtend startte hij op de weekmarkt 
aan het Wilhelminapark waar hij de middag afsloot op de weekmarkt op het Dr. Jan 
Ingenhouszplein.  
Zijn programma zag er als volgt uit: 
 
10.44 uur  Weekmarkt, Vijverstraat  
11.11 uur Albert Heijn, Valkeniersplein 
11.44 uur Albert Heijn, winkelcentrum de Burcht 
12.22 uur Albert Heijn, Bisschopshoeve 
13.11 uur Albert Heijn, Hoge Vucht 
13.44 uur JUMBO, Dr. Struijkenplein 
14.11 uur Weekmarkt, Dr. Jan Ingenhouszplein  
 
Enthousiaste vrijwilligers en Kielegatters 
Speciaal voor carnavalsliefhebbers die de Prins misliepen stonden tot 16.00 uur een mooi aantal 
vrijwilligers van verschillende commissies van Stichting Kielegat op deze locaties om de 
Kontklopper uit te delen. Mooi om het enthousiasme van al deze vrijwilligers te zien. Het duo 
Noeni (commissie P&P) en Johan (commissie Sponsoring) bleek een gouden duo, zij haalden op 
het Valkeniersplein het meeste geld op. Ook de versierde kraam van Richard, Petra, Raymondo 
en Bettina op de weekmarkt op de Haagdijk is wel een extra vermelding waard. Wat knalden ze 
eruit met hun rood/oranje kraam wat ook direct een nieuwe adverteerder voor volgend jaar 
opleverde. Bakkerij ’t Stoepje adverteert graag volgend jaar ook in de Kontklopper. 
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Goed te merken dat Kielegatters echt speciaal voor de prins naar de winkelcentra trokken. 
Gemiste kans was wel dat we niet naast de Kontklopper ook een verkoopstand hadden met 
Kielegatse merchandise. Hier was de gehele dag veel vraag naar. Kortom een nieuwe 
succesvolle aanpak om de Kontklopper over de stad te verspreiden, iets wat we volgend jaar 
absoluut verder willen uitbreiden. 
 

Vrijdag 25 februari 2022 

Uitverkocht: 3e editie Stuiterbal 2022 powered by Rabobank 
Jaap Meeldijk 

Terug op de Leutkalender: Stuiterbal powered by Rabobank. Het carnavalsfeest voor jongeren 

werd dit jaar in recordtijd uit de grond gestampt. Toch ging de organisatie niet over één nacht 

ijs: een stevige line-up en geslaagde promotiecampagne zorgden binnen enkele dagen voor 

een uitverkochte editie! Stuiterbal in Mezz is exclusief voor jongeren in de middelbare 

schoolleeftijd t/m 17 jaar. Er wordt geen alcohol geschonken. 

In 2021 ging het feest door de coronapandemie niet door. Toen organiseerde Team Stuiterbal 

een livestream onder de naam Super Stuiterbal Spelsjoow. In de aanloop naar Carnaval 2022 

bleef lang onduidelijk wat de mogelijkheden voor een feest zouden zijn binnen de maatregelen. 

Zo werd lange tijd rekening gehouden met beperkingen, zoals een testverplichting, verplichte 

zitplaatsen of een maximaal aantal bezoekers. Binnen Team Stuiterbal was weinig draagvlak 

voor een alternatief zoals in 2021. Er is daarom gewacht tot de laatste persconferentie van de 

overheid, anderhalve week voor het feest. Daaruit bleek een feest tot 500 personen zonder 

testverplichting haalbaar. Na overleg met het Bestuur is besloten Stuiterbal powered by 

Rabobank toch te organiseren met medewerking van Pers & Publiciteit voor voldoende 

aandacht via social media en pr. Zo is een onlinecampagne opgezet en zijn posters verspreid 

onder scholen en sportverenigingen. 

Knallende line-up 

Naast de optredens van de populaire Altijd Larstig & Rob Gasd'rop, De Kapotte Kachels en Chef 

Soldaat draaide de Kielegatse huis-dj Matt Sound de heerlijkste carnavalsklassiekers en 

nieuwste krakers. Presentatieduo Owen & Geoffrey namen het publiek mee door een avond vol 

verrassingen, opblaasbeesten, special effects en de leukste prijzen! Het bezoek van Prins en 

Gevolg eindigde in een lange polonaise. In de Kleine Zaal verzorgden twee dj’s een Silent Disco. 

DJ Deems sloot de avond af met een feestelijke set. De oneindige energie uit het publiek werkte 

aanstekelijk op de artiesten, die dan ook allemaal een mooi woordje achterlieten op onze social 

media. 

CV De Kapotte Kachels: "Nooit een carnaval zó lekker begonnen!" 
Chef Soldaat: "Wat een feest, was keileutig kameraden!" 

Altijd Larstig & Rob Gasd'rop: "Fiske wel! Slopen kunnen ze zeker op de teenage party! Was top!” 

Matt Sound: “Nondeju wat gingen jullie los! Een feest om nooit te vergeten!" 
DJ Deems: “Stuiterbal je was geweldig!” 
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Alles inclusief 

Een ticket voor Stuiterbal is vanaf dit jaar inclusief alles, dus onbeperkt koude drankjes, hete 

snacks, frisse appels en zoete suikerspinnen en popcorn! In 2019 was dit principe al op kleine 

schaal getest naast de verkoop van reguliere toegangstickets. De keuze voor alleen all inclusive 

tickets voor € 17,50 was spannend, maar bleek zoals gehoopt een groot succes. Jongeren en hun 

ouders weten vooraf precies waar ze aan toe zijn, meenemen van geld of een bankpas is niet 

meer nodig en ook voor Mezz was de omzet vooraf duidelijk. Er zijn honderden frikandellen, 

kaassoufflés en porties bitterballen gebakken. 

Positief resultaat 

Stuiterbal heeft de zelf gestelde ambitie uit 2019 waargemaakt door de derde editie uit te 

verkopen. Dit succes en de bijdrage van de Rabobank zorgden voor een positief financieel 

resultaat voor Stichting Kielegat. De organisatie ziet de toekomst dan ook met vertrouwen 

tegemoet. In 2023 zullen waarschijnlijk meer tickets beschikbaar komen. 

Bloem: “Dit was de beste avond van heel carnaval!” 

Miriam: “Echt genoten op Stuiterbal. Bedankt aan iedereen die erbij was voor deze geweldige 

avond” 

Gianna en Kelsey: “Was superleuk. Dankjewel en volgend jaar zijn we erbij met de gewonnen 

tickets!” 
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Zaterdag 26 februari 2022 

Kielegatse Klokkenluiders 
Anouk Bakkers-de Smet 

Een geheel nieuw en spontaan initiatief ontstond ongeveer 11 dagen voor carnaval. Paul 

Maassen, onze stadsbeiaardier, nam contact op of wij als Stichting Kielegat open staan om op 

zaterdag 26 februari exact om 11.11 uur carnaval muzikaal wilden laten inluiden vanuit de 

torens van de Grote Kerk. 

Een initiatief geopperd door het Klokkenluidersgilde om exact op dat tijdstip de 3750 kilo 

wegende Bredase Nassauklok te luiden. Begeleid door het Bredase volkslied gespeeld door Paul 

Maassen op het carillon en ondersteund door 13 trompettisten, die voor deze gelegenheid 

samengesteld waren als de Torentoeters. Naast het Bredase volkslied heeft Paul het 

arrangement gemaakt van Bredase krakers. 

Kielegatters konden deze muzikale start beluisteren onder aan de toren, op het Kerkplein, onder 

het genot van een eerste pilske bij de Café De Bruine Pij. Mede dankzij de sponsoring van Café 

De Bruine Pij is dit initiatief zo snel van de grond gekomen. Het muziekspektakel was bovendien 

ook live te volgen op de social mediakanalen van Stichting Kielegat. 

Wellicht trappen we carnaval 2023 wel af met ‘De Muts’ vanaf de toren inclusief Prins, Gevolg 

en eigen Hofkapel.  
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26 februari - 1 maart 2022 

Thuur, Kiske en Mieske op de Grote Markt 
Pim van Bel 
 
Carnaval 2022 is uiteindelijk een carnaval geworden 
waarin vrijwel alles weer kon en mocht. Maar hoe anders 
leek dat een half jaar ervoor. Halverwege 2021 was er 
nog niets zeker en COVID-19 waarde nog volop rond. Als 
gevolg daarvan wisselden de maatregelen bijna per 
maand, waardoor het op dat moment nog hoogst 
onzeker was wat er met carnaval 2022 allemaal wel en 
niet mocht. Veel evenementen hebben vanaf dat 
moment “on hold” gestaan, met de mogelijkheid om vlak 
vóór carnaval op te schalen en alsnog (al dan niet in 
afgeslankte vorm) te organiseren. Dit gold echter niet 
voor de Grote Optocht. Veel optochtdeelnemers zijn al 
vele maanden voor carnaval bezig met het bedenken en 
in elkaar zetten van hun creatie.  
 
 

Met name de wagenbouwers beginnen al vrij snel ná carnaval met 
het volgende carnavalsseizoen en dus ook met het tekenen en 
vervolgens bouwen van hun wagen. Vanwege de onzekerheid en de 
grote “bouwtijd” van de wagenbouwers, heeft het bestuur van 
Stichting Kielegat met pijn in het rood-oranje hart, en in navolging van 
een aantal andere grote carnavalssteden, al vroegtijdig moeten 
besluiten de Grote Optocht van 2022 niet door te laten gaan. Niet 
alleen de onzekerheid, maar ook de maatregelen, waardoor de 
bouwers maar met een zeer beperkt aantal mensen in de bouwloods 
tegelijk mochten werken, maakte het onmogelijk voor de 
wagenbouwers hun wagen voor de Grote Optocht 2022 te maken. 
 

In de periode voorafgaand aan carnaval, waarin het nog leek dat 
er weinig tot niets kon georganiseerd of gevierd kon worden, 
heeft het bestuur van Stichting Kielegat hard nagedacht over wat 
er wel zou kunnen. Carnaval gaat immers altijd door! Als carnaval 
dan niet gevierd kon worden zoals we gewend zijn, konden we 
net als het jaar ervoor een onlineprogramma aanbieden om de 
mensen in ieder geval een beetje het carnavalsgevoel te geven en 
net als het jaar ervoor de stad versieren. Het jaar ervoor hingen 
er in ieder geval de vlaggen en banieren in de stad en zijn Kiske en 
Mieske aan het stadhuis gehangen. Dit jaar wilden we daar een 
stapje verder in gaan en de stad nog verder aankleden.  
 
Binnen het bestuur ontstond het idee om de wagenbouwers, die 
toch werkloos waren dit seizoen, aankleding voor de stad te laten maken in de vorm van een 
aantal poppen of maskers die verspreid over de stad opgehangen zouden worden.  
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De Creative Denktank (CDT) heeft deze uitdaging opgepakt en zijn hierover gaan brainstormen. 
Al snel kwamen we binnen de CDT (op advies van de wagenbouwers) tot de conclusie dat losse 
poppen in het niet zouden vallen en dat er beter geïnvesteerd zou kunnen worden in één groter 
project.  
 
Vanwege het streven om alle evenementen (en zeker de 
nieuwe) in of aan te passen aan het carnavalsverhaal, 
ontstond al snel het idee om een aantal bepalende figuren 
uit het verhaal te laten maken en die op de Grote Markt 
weg te zetten. Het was inmiddels redelijk kort dag zoals 
men dat zegt, dus er moesten wel keuzes gemaakt worden. 
Aangezien de Hoogheid en de Nar al prominent op de 
Prinsenwagen staan, is ervoor gekozen om Thuur uit te 
beelden die uit de Kontklopper voorleest aan Kiske en 
Mieske. De komende jaren zou deze afbeelding uitgebreid 
kunnen worden met andere figuren uit het verhaal. Om het 
carnavalsverhaal nog beter en meer bekendheid te geven 
werd bedacht om Thuur ook ECHT te laten voorlezen. Om 
dit te realiseren werd een samenvatting van het verhaal 
gemaakt, met het idee deze in te spreken en beschikbaar te 
maken via de Kielegat-app (dankzij de mensen van 
P&P/social media). Niemand minder dan Peter Selie werd als echte Thuur Piek bereid gevonden 
om in de studio van BredaNu deze samenvatting in te spreken. Met een QR-code op de hekken 
rondom Kiske en Mieske, konden de bezoekers het verhaal beluisteren. Met grote dank aan de 
Technische Commissie zijn de figuren prominent op de Grote Markt weggezet (voor standbeeld 
Judith). 
 
Uiteindelijk zag carnaval er volledig anders uit dan er op dat moment gedacht was. Dit nam 
echter niet weg dat Thuur, Kiske en Mieske zeer veel bekijks hebben gehad gedurende carnaval 
en ook het verhaal verrassend vaak beluisterd is. Komende jaren hopen we de gehele afbeelding 
nog verder uit te kunnen bouwen en tot een echte Kielegat-traditie te maken. 
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26 februari - 1 maart 2022 

Kielegatse Sleutelspeurtocht 
Anouk Bakkers-de Smet 

Oh jee de Nar van het Kielegat, Thierry Adriaan is weer eens slordig geweest en heeft de sleutels 

van de stad kwijtgemaakt. En dat net op de dag dat de sleuteloverdracht plaatsvindt. Gelukkig 

konden Kielegatse brakskes de Nar helpen zoeken aan de hand van een speurtocht langs 11 

historische plekken langs het Kielegat-verhaal.  

Het animo was groot, al een paar dagen voor carnaval vroegen bezorgde ouders waar zij de 

speurtocht konden vinden. Maar exact om 11.11 uur op carnavalszaterdag konden de brakskes 

de route op de Kielegat App vinden. Waar ze bij elk punt een vraag konden beantwoorden en zo 

de weg naar de sleutels konden vinden.  

De tocht begon bij Thuur Piek op de Grote Markt die het verhaal over het Kielegat en de list met 

het Turfschip in 11 minuten vertelde. Via het bordes volgde de route naar de kleermakerswinkel 

van Embrecht Adrians van Son. De oom van Kiske en Mieske, die de kleding van onze 

Kielegathelden maakte om zo de stad uit te vluchten. Daarna liepen de brakskes richting de 

Haagsche Poort, via het Spanjaardsgat, De Grote Kerk, langs de paoters in de Caterstraat 

(Catharinastraat), vervolgens bezochten zij de turfschipper op het Stadserf, daarna Herberg 

Wildeman en de woning van duivenmelker Kees om de speurtocht te eindigen bij het Chassé 

Theater.  

Op de route konden speurtochtdeelnemers op de ramen van diverse Bredase panden stickers 

van de Nar tellen, het antwoord op de elfde vraag. In totaal wisten 70 families de speurtocht 

goed op te lossen en ons te vertellen dat de sleutels bewaard werden door de Jeugdprins. In de 

Prinsenbar konden alle deelnemers een kleine attentie ophalen, deze werd door de Jeugdraad 

vol enthousiasme uitgedeeld. 

De sleutels waren terecht, alle Kielegatse brakken blij… een mooie zonnige ochtendwandeling 

zo voor de sleuteloverdracht. 
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Zondag 27 februari  

Oeledienst, “Licht geven, licht krijgen.” (Digitaal) 
Piet Raats 

 
Ook dit jaar geen bomvolle Grote Kerk, want een Oeleviering met mondkapje en anderhalve 
meter uit elkaar is geen carnavalsviering. 
Samen en dicht bij elkaar, een omhelzing, meezingen met de harmonie, of de muziekkapel en 
soms een kleine polonaise, met een glimlach op een geschminkt gezicht, luisterend naar diaken 
Rob van Uden, ging afgelopen jaar wederom niet lukken. 
Maar toch hebben we, net zoals in 2021, geprobeerd vooral voor die Kielegatters die wat 
somber waren geworden, ’n beetje troost en licht te bieden en de Oeledienst voor het tweede 
achtereenvolgende jaar digitaal uit te zenden via Baronie TV en Sanseveria TV op 
carnavalszondag. Met dank aan Elisabeth TV die de opnamen heeft gemaakt en Pim van 
Ginneken als auditor die er weer een mooi samenhangend product van heeft gemaakt. 
 
 
 

 
 
 

 
Het thema dit jaar was: “Licht geven, licht krijgen”. 
Naast d’n Pastor was ook Prins Arie met zijn Gevolg van de partij. 
Dankzij Huysluy, Toeternietoe, Dave Sterrenberg en Niek van Uden was er volop vrolijke muziek. 
Bovendien trok de Kielegatse-Oele-Karavaan ook nog eens op een unieke manier door het 
Kielegat om een aantal Kielegatters licht te brengen! 
 
Laten we duimen, dat het volgend jaar de grote Nassauklok van de Grote Kerk weer mag luiden 
voor aanvang van de Oeledienst!  
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Gedicht van ut Kielegat 
Ingrid van Doesburg 

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, Makrele 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 Spinola, 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 dur van, mun lieve schat? 
Laten we ut deez jaor mar eens dubbel doen…’ 
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Zaterdag 26 februari 

Litanie voor Sint-Juttemis 2022 
Marco van den Wijngaard 

 
‘Oog’eid:         Volluk: 
Ut fietspad neffe de Marruk richting Bels dees jaor nog breejur gaon maokûh    Meej Sint-Juttemis 
Zonder kapke tóch mond-op-mond-reclaomûh kenne maokûh    Meej Sint-Juttemis 
Unne asielzoeker vraogûh offie al spaort voor zun uitzet     Meej Sint-Juttemis 
Bij oew stamcafeeke oew pilske h’op motte drinke aon een h’af’aolloket   Meej Sint-Juttemis 
De veule kippe en n’aone die in het Vallukûh bij ’t T-uis gèèf in de smaok vallûh  Meej Sint-Juttemis 
In Breepark unne marruton van vijftig uur polonaise en d’r nonnie bij neervalle  Meej Sint-Juttemis 
De Kleine Trechterman krijgt innut Stadskûhtoor een vast plekske – maor ál te graog  Meej Sint-Juttemis 
Dokter Worst zit mee un vegetaoriese rookworst in zunne maog    Meej Sint-Juttemis 
H’opgeruimd Breda gaot op aswoensdag de Grote Mart schôônvege misschien  Meej Sint-Juttemis 
In Meersel-Dreef een frietje pakken en da-dals grensoverschrijdend gedrag zien  Meej Sint-Juttemis 
 
Da’s Vrolijk: Kaoreltje uit De Fendert gaot NAC kope; zondermeer!    Meej Sint-Juttemis 
Unne trompetist van BentZat meej balosprobleme, oow, da doe zeer   Meej Sint-Juttemis 
Opput Sjasseeveld gaan volleyballe op invalide parkeerplekke zet kwaoi bloed  Meej Sint-Juttemis 
T’oofdveld van NAC met kráánte inpakkûh want zullie spelers zijn op papier wél goed  Meej Sint-Juttemis 
De nieuwe capes van De Raod van Elluf zijn bestáánd tegen veule stormwinde  Meej Sint-Juttemis 
In oew HeppieMiel gin plûstiek speulûdingeskûh meer kenne vinde    Meej Sint-Juttemis 
‘Aozus Edje Hellemóóns op ut Zangfietspad as unne échte zanglijster   Meej Sint-Juttemis 
Een rap vrouwke van Breda-Wandelt meej van’achter drukverband en van vore unne trekpleister    Meej Sint-Juttemis 
Depla gaot graotis en veur niks wiet verstrekke; dassum maor gûrraoje   Meej Sint-Juttemis 
Een áánder gekust ‘ebbe en oew klikgebit doetta vûrraoie     Meej Sint-Juttemis 
 
Oewe n’AntiVirus-seedee as mondkapke denke te gebruike    Meej Sint-Juttemis 
In Záándberg noggus unne skènwaoge d’r bij - tegen’ut pûkeergeld ontduike   Meej Sint-Juttemis 
Marrûk Overmars gaat unne draoistoel bij The Voice of ‘Olland ambiëren   Meej Sint-Juttemis 
Eiken-prosecco-rupsen die in polonaise op unne jeukenboom lôpe te paraderen  Meej Sint-Juttemis 
Bij Ut Aai tippelt een heroïnehoertje op ‘eure naold’akke     Meej Sint-Juttemis 
Oewe, nie-van-oeweigeste- groene scooter overal magge neerkwakkûh   Meej Sint-Juttemis 
Nog éne keer de NAVUK in ut Amrath-‘Otel aon d’Eerbaon, da’s een goed idee  Meej Sint-Juttemis 
Pim van Ginneken presenteert weerus Baronie-teevee     Meej Sint-Juttemis 
De Winter-‘Aovûh die j’ok 'zomers ope-gaot      Meej Sint-Juttemis 
Oewe gele Geld-Maot die innut rood staot      Meej Sint-Juttemis 
 
“Gooooeeedenavond dames en heren” komt weer naor ut Kielegat meej ‘onderd miljoen Meej Sint-Juttemis 
Unne thuiswerrukûr die zelluf bepaolt dattie op dinsdag ók de vrijdagmiddagborrel ken doen Meej Sint-Juttemis 
Complotdenkers die denke dagge ken worre afgeluisterd via een lantaorûhpaol  Meej Sint-Juttemis 
De Meilandjes gaon bij Riesjáár op d’n Klokkenberrugh wonen: da wordt lekker wijne-wijne ammaol    Meej Sint-Juttemis 
Nooit meer oewe ronde pizza uit unne vierkante doos - in driehoekskes h’op ‘oeve eten Meej Sint-Juttemis 
Un vurr’oging van de Stadsvurwarrûming zijn ze zeker vergete    Meej Sint-Juttemis 
Oew benen insmeren mee handcrème; witte zullie’ het     Meej Sint-Juttemis 
As de pliessie vraagt naar oew ID, zegge dagge geen idee 'et…    Meej Sint-Juttemis 
Bij ut Eroties Centrum een vrouwke wa kaaigoed in tegelwippen is    Meej Sint-Juttemis 
Deur de Ridderstraat lôpe ennum nie over zun bolleke aaie: ónze Sint Juttemis  Meej Sint-Juttemis 

 

Allen: 

Sint-Juttemis; ge doegut dur maor mee en agge ons zoekt : we zitten nie in de kerruk! 

 

Sint-Juttemis: 

• Bewaoker van de Prinsentegels 

• Pispaol van de wildplassers 

• Bescherm’eilige van de Ridderstraot 

• Dáánsleraor van de kalfkus 
 

Sint-Juttemis: magge wij U vraoge: 
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Zaterdag 26 februari en Zondag 27 februari 

Kielegatse Kapellen Tempel 
Jacques Mol 
 

 

In november 2021 werd ik benaderd door Jurriaan van Meer of ik, net als in 2020, in de Avenue 
op zaterdag met carnaval weer een kapellen-gebeuren wilde organiseren. Ja wat moest dat 
worden. De horeca was gesloten door coronaregels, bands konden niet repeteren en hadden 
dat ook al 1,5 jaar niet gedaan. Toch was er voorzichtig optimisme. De coronavariant, Omikron, 
leek weliswaar behoorlijk besmettelijk, maar de gevolgen waren veel milder. En er was nog 3 
maanden te gaan. 
 
Als eerste maar eens geïnventariseerd bij de eigen club, Tapkracht 11, om te polsen wat de 
bereidheid was in geval van doorgang. Daarna gepolst bij De Avenue wat hun gedachten waren 
over een mogelijk vervolg op de Kielegatse Kapellen Tempel van 2020. 
Op 10 december een mail gestuurd naar alle kapellen of zij hun medewerking wilden verlenen 
met de mededeling dat het hele gebeuren mogelijk plaats zou moeten vinden tussen 14.00 en 
17.00 uur vanwege de verplichte sluitingstijd voor de horeca om 17.00 uur. 
Zoals reeds gezegd, de meeste kapellen repeteerden niet dus met enige aarzeling kreeg ik 3 
reacties. Twee wilden meedoen, 1 misschien. 
 
In januari werden de geruchten sterker dat er versoepelingen van de coronaregels aan zouden 
komen. Gevolg was dat eind januari Jurriaan nu namens de Stichting kwam met de vraag of er 
ook op zondag iets in De Avenue kon worden georganiseerd. 
Weer een mail naar alle kapellen en tevens een herinnering gestuurd voor de Kielegatse 
Kapellen Tempel op zaterdag. 
Weer een gesprek met De Avenue, die nu al lieten doorschemeren dat vanwege de verplichte 
sluitingstijd om 22.00 uur wij best na 19.00 uur mochten doorgaan omdat er toch niets anders 
georganiseerd kon worden. Omdat zij geen rij met mensen voor de deur wilden hebben 
vanwege de maximale bezetting van 150 personen op 1,5 meter afstand wilden ze graag dat wij 
met vooraanmelding gingen werken. Er mocht immers buiten geen muziek gemaakt worden 
waardoor het erg druk zou kunnen worden. Gezien de slechte jaren die zij achter de rug hadden 
en ik toch wilde dat elke kapel voor hun optreden een drankje zou krijgen heb ik gezegd dat wij 
beide dagen € 2 entree zouden heffen en dat de hele opbrengst voor hen zou zijn. 
Er volgden toen 4 hectische weken waarin kapellen zich begonnen aan te melden, de 
coronaregels steeds verder werden afgebouwd, waardoor kapellen zich weer terugtrokken 
omdat zij of toch een heel programma konden maken of, nadat buitenspelen een week voor 
carnaval ineens weer mocht, toch liever buiten speelden dan binnen. De angst voor corona zat 
er bij velen nog steeds in en vele kapellen zouden in het carnavalsweekend ook muzikanten 
missen omdat zij niet durfden. 
Ondertussen kwam begin februari het verzoek van Stichting Kielegat of er op zondag een aantal 
Mââuwerts konden optreden tussen de kapellen. Een aparte locatie voor deze 
carnavalsactiviteit was niet verantwoord. Dus op zondag een gevarieerd programma met 
kapellen, Mââuwerts en een bezoek van Prins Arie. 
Door het versoepelen van de coronaregels een week voor carnaval hebben wij ook de verplichte 
aanmelding laten vervallen omdat dat voor 499 bezoekers ondoenlijk zou zijn. De € 2 entree 
wilden wij handhaven, maar omdat de Avenue wilde dat wij daarvoor iemand bij de deur zette 
om die te innen is in overleg met het bestuur besloten dit op een andere manier op te lossen.  
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Conclusie: 
De zaterdag was een hartstikke leuke middag. Niet te druk, ouders met kinderen konden goed 
carnaval vieren. De Avenue is er een uitstekende locatie voor om dit daar te vieren. Het na 
19.00 uur doorgaan heeft geen zin. Vanaf een uur of zes gaan mensen ergens wat eten of naar 
huis en komen niet meer terug. Avenue wilde niet voor eten zorgen omdat wij geen garantie 
wilden geven hoeveel mensen er zouden komen. 
 
De zondag was een zeer gevarieerde middag. De combinatie met de Mââuwerts en de kapellen 
is niet zo gelukkig. Mââuwerts vereisen een publiek dat luistert en dat is in zo’n gecombineerde 
ambiance niet te realiseren. 
Het was op zondag ook niet zo druk als op zaterdag. Naar de oorzaak zal het raden zijn. Het 
weer was prachtig en op de Markt waren alsnog geluidsboxen geplaatst om het talrijke publiek 
te vermaken. 
 
De Avenue: 
Voor de Kielegatse Kapellen Tempel vind ik het een geweldige locatie. 
De Avenue had met een beetje nadenken er een nog groter succes van kunnen maken. Een 
simpele ballonnenboog, bijvoorbeeld, rond de ingang had al meer aandacht getrokken op straat. 
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Zondag 27 februari 

Grôtste Mââuwert 2022 
Willy van Schie 
 

Wat begon als een jaar met de gedachte: “2022 gaat het wel 

weer lukken dus we starten alles op” bleek tegen het einde van 

2021 toch een utopie. De inspiratie-avonden bij het Bierreclame 

museum waren al vastgelegd, de Mââuwerts waren begonnen 

met schrijven of hun tekst die ze voor 2021 hadden weer aan te 

scherpen en iedereen had er weer zin in.  

Helaas moesten we begin december concluderen dat het toch 

niet meer haalbaar was. Eind december komt dan het persbericht 

van de Stichting Kielegat en rijst de vraag of we het zouden 

redden binnen 3 weken om iets in elkaar te zetten (Grôtste Mââuwert zou namelijk wel tot de 

evenementen behoren die wellicht wél door konden gaan). Half januari heeft het organisatie 

van de GM een bijeenkomst en wordt het besluit genomen om het niet door te laten gaan, het 

was niet haalbaar. Diezelfde avond krijgen we een berichtje van Jurriaan dat we misschien de 

mogelijkheid krijgen om Mââuwerts te combineren met een ander evenement. Opnieuw was 

iedereen weer enthousiast en zouden graag gebruik maken van een podium.  

Uiteindelijk werden er 3 Mââuwerts gekoppeld aan het Grôt Dikteej en 3 Mââuwerts aan het 

kapellenfeest in de Avenue. Vanuit de organisatie van de GM werd alles in gereedheid gebracht 

in samenspraak met andere organisaties. Niets was te veel en iedereen werkte mee om er toch 

iets moois van te maken. Echter werden deze twee evenementen georganiseerd ín het 

carnavalsweekend en met het loslaten van de coronamaatregelen 2 dagen voor carnaval was de 

animo voor een binnen-evenement bij de meeste (vaste) bezoekers helaas niet groot, wat zeker 

ook wel begrijpelijk was.  

Jammer genoeg werd het Grôt Dikteej afgeblazen, nadat er maar 

een minimaal aantal kaartjes verkocht was. De kapellen waren 

echter al vastgelegd om te komen spelen in de Avenue en de 

Mââuwerts konden daar toch even genieten van het podium. 

Uiteindelijk werden er 4 Mââuwerts ingezet, maar in het 

achterhoofd was het bij iedereen wel bekend dat het wel een zware 

dobber kon worden. Toch stonden ze daar in de welbekende ton! 

Het publiek dat er was moest in het begin zeker nog opgewarmd 

worden maar naarmate de middag vorderde en er meer publiek 

kwam hebben de Mââuwerts zich van hun beste kant laten zien. De 

laatste Mââuwert had het echter ook niet makkelijk, het bier zat al 

aardig in de man en het was vooral een komen en gaan van diverse kapellen. 

Al met al niet een middag zoals we die graag hadden willen organiseren, maar toch met grote 

dank vanuit de Mââuwerts dat ze het gevoel van tonpraten weer beleefd hebben op die 

bewuste zondagmiddag. We hopen dat we in 2023 weer een volwaardige middag mogen 

organiseren en iedereen (organisatie én Mââuwerts) kijken er nu al enorm naar uit! 
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Zondag 27 februari 

KAK (Kielegats Afhaal Kadetje) 
Wilma den Ouden, Gerja Petter en Jeanneke Lossez 
 
Dit jaar wisten we al snel dat we een KAK activiteit zouden gaan organiseren en er kwamen 
alweer grote plannen om het wederom op het Hekven te laten plaatsvinden. Het Bestuur had 
echter een ander idee: zij vonden de Haven in Breda een betere locatie. We zijn als commissie 
gaan brainstormen hoe we dit evenement suc6vol konden gaan organiseren binnen de geldende 
maatregelen i.v.m. Covid 19.  
Het moest een buitenactiviteit worden waarbij niet te veel mensen gelijk aanwezig zouden zijn 
dus we hebben tijdsloten ingepast. De deelnemers konden via de site een bestelling plaatsen en 
de tijd aangeven wanneer ze het pakketje af wilden halen. 
 
De pakketjes werden dit jaar een knapzak. Een rode of oranje zakdoek gevuld met lekkernijen 
en daarbij een zakje broodjes en een ei. Ook is soep uitgedeeld en was er koffie voor de 
liefhebber en een heerlijk drankje Spinola genoemd. 
 

              
 
We hebben een paar dagen van tevoren de pakketjes gemaakt en dat liep gesmeerd dankzij 
Jeanneke’s goede organisatietalent en de mooie grote serre waar we alles in kwijt konden. Ook 
was dit een gezellige bezigheid met carnavalsmuziek op de achtergrond. 
Op zondagochtend werden de kraampjes opgebouwd en konden we de kraampjes aankleden. 
De TC heeft ballonnen opgeblazen, dat was ook erg fijn. Tijdens de uitreiking van de pakketjes 
heeft Aogse Bluf een setje muziek gespeeld en toen Prins Arie met Gevolg kwam heeft de 
Hofkapel ook muziek gemaakt.  
Tijdens deze activiteit hebben we al veel positieve reacties gekregen.  
Na de activiteit hebben we alles opgeruimd en kon eenieder zijns weegs weer gaan. 
 
We waren uitgegaan van 240 pakketjes, incl. de pakketjes voor Prins Arie met Gevolg en 
Hofkapel, op 5 na hebben we ze allemaal verkocht. 
We kunnen dus spreken van een suc6vol evenement. 
Het weer was daarbij ook fantastisch wat eenieder al blij maakt. 
De soep konden we verwarmen bij de Huiskamer en de koffie konden we daar ook zetten en bij 
de Boerenstampot werden de frikandellen gebakken. De Raad heeft deze uitgedeeld aan de 
bezoekers, de frikandellen werden met smaak gegeten. 
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We hebben voor dit evenement hulp gehad van verschillende helpende handjes: Peter, Dre, 
Marleen en Danielle, Marieke en Marco. 
 
Sponsoren: 
Albert Heijn, Perfetti van Melle, Unilever en Stichting Kielegat. 
 

   
 

 

  
 
We zijn erg tevreden over dit evenement en hopen volgend jaar weer een mooi evenement te 
organiseren, de ideeën zitten alweer in ons hoofd. 
Dus volgend jaar kunnen jullie weer op ons rekenen.  
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Zaterdag 26 februari en Zondag 27 februari 

De Grôtste Versierder van ut Kielegat 
Dennis Rijnders 

 
Ook in 2022 werden de Grôtste Versierders niet bezocht in het weekend vooraf aan carnaval, 
maar werden ze tijdens carnaval bezocht door Prins Arie met zijn Gevolg. Als echt Kielegatter 
versier je natuurlijk je huis mooi en zorg je dat de sanseveria fier in het raam staat. Maar niet 
elke versierde woning komt in aanmerking om uitgeroepen te worden tot Grôtste Versierder 
van ut Kielegat. De winnaars van dit seizoen lieten weer zien dat de kwaliteit van de versierde 
woningen hoog lag! Zelfgemaakte vlaggenlijnen, Raad van 11 poppetjes, veel rood en oranje en 
carnavalscreaties die zo op een Grote Carnavalswagen passen. Dit en nog veel meer was terug 
te vinden bij de winnaars. Op zaterdagavond en zondagavond werden in totaal 4 huizen 
uitgeroepen tot Grôtste Versierder van ut Kielegat 2022 en verdienden het felbegeerde 
plakkaat! Daarbij werd er in elke woning een knalfeest georganiseerd en werd er hier en daar 
een Prins Arie ansichtkaart uitgedeeld of verstopt. De winnaars zijn op volgorde van bezoek: 
Patrick en Miranda van Mierlo, Wouter en Danielle van Gemmert, Miranda Verschuren en 
Jeroen van Furts. 
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Motto 2022-2023 

 

Uit de 94 ingezonden motto’s is het motto van Sander 
Frijters gekozen als het motto voor komend 
carnavalsseizoen. Met de koppeling aan ons Bredaas 
icoon Ger Couvreur is het een echt Kielegats motto 

waar je alle kanten mee op 
kunt. Zowel optocht-
bouwers, liedjesschrijvers, 
en voor de creatievelingen 
die elk jaar hun 
carnavalspak afstemmen 
op het motto. We zijn 
benieuwd hoeveel gele 
mutsen we in 2023 door 
het Kielegat zien hossen. 
 
 

 
     Ontwerp Joost van Dorst. 
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Maandag 28 februari 2022 

Ontvangst ABInBev  
Rumoldus, Adrianus, Cornelis, Anthonius van de Reijt 

De gouden hopbel interregnum 

21 februari: hoi Ruud met Will, even tussen ons, ik heb met Joop van Bel gesproken en die kijkt 

of er wat steun te ritselen is om last minute de ontvangst ABInBev op 28 februari te faciliteren. 

Is, nu er weer wat mogelijk is, een te mooie traditie om te laten verwateren. Meriam wil ook 

bijspringen. Wil jij, gezien je jarenlange ervaring, ook de kar mee trekken? 

22 februari: afspraak Will, Ruud, Meriam en Joop bij P.W.  om 16.00 uur met een van de hoogste 

hotemetoten van P.W. genaamd Maurice. Trouwzaal stadhuis is voor ons helaas niet 

beschikbaar i.v.m. de veel te korte voorbereidingstijd.  Oeps, hoe krijgen we dit alsnog binnen 

enkele dagen voor mekaar? Na telefonisch overleg met Toine Minkels van ABInBev zetten we 

grote stappen. We hebben bier, kunnen Publieke Werken inzetten, 200 kroketten kunnen de 

frituurpan in en Guus Welten regelt 200 maal worstenbrood in Waalwijk voor onze gasten. 

Prins Arie wil ook wel komen, maar heeft geen Hofkapel die maandag. Weer een stevige oeps, 

maar uiteindelijk is via tussenkomst van Will Aogse Bluf bereid gevonden om heel vroeg op te 

staan en voor ons te komen spelen. Chapeau! 

Nog een grotere oeps, Ria Sleven en Laurens Klep werken niet meer bij de brouwerij, hoe 

komen we in godsnaam aan al de adressen voor de uitnodiging? Die moet uiterlijk donderdag 24 

februari de deur uit. Cyber Rudie brengt uitkomst en vindt nog ergens helemaal achterin zijn 

computer een adressenbestandje. 

Klaar is Kees. 

Op maandagochtend gaat Will het worstenbrood halen in Waalwijk. Hoe denkte gij dat allemaal 

in dat autootje te krijgen? Nou gewoon achterin. Dacht het niet. Ze zitten per 6 verpakt, dus 

1200 worstenbroodjes voor de Stichting Kielegat. Uh… doe toch maar 200. 

Maandag 28 februari is alles uiteindelijk geregeld. Genodigden komen lekker vroeg en de 

politiek is goed vertegenwoordigd. Heeft niets met de a.s. verkiezingen te maken, maar is meer 

een loftuiting richting Stichting Kielegat, die met heel veel improvisatievermogen uiteindelijk als 

eerste na corona, de Kielegatters weer eens een mooi feestje voorschotelt. 

Will doet de presentatie, Ruud krijgt Duvel uit glas en de rest laat de Jupiler uit plastic goed 

smaken. 

Mooi dat Carlo van Bijsterveld een proeverij van ons nieuwe drankje SPINOLA heeft mogelijk 

gemaakt. Spinola en Jupiler, een perfecte combinatie. Daar krijgen ze in Tilburg last van. 

Na mooie woorden van burgemeester Paul Depla en een fantastische speech van Prins Arie 

gaan we over naar de uitreiking van de uitermate begeerde Gouden Hopbel. De club van oud- 

Prinsen onder de bezielende leiding van Jantje L. te B. komt met een grote verrassing. Niet EEN, 

maar liefst TWEE GOUDEN HOPBELLEN. De eerste is voor het boegbeeld van de ontvangst 
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ABInBev op de maandagmorgen en wel de heer Laurens, Franciscus, Cornelis Klep en tot veler 

verrassing, maar stik verdiend, baas Kielegat de heer Lucien, Wilhelmus, Albertus Verhoef.  

 

Hoe Jantje L te B. de bijbehorende 
onderscheidingen allemaal nog heeft 
weten te regelen is mij een raadsel, 
maar het was allemaal weer perfect 
voor mekaar. 
Aogse Bluf speelde nog een paar toffe 
sets, Toine Minkels deed er nog een 
half uurtje bij namens ABInBev. En 
toen de brouwerij accordeonist Arjan 
met Ruud ook nog een bonus setje 
deed, bleef het beregezellig en ging 
uiteindelijk niemand naar de optocht 
kijken. Dus toch nog maar een extra 
half uurtje van Toine. Klasse!!! 

2 aandachtspunten:  

- Een goede toegangscontrole is vanaf nu een must om de exclusiviteit en de kwaliteit van 

het evenement te waarborgen.  

- P.W. was een perfecte gastheer, maar wij horen thuis in de trouwkamer en hal van het 

stadhuis. Bestuur Stichting Kielegat, ga ervoor. 

 

Donderdag 12 mei 

Sponsor- en relatiemiddag incl. BBQ. 
Rutger Westenburg 

Op donderdag 12 mei vond de sponsor- en relatiemiddag plaats bij onze topsponsor Schonck, 

Schul & Compagnie. Dit jaar hadden we naast sponsoren ook gemeente, horeca en pers 

uitgenodigd. Er waren in totaal zo’n 60 gasten die zich uitstekend vermaakten. 

 

De aankleding en alle dranken werden 
verzorgd door Schonck, Schul & Compagnie, 
die door ons even in het zonnetje is gezet. Na 
twee korte toespraken onderbrak Geurtje van 
de Mossel het officiële gedeelte met haar 
mauw, waarin o.a. Joop van Bel en Patrick 
Mertens op de hak werden genomen. Onze 
gasten konden vervolgens genieten van een 
heerlijke barbecue van slagerij Graumans. De 
eindtijd stond op 19.00 uur maar werd bij 
lange na niet gehaald. Rond 21 uur is de tap 
uiteindelijk dicht gegaan. 
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De reacties waren zeer positief. Voor de 
Stichting was het een groot succes want veel 
sponsoren en relaties bleven tot het einde. 
De intentie is om jaarlijks een groot 
evenement te organiseren voor sponsoren en 
relaties en een meer ‘business’ dag 
(bijvoorbeeld in november) voor de 
sponsoren.  
 

 

Zondag 22 mei 

Vrijwilligersbedankmiddag  
Sigrid Schuurmann 

Op een stralende zondagmiddag in mei verzamelden zo’n 

taggetig (80) Kielegatse vrijwilligers zich bij Café De Haagse 

Poort aan de Haagdijk. Wat een feest om elkaar ‘buiten het 

seizoen’ te ontmoeten, bij te kletsen met de 

carnavalsvrienden en te proosten in het zonnetje. Met een 

Kielegats cakeje achter de kiezen trapte vicevoorzitter 

Danny de middag af: WELKOM aan alle vrijwilligers, en 

DANK voor alle inzet voor Stichting Kielegat. Dankzij JULLIE, 

de vrijwilligers, kunnen we in Breda elk jaar zo’n prachtig 

carnaval neerzetten.  

Het programma was een soort carnavaleske wandeling 

meets kroegentocht, waarbij bestuursleden werden ingezet als ‘act’ langs de route. In drie 

groepen gingen de vrijwilligers op pad, elke groep onder de bezielende reisleiding van Karin, 

Lamar en Sigrid. Bij de Haagse Poort proostte Pim aka Maurits met de deelnemers op de intocht, 

aan de haven voor Café Lievense vingen visser Pascal en duiker Lucien de Spinola uit de gracht 

en bij café Lazarus deden Prinses Anouk en Page Danny een carnavaleske quiz. De laatste 

horecagelegenheid die we aandeden was – hoe kan het ook anders – Prinsenbar PW, waar de 

middag werd afgesloten met een vrolijke Blame it on the boogie dans van Patrick de Leeuw en 

Jeroen Jagas. 

Zowel het weer als de sfeer waren fantastisch! Er is veel gelachen, nader kennisgemaakt en een 

klein biertje gedronken. De organisatie heeft louter positieve en enthousiaste reacties gehad 

van de deelnemers. Een concept dat zeker voor herhaling vatbaar is! 
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Terugblik (h)-ex Hoogheid Prins Arie d’n Irste   

 
Beste Kielegatters,   

Dit was het seizoen van 'niet verwacht, maar toch gekregen’. Als ik terugkijk op het 

carnavalsseizoen, is het natuurlijk voor het tweede jaar achter elkaar een verre van normaal 

carnavalsseizoen geweest. Maar wat ben ik blij dat we in ons mooie Kielegat toch heel veel 

hebben gekregen wat we niet meer hadden verwacht. En misschien was het juist dat wel, wat 

het weer puur, authentiek en daarom ook weer uniek maakte.   

En dan begin ik maar bij het begin: de Elluf-Elluf viering. Want de Stichting had een schitterend 

plan opgesteld om de inhuldiging met een groot feest op de Grote Markt te vieren. Weliswaar 

omheind en enkel toegankelijk met de corona-check, maar toch: eindelijk weer op de Grote 

Markt.  Na veel overleg met de 

Gemeente werd toch besloten dat de 

11-11 viering binnen gevierd moest 

worden en schakelde de Stichting door 

naar een mooi alternatief in de Holy 

Moly.  En, hoewel wederom anders dan 

anders, werd het een meer dan 

geweldige avond in een bomvolle zaal. 

Voor mij weer een moment om niet te 

vergeten. Een bekendmaking, niet op 

de Markt, maar in een volgepakte Holy 

Moly met een uitzinnige sfeer.   

Hoewel de dreiging van corona boven ons 

hoofd hing, kon de volgende dag het 

Blèèrfêêst tezamen met de Elluf-Elluf kwis 

ook 'gewoon’ doorgaan. In de MEZZ 

aantreden als Prins van het Kielegat was 

een waar feest na ruim anderhalf jaar niet 

live ergens gestaan te hebben met het 

Gevolg. Ook in de MEZZ was er een 

heerlijke sfeer en konden we eindelijk weer 

het ouderwetse carnavalsgevoel voelen.  

De rest van het weekend konden wij 

gelukkig terugkijken op een geslaagde 11-

11, al kwam de domper alweer snel, omdat er een nieuwe lockdown ingesteld werd en de rest 

van het weekend kwam te vervallen.   

Naast enkele opnames voor filmpjes en wat interviews kunnen we kort zijn over het 

voorprogramma van Prins en Gevolg. Dat kon vanwege corona helaas weer geen doorgang 

vinden. Voor mij als Prins, samen met de Pages en de Sic, erg zoeken naar hoe we het Gevolg 

toch enthousiast konden houden en het gevoel het samen te doen konden behouden. Juist het 

steeds drukker wordende voorprogramma zorgt voor de binding en opbouw in een seizoen.  
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Een bezoek aan heel het Gevolg, met een geweldig leuk cadeautje van de Pages, zorgde toch 

weer voor een impuls en ondertussen groeide de hoop op wat meer mogelijkheden rondom 

carnaval.  

Een periode van veel onzekerheid wat betreft mogelijkheden volgde. Er werd besloten mijn huis 

toch volledig te versieren om carnaval zoveel mogelijk uit te stralen. En de Oeledienst werd 

weer digitaal opgenomen. Maar dat was wel weer de eerste dag dat we als compleet Gevolg 

met de bus een keer op pad konden. En die momenten bouwde zich al snel wat uit. Een 

promotietour voor Spinola door de stad, een promotietour voor de Kontklopper met de bus 

door heel Breda en de opening van 11 jaar Prinsenbar Publieke Werken waren weer activiteiten 

die we met volledige Gevolg konden ondernemen. Ondertussen vol in afwachting van wat er 

met carnaval wel of niet zou kunnen.   

Inmiddels waren er nog maar enkele dagen tot carnaval. Tot dan toe waren enkel zaterdag en 

zondag gevuld met hoofdzakelijk bezoekjes aan huis en online evenementen. Maar in die dagen 

veranderde plots alles. En dat heeft enorm veel inzet gevergd van vrijwilligers en vooral: de 

Secretaris van de Prins, Patrick Mertens. Het programma veranderde, met de 

coronamaatregelen, zo'n beetje ieder uur en ons programma vulde zich snel tot uiteindelijk een 

normaal carnavalsprogramma. Helaas natuurlijk zonder de Grote Optocht, die reeds lang 

afgeblazen was.   

Carnaval zelf was een cadeautje na bijna twee jaar waarin haast niets mogelijk was. Als ik er 

enkele hoogtepunten uit mag pikken, dan noem ik direct de Intocht met Sleuteloverdracht op 

de zaterdag. Als Prins was dit een onovertroffen uniek moment.  

Een moment wat tot aan de zaterdagochtend geen doorgang mocht vinden, maar toch plots 

daar was. De sleuteloverdracht in de volle zon en gewoon op het bordes i.p.v. op een podium. 

Met een juichende menigte vrolijke Kielegatters op de Grote Markt. Wat hadden we daar met 

z’n allen enorm naar uitgekeken.  
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Het bezorgde mij kippenvel en oprechte pure blijdschap. Eindelijk mocht het weer, carnaval 

openen, samen op de Grote Markt. Dat moment zal ik nooit meer vergeten. Net zoals de vele 

momenten in volle kroegen of buiten op straat, zoals tijdens de kroegentocht op de maandag, 

waar ik als Prins dit jaar veel meer tussen de Kielegatse carnavalsvierders een gesprekje kon 

voeren.  En natuurlijk het afscheid van carnaval op de dinsdagavond, met afscheid van een meer 

dan voortreffelijke Secretaris van de Prins, Patrick Mertens, een verbranding van Kiske en 

Mieske en de bekendmaking van voor mij een extra jaar als Prins van ut Kielegat.  

Kielegatters, wat heb ik enorm genoten van dit unieke seizoen. Een jaar waarin we plots toch 

weer een echte carnaval kregen die we dubbel konden vieren. Een carnaval waar we met z’n 

allen zo naar uitkeken. En die verrassend authentiek was. Met veel carnavalskapellen op straat, 

die de ruimte kregen om muziek te maken in de binnenstad. Een carnaval die voor al die 

vrijwilligers weer veel inzet vroeg, met als beloning schitterend weer en vijf dagen volop feest in 

het Kielegat. Laten we dit met z’n allen vasthouden en op gaan naar eindelijk weer een normaal 

volledig carnavalsseizoen, met natuurlijk weer een schitterende optocht. In de zon. Dan doe ik 

er alles aan om in mijn laatste jaar als Prins van deze geweldige stad nog een keer te stralen.  

Afgesproken. Iedereen enorm bedankt voor de inzet en dat we maar weer snel ergens samen 

mogen proosten op ons mooie Kielegat.     

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

Overzicht Persoonlijke Onderscheidingen Prins Arie d’n Irste 2022 

 
1. Sigrid Schuurman (seizoen 2021) 

2. Anouk Bakkers-de Smet 

3. Jasper Mol   

4. Ronald Broeke  

5. Pim van Bel 

6. Laurens Klep  

7. Café Publieke Werken, Prinsenbar        

8. Martijn Janssen  

9. Joan den Ouden  

10. Jac Broeders  

11. Jiske van Geijtenbeek.     

       

Terugblik Secretaris van de Prins (Sic) 
Patrick Mertens 
Zie ook Verslag Carnavalsseizoen 2021-2022 Protocol en Gevolg, vanaf pagina 10. 
 

Als Secretaris van de Prins wil ik eenieder bedanken die de afgelopen jaren in welke 

hoedanigheid dan ook, mij heeft geholpen en gesteund in mijn taak als secretaris. In het 

bijzonder wil ik graag Jasper, Jeroen, Remco en Gijsje bedanken voor jullie steun en vertrouwen. 

Het waren 9 mooie jaren in ut Gevolg van ut Kielegat, 5 jaar Raadslid en 4 jaar Secretaris, nu is 

het tijd voor een nieuwe generatie. De nieuwe Sic is er klaar voor, jullie ook!!! 
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Terugblik Pages 
Jiske van Geijtenbeek 

 

Na een jaar lang voor de camera te hebben gestaan, was ik wel weer klaar voor het echte werk. 
11-11 stond voor de deur, maar dat sprookje viel bijna in duigen. Bijna dan. In een bloedhete 
Holy Moly werd het seizoen geopend: zin in! Helaas mochten we maar 2 dagen genieten, want 
daarna hing het pakje weer frisgewassen stof te vangen in de kast. Blamaaaaaage!!  
 
Met 1 opname-weekend net op tijd een coronabesmetting opgepakt, zodat de rooskleurige 
toekomst kon beginnen: CARNAVAL GING DOOR! Ik heb nog nooit zo uitgekeken naar korte 
nachten, 6000 foto’s (en het restje), volle dagen met veel bezoekjes en overal om je heen 
feestende mensen. Wat een cadeautje dat we vol in de zon, op de Grote Markt, de sleutels 
mochten ontvangen. Een ontlading en kippenvelmoment dat ik niet snel zal vergeten. Het was 
fantastisch en duurde zoals altijd weer veel te kort. 
 
Ik ga jullie via deze weg beloven, dat ik volgend jaar nog één laatste jaar naast prins Arie, ga 
genieten van het mooiste feestje van het jaar. Kielegatters, jullie waren fantastisch!!! 
 

Danielle Genefaas 

 

Eindelijk was het dan zover, ik mocht als Page naast Prins Arie d’n Irste gaan staan. Wat een 
fantastisch nieuws was dat!  Na een periode van aftellen kwam daar het moment eindelijk in 
zicht: 11/11 op de Grote Markt. Uiteindelijk in de Holy Moly, maar wat hebben we er een mooi 
feest van gemaakt, nog nét voor de lockdown. Boffen wij even.   
  
Veel verhalen hoorde ik vooraf van mijn collega Page, nu kwam het moment om alle momenten 
zelf te gaan beleven. Ik kan jullie vertellen, van iedere seconde heb ik genoten. Samen met Prins 
Arie, Jiske, Patrick, het gehele Gevolg en álle Kielegatters.   
  
Even leek het erop dat carnaval in het water zou vallen, maar niets was minder waar.  
Kijk naar de verrassing van de sleuteloverdracht op het bordes van de Grote Markt…. Als ik erop 
terugkijk ziet het er echt uit als een plaatje.  Geen worsten meer naar Klara brengen hoorde ik 
iedereen zeggen overal om mij heen, want wat hebben wij toch een stralende zon op onze 
gezichten gehad heel het carnaval. Prachtig om iedereen daarvan te zien genieten.   
  
Opstaan in de ochtenden voor het drukke programma ging erg aardig. Ik kon namelijk niet 
wachten tot we weer op pad konden gaan.   
Even opstarten met iedereen en we konden er weer tegenaan. Een paar Spinola’s, stroopwafels 
en veel gelach in de bus met elkaar, en de dag vliegt voorbij.  Er zijn te veel momenten om op te 
noemen waar ik blij van word als ik terugblik, zelfs tot aan de kaarsjes uitblazen bij de 
Oeledienst Dankbaar ben ik voor de mooie herinneringen die we samen hebben gemaakt, 
volgend jaar doen we het opnieuw met z'n allen, met optocht!  ZET’UM WIR OP! 
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Terugblik Nar van ut Kielegat, Adriaan 
 
Terugblikken op afgelopen carnavalsseizoen kan ik eigenlijk alleen maar door terug te blikken op 

mijn 1e drie jaar als Nar Thierry Adriaan.  

Het eerste jaar was natuurlijk bijzonder, omdat het mijn ontmaagding was als Nar van het 

mooie Kielegat. Het 2e jaar was vooral apart, letterlijk en figuurlijk. Een nogal afzonderlijk jaar, 

met veel afstand en weinig samenzijn.  Toch waren die schaarse momenten dat er wel wat kon, 

en de creatieve saamhorigheid om het roodgele bloed te laten blijven pompen, uniek te 

noemen. Al miste ik de stromende bierpomp, polonaises en echte ontmoetingen wel. 

 

Afgelopen jaar voelde vooral speciaal. Een onverwacht 

cadeautje, op het laatste moment en halsoverkop (maar 

stiekem goed voorbereid achter de schermen). En als 

een goed gerijpte Champagne bruiste het Kielegat, als 

vanouds en met terugwerkende kracht, vanaf het 

moment dat de kurk eraf mocht.  

En het wende snel, hoewel ik 2 jaar toch wel 

behoedzaam was geweest met grote bijeenkomsten, 

ook vanwege mijn werk in de zorg. Echt kunnen narren 

heb ik afgelopen carnaval niet kunnen doen, maar dat 

was ook mijn insteek niet. Tenslotte hadden we allemaal 

2 narrige jaren achter de rug door jeweetwel.  

 

Gewoon weer terug naar de basis: het samenzijn, de tradities, sleuteloverdracht op de markt, 

zoveel mensen weer zien stralen en het leven vieren. Of in plaats van een optocht een 

maandagmiddag zonnig straatcarnaval met Hofkapellen bij speciale Kielegatse kroegen.  

Het voelde als zalf voor de ziel. En hoe fijn is het dat onze Hoogheid Prins Arie d'n Irste volgend 

jaar weer de scepter zwaait! En mijn narrenkap? Ook ik Zet’um wir op hoor.....hij pas nog 'wel 

een jaor precies over m'n oren!  
 

Terugblik Pliessie van ut Kielegat, Hannes den Diender 
 

Ik dacht zelf na zoveel jaren wel alles te hebben gezien, meegemaakt ……maar dan toch is het 

niet zo blijkt dan.  Elf elf, bekendmaking van de Prins en zijn Gevolg, je zou zeggen en?   

Maar ook weer vol verrassingen. Niet op de Grote Markt Zuid, vanwege corona mocht het niet 

gebeuren, dan naar goed alternatief zoeken. En ja hoor we hebben er een gevonden onder de 

rook van de Grote Kerk ………..werd de Prins van 2021 - 2022 en zijn verdere Gevolg bekend 

gemaakt. Ook de Jeugdprins en Prinses van twee jaar terug waren aanwezig, bij dit gebeuren en 

ja die waren wel twee ouder geworden, dus jeugd mmmm, meer tieners en dat konden we ook 

wel zien. Veel vrienden gezien waaronder ook de Vrienden van de Prins. 
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Carnaval zelf nog steeds vol verrassingen wat eerst niet mocht, mag nu wel.  

Eerst bijna geen programma, maar steeds mocht er meer en 

volop werk voor de Secretaris van de Prins, mijn 

complimenten.  Man wat heeft deze persoon moeten zweten 

om alles in goede banen te leiden, maar dat is hem ook gelukt, 

gewoon rustig blijven en natuurlijk zijn ervaring. “Komt 

allemaal goed” was zijn gezegde. Een vol programma hadden 

we, vele scholen hadden zich aangemeld. Stuiterbal ging ook 

door, was ook wel te merken, alle kaartjes waren zo verkocht. 

Geheel vol. 

Geen Intocht van de Prins……plots… jazeker wel een Intocht al 

is het maar beperkt. De Sleuteloverdracht was gezellig, 

Begijnhof was ook weer van de partij, daarna nog even de 

Paardenmop bij Café de Beyerd onthullen, de Grôtste 

Versierders hadden hun huiswerk ook weer goed gedaan. 

 

Het brunch gebeuren met de Prins was er ook weer, maar dit jaar als locatie aan de “Haven”. De 

Grôtste Mââuwerts deden ook hun best met tussen door diverse Kielegatse kapellen.  Groot 

feest in ut Aogje vanwege 66 jaar bestaan, ff een graantje meepikken om toch ook ons gezicht 

van Ut Kielegat te laten zien. 

Elf jaar Prinsenbar-bal gevierd met diverse kapellen en artiesten, het mocht weer, we konden 

weer en we deden het weer. Afsluiting carnaval, ook dat was een verrassende greep uit de hoge 

hoed van de burgemeester het mocht vanuit de Grote Markt. Lekker druk, om dat het weer 

mocht, een heerlijk gevoel was dat.  

Niet te vergeten dat de feestvierders van Ut Kielegat op de Grote Mark anders waren, meer 

respect, gemoedelijk, loop al wat jaartjes mee, maar dit was toch wel even wat anders wat ik 

meemaakte. Normaal moet ik blijven fluiten om plaats te maken om een doorgang door de 

mensenmenigte te maken voor het hele Gevolg en Hofkapel. Nu was, “maak plaats want onze 

Prins van Ut Kielegat en zijn Gevolg komt eraan” al genoeg. Een heerlijk gevoel geeft dat, 

prachtig! 

Laten we hopen dat het aankomende carnaval weer zoals vanouds wordt, mis wel de kapellen 

die met ons meegaan naar diverse bezoeken, nu was het van: hallo hier zijn we! Laten we 

vooruitkijken en dat we kunnen zeggen “me doen ut deez jaor dubbel” maar nu: 

Zet’um wir op  
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Terugblik voorzitter Raad van 11 
Gijs Willems 

 
Plan A, Plan B en Plan C dat was de verwachting voor dit seizoen om elk evenement op 
verschillende manieren aan te kunnen vliegen vanwege de maatregelen. 
 
Maar hoe dichter bij 11-11 blijkt dat er toch een mooi feest gevierd kan worden voor een paar 
dagen. Dat hebben we als raad op tijd opgevangen en de koe bij de horens gevat. Het resultaat, 
in 2 dagen zoveel feest, drank en losgeslagen testosteron, dat ik Mark R. maar een appje 
gestuurd heb dat we daarna even een periode rust nodig hadden om te recupereren. 
 
Richting de carnavalsweek begon ik hem toch te 

knijpen of Mark R. mijn berichtjes nog wel leest. 

Gelukkig heeft hij ze op tijd gelezen en ons een 

grandioos oefenweekend gegeven net voor het echte 

werk tijdens de carnavalsweek. 

Ik verdenk ook alle Kielegatters ervan, dat iedereen 

één voor één naar Clara is geweest om een worst te 

offeren. Lang geleden dat we zulk mooi weer gehad 

hebben tijdens het carnaval. 

Want carnaval hebben we gevierd.  

Onverwachts een Sleuteloverdracht op het bordes, 

kapellenmuziek dat galmt over de Grote Markt waar 

iedereen gemoedelijk met elkaar staat te hossen. 

Ondanks dat de zon scheen trok onze Burgervader 

wat wit weg bij het zien van al die mensen op de 

Markt; was hij ook niet meer gewend denk ik. 

Kortom, een heerlijke week met een vol programma gehad, al hebben we de optocht moeten 

missen, maar ik ben ervan overtuigd dat we daar volgend jaar met zijn allen enorm naar uit gaan 

kijken en van genieten!!  
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Terugblik Jeugdgevolg 
Joan den Ouden & Fleur van Gils 

Na lang afwachten en blijven hopen, werd op 30 januari 2022 dan eindelijk het Jeugdgevolg van 

ut Kielegat geïnstalleerd! Wat was dat een heuglijke dag vol blije gezichten. Een week later 

mocht het Jeugdgevolg zijn opwachting maken bij het Jeugd Prinsgeburenbal in Bosuilendorp. 

Naast hossen, plezier maken met elkaar en de andere Jeugdgevolgen, leerde het Jeugdgevolg 

ook de fijne kneepjes van het boogschuttersvak.  

Op 11 februari werden de sportkleren 

aangetrokken om samen in beweging te 

komen. Aan energie was er geen gebrek bij 

het Jeugdgevolg! Een week later 

presenteerden jeugdprins Flip en 

jeugdprinses Floor samen met Prins Arie d’n 

Irste en hun Gevolgen de eerste Kontklopper. 

En toen konden we eindelijk weer (bijna) als 

vanouds carnaval vieren! Op vrijdag ging het 

Jeugdgevolg samen met prins Arie d’n Irste en 

zijn Gevolg langs verschillende basisscholen in 

ut Kielegat. Zij gingen voorop in de polonaises 

en straalden volop, wat aanstekelijk werkte 

voor alle Kielegatse brakken én de Raad van 

11 van Prins Arie d’n Irste.  

Vanaf die dag kon het Jeugdgevolg zich ook BN’er noemen, zij werden tijdens de 

schoolbezoeken namelijk gevolgd door het jeugdjournaal! Aan het eind van de middag ging het 

Jeugdgevolg al hossend over de Haagdijk om hun sponsoren te bedanken. Ondanks het korte 

voorseizoen, merkten we op vrijdag al gelijk dat er in een korte tijd een hechte groep was 

ontstaan. Op zaterdag startte de dag met de speurtocht naar de sleutel van de stad. Het 

Jeugdgevolg ging enthousiast aan de slag en had de sleutel al snel gevonden. ’s Middags kwam 

de grote verrassing dat de sleutel op het bordes werd overgedragen. Vol in de zon genoot het 

Jeugdgevolg volop. Nadat prins Arie d’n Irste met zijn Gevolg vertrok, namen zij het bordes van 

het stadhuis in en zweepten de hele Grote Markt op! Op zondag en maandag bezocht het 

Jeugdgevolg verschillende kindermiddagen bij De Haagse Poort, Publieke Werken en Parkzicht. 

Ze betrokken alle brakken, klein en groot, in het vieren van carnaval. Op dinsdag werden er heel 

wat traantjes weggepinkt bij de ontmanteling op een bomvolle markt. Hier werd afscheid 

genomen van Jeugdprins Flip, Jeugdprinses Floor, hun hele Gevolg en een prachtig 

carnavalsseizoen.  
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Protocollaire terugblik op het seizoen 
Jeroen Jagas 

Zoals jullie ook verder in dit jaarverslag veel zullen lezen, was afgelopen jaar (of eigenlijk 

afgelopen twee jaar) puur door de flexibiliteit, energie en tomeloze inzet van de vrijwilligers dat 

we carnaval hebben kunnen vieren. Ook binnen de Commissie Protocol is dit een uitdaging 

geweest, maar dankzij de commissieleden en de leden van ut Gevolg van Prins Arie d’n Irste 

hebben we er constant naar gestreefd het maximale eruit te halen. 

Maximale zichtbaarheid, maximale aanwezigheid, maar toch anders dan anders. Toch bleek dat 

de Kielegatters zich maar al te goed met de extra vrijheden die we kort voor (en tijdens) 

carnaval kregen konden uitleven. Volle kroegen, volle Grote Markt, volle Havermarkt, volle 

Haven… Carnaval in Kielegat toonde dat ze leeft en bruist van energie. 

Deze energie heeft onze Hoogheid Prins Arie d’n Irste, samen met zijn Pages en zijn Gevolg 

constant getoond. Elke programmawijziging, elk online-evenement wat ineens live mocht, ze 

stonden er. 

Dit verdient een groot compliment, want na een jaar van niks tot bijna niks, mochten ze nu 

eindelijk weer echt samen op pad. Samen als één geheel. Prins, Pages, Sic, Pliessie, Nar, Raad 

van Elluf en Hofchauffeur Paul hebben laten zien dat je carnaval samen viert en samen zijn zij 

trots vooropgegaan in het Kielegatse volksfeest. 

Na de afgelopen jaren hoop ik dan ook dat komend jaar een ‘normaal’ jaar wordt, een jaar 

waarin het Gevolg weer samen met alle Kielegatters op de Grote Markt kan staan en we weer 

samen alle feesten, optochten en proostmomenten kunnen beleven. 

Na drie jaar Sjef Protocol te mogen zijn mag ik het spreekwoordelijke stokje overdragen aan 

Patrick Mertens. Ik ben ervan overtuigd dat hij samen met alle leden van de Commissie Protocol 

en alle leden van ut Gevolg de tradities en het Protocol naar een nog mooier en carnavalesker 

niveau zal tillen. 

Alle vrijwilligers bedankt voor de afgelopen jaren en tot in ut Kielegat! 
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Terugblik door de Penning 
Wim Geppaart 

Mij werd gevraagd om een korte terugblik te geven over het afgelopen carnaval 2022.  

Het eerste wat te boven schoot was de onzekerheid. Gaat carnaval 2022 wel door en in welke 

vorm. Loopt de Grote Markt weer vol mensen of zitten we allemaal weer achter een 

beeldscherm het Kielegatse carnaval te beleven. Hoe stellen we de begroting vast als je geen 

maanden/weken of zelfs dagen vooruit kan kijken. Als er geen activiteit eigenlijk meer vast staat 

en de grote glazen bol geen antwoorden geeft. 

Voor mij als penningmeester van onze mooie Stichting eigenlijk een 

onbegonnen taak. In tegenstelling tot 2021, waarin het vrij vroeg duidelijk 

was dat een normaal carnaval niet mogelijk was en we tot een onlineversie 

“gedoemd” waren, was dit voor 2022 niet het geval. Nadat de initiële 

begroting op onze jaarlijkse Asbachdag is vastgesteld is deze nog meerdere 

malen gewijzigd en aangepast om bij een vierde versie pas definitief te 

worden, welke later dan ook weer gewijzigd moet worden. 

Gelukkig is het allemaal goed gekomen! Is er vier dagen gehost op de Markt, heeft Prins Arie 

weer sinds lange tijd op het bordes bij het Stadhuis gestaan en zijn Kiske en Mieske weer door 

de voltallige Raad van 11 naar de haven gesjouwd om in de fik gestoken te worden onder het 

genot van een heerlijk pilske. Hopelijk komt het financieel ook weer dik in orde, maar daar heb 

ik alle vertrouwen in. Dus op naar het carnaval in 2023. Ik heb er nu al zijn in! 

 

Terugblik Sjef Veiligheid  
Jorrin Schouten 

Gezien in de eerste maanden van 2022 we langzaam maar zeker steeds 

minder met coronamaatregelen te maken hadden was de vraag die veel 

mensen bezighield: Wat is er mogelijk tijdens carnaval?  

Zeker gezien het lang onzeker bleef vanuit de overheid in Den Haag 

kwamen we in een lokale impasse (gemeente-horeca-stichting Kielegat) 

waarbij we niet goed wisten wat de randvoorwaardes zouden zijn voor 

organisatie van de grotere carnavalsactiviteiten waarvoor een 

evenementenvergunning nodig is.  

Door de onduidelijkheid op het gebied van beleid en randvoorwaarde heeft dit erg veel weg van 

een Haags ontmoedigingsbeleid gehad. Keer op keer wachten we op een verlossend woord na 

een nieuw topoverleg van ministers, voorzitter veiligheidsregio, burgemeesters van de grote 

carnavalssteden. Maar wederom kwam daar geen duidelijkheid uit en werd het vooruit 

geschoven naar een ander beslissingsmoment. Gezien carnaval steeds dichterbij kwam werd de 

tijd waarin we konden reageren steeds kleiner. Daarmee kon ieder wel denkend mensen 

overzien dat een gigantische operatie/productie als carnaval niet meer verantwoord 

georganiseerd kon worden.  
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De rolverdeling in de samenwerking met de horeca die in een regulier carnavalsseizoen 

kraakhelder was werd nu schimmig. Omdat zij alles op alles zetten om nog iets aan carnaval te 

verdienen na een zeer lange periode van droogte waren er veel verschillende inzichten hoe 

carnaval te organiseren. Steeds meer ontstond de modus ieder voor zich in tegenstelling tot 

waar onder andere de kracht van Stichting Kielegat ligt om alle verschillende plannen samen te 

brengen in één vergunning. 

Een aantal weken voor carnaval (terwijl we plannen verder aan het uitwerken waren) kwam het 

telefoontje met de mededeling dat wij als stichting geen evenementenvergunning zouden 

ontvangen voor 2022 gezien het te kort dag zou zijn. 

We moesten die bittere pil snel wegslikken om vervolgens de organisatie van de activiteiten die 

wel konden plaatsvinden weer op te pakken. Want één ding is een feit 'Carnaval gaat altijd 

door'.  

Met het verstrijken van de dagen kwam carnaval steeds dichterbij en kwamen steeds meer 

coronamaatregelen te vervallen. Daarmee werd er steeds vaker een beroep gedaan op onze 

kennis en netwerk wanneer het aankomt op het organiseren van carnaval.  

Uiteindelijk is er een carnaval georganiseerd door de gemeente dat vrijwel naadloos bij ons 

scenario aansloot. 

Gelukkig zitten we nu alweer bij elkaar om carnaval 2023 te plannen en organiseren. We stoffen 
de plannen die we hadden gedacht in voorjaar 2020 af om nog mooier en schoner voor de dag 
te komen op het volgende carnavalsfeest. 
 

Terugblik Sjef Evenementen 
Hans van den Buijs 

Na een aantal jaren in diverse evenementen commissies gezeten 

te hebben en het terugtreden van Jac van Gorkum als bestuurslid, 

was dit voor mij een mooie gelegenheid om een andere rol binnen 

de Stichting Kielegat te gaan vervullen en ben ik toegetreden als 

een van de 3 Sjefs Evenementen. Het grote voordeel was dat er al 

een goede structuur door Jos Filius en Jac van Gorkum was 

opgezet en ik tevens binnen deze geweldige club al de nodige 

activiteiten gedaan had. Naast mijzelf begonnen ook Jurriaan van 

Meer en Patrick de Leeuw als Sjefs Evenementen binnen het 

bestuur waarbij Danny de Klerk ons support levert omdat we 

binnen het bestuur nog geen ervaring hadden en tevens zorgt hij 

ervoor dat we onderling prima samenwerken. Bij aanvang van het 

seizoen was het nog niet bekend wat we konden verwachten na een jaar met slechts enkele 

activiteiten.  

Na de zomervakantie zijn we een aantal activiteiten opgestart voor zover dat nog niet het geval 

was. Het Blèèrfêêst en 11-11 worden voor de zomer al de 1ste acties uitgezet. In de 

voorbereiding zijn er door de maatregelen veel gesprekken geweest tussen diverse partijen wat 
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er mogelijk was en hoe alles gerealiseerd moest worden. Veiligheid en beheersbaarheid waren 

sleutelwoorden in dit proces.  

Grote Markt Zuid zou afgezet gaan worden en veel plannen waren in een ver stadium toen de 

beslissing werd genomen dat we de activiteit niet buiten maar binnen moesten laten 

plaatsvinden. Binnen 48 uur werd er een oplossing gevonden en door goede samenwerking snel 

een alternatief plan gemaakt.  Waarbij een topactiviteit neer werd gezet in de Holy Moly. Het 

uitreiken van de plakken van de Vrienden van de Prins vond plaats in Publieke werken en was 

ook goed bezochte activiteit waar veel vrienden elkaar weer zagen.  

Voor het Blèèrfêêst hebben er met enkele mensen gesprekken plaats gevonden om te 

inventariseren hoe vooral de kapellen erin stonden om een goede samenwerking met hen te 

hebben. Enkele weken voor het Blèèrfêêst is er zelfs een bespreking met hen geweest om te 

kijken hoe we de avond het beste in konden vullen. Er werd een samenwerking opgezet met de 

11-11 Sjoow wat voor een mooi geheel heeft gezorgd tussen beide activiteiten. Tevens de 

aanwezigheid en samenwerking met BredaNu was zeer prettig waarbij naar de 11-11 Sjoow ook 

de deelnemende nummers uitgezonden werden op TV en ook op YouTube te bekijken zijn. 

Omdat we wat betreft de maatregelen weer veel mochten, kon het Blèèrfêêst gewoon 

doorgaan.  

 

Hierna werden er weer veel Covid maatregelen afgekondigd waardoor we continu afhankelijk 

waren van wat er wel en niet door kon gaan. Voor de Oeledienst werd er snel besloten dat er 

een uitzending via Sanseveria TV, Baronie TV en Elisabeth TV plaats zou vinden. Een aantal 

activiteiten werden helaas afgelast. Geen Guldenbal, geen ontbijt met de Prins voor de 

Oeledienst, geen Laven en helaas ook geen straatcarnaval en hossen op de markt.  
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Tot 1 week voor carnaval was er buiten nog niks mogelijk maar we bleven het nieuws in de 

gaten houden, want er leek steeds meer mogelijk te zijn. Aangezien horeca wel open mocht 

wisten we wel dat er activiteiten zouden zijn met carnaval, maar dan in de horeca en minder op 

de Grote Markt. Tot het laatste moment zou de bekendmaking van de Prins in Holy Moly zijn, 

maar op het laatste moment is dit toch verplaatst naar het bordes bij het stadshuis waar het 

natuurlijk hoort. Er was weer een behoorlijk gevulde Markt waarbij iedereen maar ook zeker de 

Hoogheid genoot van de mensen en het geweldige weer.  

Met de carnavalsdagen heeft er op zaterdag- en zondagavond 1 artiest opgetreden en hebben 

we toch een feest kunnen bouwen op de Grote Markt. Natuurlijk niet zoals we het graag willen 

maar van alles wat mogelijk was, werd volop genoten.  

Op Zondag was er het Kielegats Afhaal Kadetje wat net als vorig jaar weer een enorm succes 

was. Deze keer tussen de Hoge Brug en Café De Huiskamer werd het evenement goed bezocht 

en werd er door 235 deelnemers genoten van een goede lunch.  

Ook de afsluiting heeft op het laatste moment op de Grote Markt plaatsgevonden en ook de 

verbranding heeft bij de Hoge Brug plaatsgevonden. 

 

Het inleveren van de plakken werd door de Vrienden van de Prins in Lievense georganiseerd en 
was ook goed bezocht. 
 
Al met al een zeer bijzonder 1ste jaar binnen het Bestuur van Stichting Kielegat waarin we de 
creativiteit van de Stichting weer hebben kunnen zien. Hopelijk kunnen we komend jaar weer 
alle activiteiten organiseren zoals we zo graag willen.  
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 Terugblik Sjef Evenementen 

Jurriaan van Meer 
 
Een lach en een traan. 
 
Sinds afgelopen seizoen mag ik me Sjef evenementen noemen van 

Stichting Kielegat. Met trots. Na jaren raadslid van de Raad van 11 nu 

in het Bestuur van onze mooie Stichting, een voorrecht. 

Door alle maatregelen bleek mijn focus te liggen bij de Grôtste Mââuwert en bij de Kielegatse 

Kapellen Tempel. De evenementen Opening Prinsenbar, Proosten met de Prins, Prinsenbal en 

haringhappen zijn met succes traditioneel georganiseerd door de secretaris van de Prins. 

De Soessjefs Willy (Grôtste Mââuwert) en Jacques (Kielegatse Kapellen Tempel) hebben zich 

100% ingezet om hun evenementen goed weg te zetten. Dit ging niet vanzelf. De Grôtste 

Mââuwert zou in eerste instantie in het Chassé Theater plaatsvinden, vervolgens in de Mezz en 

Strand Binnen waar ze optredens zouden gaan verzorgen tijdens Ut Grôôt Kielegats Dikteej. 

Uiteindelijk zijn ze geland in de Avenue. Al die tijd zijn ze positief en enthousiast gebleven en zijn 

ze hun inspiratie niet verloren. Jacques was zo enthousiast met het uitnodigen van Kapellen dat 

de carnavals-zaterdagmiddag al snel volgeboekt was. Door de versoepelingen en de toevoeging 

van de Grôtste Mââuwerts is daar later de zondagmiddag aan toegevoegd. De opkomst zaterdag 

was overweldigend en de sfeer precies zoals verwacht, de Avenue leent zich natuurlijk 

uitstekend als Kapellen Tempel. Zondagmiddag een bezoek van de Prins en zijn Gevolg maakte 

het af.  

Alle complimenten en lof aan de Soessjefs, zonder hen waren deze evenementen niet zo goed 

tot stand gekomen. De samenwerking met hen belooft mooie dingen voor komend seizoen.  

Willy, Jacques, Wim, Patrick, Janinka, Anne en Ruud jullie zijn toppers. Komend seizoen gaan we 
weer met veel plezier mooie herinneringen maken, voor ons maar vooral voor iedereen die 
Kielegat een warm hart toedraagt.  
 

Terugblik Sjef Evenementen 
Patrick de Leeuw 

Wat een jaar!! Op de vraag of ik een klein stukje wil schrijven voor het 
jaarverslag is dit het eerste wat in mij opkomt. Als nieuw bestuurslid 
binnen Stichting Kielegat is enorm veel op me afgekomen. Wat een 
grote organisatie is dit zeg. Met zoveel super enthousiaste vrijwilligers 
die zich voor 100% inzetten voor carnaval en de Stichting. Van grote tot 
kleine evenementen en activiteiten die gedragen worden door deze 
geweldige groep. Ik merk dat wij aandacht moeten blijven houden voor 
iedereen die zich voor de stichting inzet. Dat het niet zomaar 
vanzelfsprekend is dat je zomaar jouw schaarse vrije tijd inzet voor het 
mooie feest, carnaval. Ik heb veel nieuwe mensen ontmoet, ieder met 

zijn eigen mooie verhaal. Van niets naar alles. Geen carnaval, dan maar in de zomer carnaval 
(wat we dan geen carnaval gaan noemen) Maar we gaan het binnen houden carnaval, tot als je 
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het maar stil houdt dan mag het buiten carnaval. Dit binnen een tijdsbestek van 2 weken. En 
wat gaaf om te zien dat iedereen dan op “aan” gaat. De commissie Stuiterbal die een geweldig 
feest in de Mezz wegzet. De commissie optochten die onder leiding van Pascal de Ridder bijna 
iedere dag met een nieuw en verbeterd idee kwam om de deelnemers van de optocht te blijven 
betrekken bij dit carnaval. We hebben 4 dagen lang geweldige voorbeelden gezien van de 
creativiteit en flexibiliteit van al onze vrijwilligers. En dat maakt dat ik super trots ben dat ik een 
klein deel uit mag maken van deze mooie stichting. Ik wil iedereen bedanken voor het geduld, 
begrip en gezellige tijden die ik met jullie heb mogen beleven en hoop dat ik volgend jaar mijn 
korte verslag mag beginnen met WAT EEN JAAR!! 
 

Terugblik Commissie Optochten 
Pascal de Ridder 

Carnavalsmaandag: De dag van de Grote Optocht.  Want ja we moeten creatief zijn dus nu een 
optocht georganiseerd waarin een biertje gedronken mag worden. Want dit is normaal 
gesproken verboden… Alle deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan onze dweiloptocht. 
Start 12:11 op de Kopse Kant om al dweilend richting de Beyerd te trekken.  
 
Ut Lekker Bietje is zich eigen aan het opwarmen in Café de Haagse Poort en dat vonden wij ook 
een heel goed idee tijd voor de eerste stop. Maar we moeten ons aan ons schema houden dus 
hop stop 2 Café Lievense even goed plan de campagne maken hoe gaan we om met de 
uitdagingen allereerst de Hoge Brug zou de wagen die gebouwd is de door C.C. de Blauwe Kei 
hiervoor gebouwd zijn en er zonder problemen overheen rijden? Lukt dun Vollie het om met zijn 
uitgebouwde fiets de helling probleemloos te overwinnen? Maar met dun Pastor voorop moet 
dat geen probleem zijn. C.V de Narrekoppen is spontaan een individueel geworden. En C.V. 
Simpel vond dit ook een goed idee om een keer als loopgroep deel te nemen aan de Optocht. 
De rat van 11 ligt nog trillend in bed maar hebben dispensatie gekregen om later in te voegen. 
Want ja in deze optocht kan en mag alles. Maar wel onder strenge toezicht van de Commissie 
Optochten. Iedereen veilig over de brug heen gekomen??? Nou dan kunnen we door dweilen. 
Richting het Tapperijke.  
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Ja na 1 jaar geen optocht te hebben gehad moeten we even wennen aan de drukte op de Grote 
Markt. Dus rustig op ons in laten komen en alles laten bezinken en dan hop we trekken de markt 
over.  En zoals het hoort over de markt begeleiden wij de deelnemers door de menigte heen. 
We hadden ons vergist in de afstand dus we moeten even op adem komen bij Parc tijd voor de 
volgende pit stop. We zijn er bijna zou je zeggen. Is iedereen er weer klaar voor? We hebben 
met de Rat van 11 afgesproken om het invoeg moment in te plannen bij de Venise bar. Laten we 
hier dan weer even wennen aan elkaar maar ook van de drukte op de Grote Markt. Geen gaten? 
Zijn we nog compleet?  
 
We trekken weer verder richting het Van Coothplein de route ernaartoe is een opwarmmoment 
voor de deelnemers om zich op te laden voor de het publiek die daar op ons zal wachten.  
Eventjes genieten van het moment bij Le Petit voor een korte pitstop. Glazen leeg dan kunnen 
we weer verder…  
 
Het Kloosterplein waar DE Kloostertaverne voorheen zat een hotspot voor de carnaval 
liefhebbers. Tegenwoordig heet het Gaudim en serveren ze tijdens de carnavalsperiode het 
oude vertrouwde Kloostermenu. Waar we de afgelopen dag al heerlijk van hebben genoten met 
uiteraard de Klooster koffie. Maar dat even terzijde. Het is een groot stuk lopen van het van 
Coothplein richting het Kloosterplein tijd voor een biertje. En ons eigen klaar maken voor de 
grand finale Café de Beyerd.  
 
Zijn we er klaar voor daar gaan we doen en wat blijkt. Het is er net zo druk als tijdens een 
normale Optocht. Wat een onthaal wat een feest grandioos. En het voordeel is we hebben nu 
iets meer tijd dan normaal dus we kunnen er lekker van genieten. Maar let op wel op tijd in het 
Chassé voor de prijsuitreiking. Wie gaat er winnen? 
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Ook de andere dagen had de Commissie Optochten een mooie carnaval 

 
 

  
 
 
En nog een kleine boodschap van de voorzitter van de Commissie Optochten aan alle 
Optochtdeelnemers. Heb nog even geduld maar dan mogen en kunnen we weer door de straten 
van ons mooie Kielegat heen trekken. En laten we het Kielegat stralen met alle mooie 
creaties!!!! 
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Terugblik Jurycommissie 
Joost Adank 

Onze Jurycommissie bestaat bij de gratie van een Grote Optocht die op carnavalsmaandag door 

de binnenstad van het Kielegat trekt. Op dat moment beleven een dertigtal juryleden hun 

“finest hour” met de uitdagende opdracht om tot een doordacht oordeel te komen over de 

creatieve prestaties van alle optochtdeelnemers in de diverse categorieën. 

 

Twee jaar lang hebben de juryleden met lede ogen moeten toezien hoe “hun” Grote Kielegatse 

Optocht noodgedwongen werd afgelast. Dat was ook voor de driekoppige Jurycommissie een 

lelijke tegenvaller, maar geen reden om werkeloos achterover te leunen. Er was wel degelijk 

werk aan de winkel. 
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Immers, het in 2019 gepresenteerde Juryprotocol beleefde 

haar vuurdoop bij de jurering van editie 2020 van de Grote 

Optocht. Die jurering vond haar weerslag in een volledig 

vernieuwd Juryrapport.  

Jurering en Juryrapport nieuwe stijl waren aanleiding voor een 

grondige evaluatie met deelnemers, juryleden en de 

Commissie Optochten. Dat huiswerk heeft geresulteerd in een 

sterk herziene versie 2.0 van het Juryprotocol dat in april 2022 

is gepresenteerd aan de deelnemers.  

 

 

 

Wij kijken als Jurycommissie met toenemende zin uit naar de jurering van editie 2023 van de 
enige echte en onvervalste Grote Kielegatse Optocht.  
 

Terugblik Facilitaire Zaken/Technische Commissie 

Jeroen de Lange 

Commissieleden:  Peter Nuiten 

   Bernhard Miserus 

   Sander Korbee 

   Joost van de Konijnenberg 

   Niels Meeuwissen. 

   Hans van Steen 

   Jeroen de Lange 

 

Ook dit carnavalsseizoen heeft de TC weer veel werk verzet om de verschillende evenementen 

te ondersteunen bij de opbouw/afbouw. Het TC seizoen begint al ver voor 11-11, en eindigt 

standaard een aantal weken na carnaval. Ik wil vooral Peter Nuiten bedanken, die heeft ook dit 

jaar weer enorm veel werk verzet. Een fantastische Soessjef! 
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Hieronder een aantal foto’s van werkzaamheden die de TC dit carnavalsseizoen heeft 

uitgevoerd: 
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Terugblik Inkomende Geldstromen 
Rutger Westenburg  

Ook voor de commissie sponsoring en verkoop was het afgelopen carnaval een lastige. Tot twee 

weken vóór carnaval was niet duidelijk óf en hoe we het carnavalsfeest konden vieren en hoe 

we onze sponsoren bij het feest konden betrekken. Gelukkig bleven de meeste sponsoren ons 

en het Bredase carnaval trouw. Omdat enkele activiteiten zoals het Klokkenberg Kielegats 

Konzert niet doorgingen moesten we de aan deze activiteiten gekoppelde sponsorbijdrage dit 

jaar missen.  

Enkele sponsoren, zoals UDB en Rosmalen Gerechtsdeurwaarders, besloten met hun sponsoring 

te stoppen. Daarentegen konden we ook meerdere nieuwe sponsoren verwelkomen, zoals ’t 

Palingrokertje Breda en Platform P. Na carnaval hebben we ook Brand New Day en Lead2Deal 

als nieuwe sponsor mogen verwelkomen. In totaal hebben we bijna € 20.000 aan sponsoring 

binnengehaald, wat zeker gezien de hoge mate van onzekerheid in de aanloop naar carnaval 

een mooie prestatie is. 

Channah heeft met een aantal collectanten op carnavalszaterdag een mooie bijdrage van € 

1.000 binnengehaald. Succesvol waren ook de donaties voor de Kontklopper waar we met 

collectebussen en QR-codes zo’n € 2.000 hebben binnengehaald. Volgend jaar zullen we de 

Kontklopper ‘verkoop’ gebruiken om ook merchandise te verkopen; daar hebben we dit jaar wat 

laten liggen.  

Doordat we dit jaar geen eigen evenemententerrein hadden, hebben we geen inkomsten 

kunnen halen uit buitenbarren en standplaatsen. Normaal levert dit een bijdrage van tenminste 

€ 30.000 op. Ook waren er dit jaar geen inkomsten uit reclameoptocht. We rekenen op een 

‘normaal’ carnaval komend jaar waarin deze inkomsten weer als vanouds ontvangen zullen 

worden.  

De commissie verkoop heeft bijna 800 webshop bestellingen mogen versturen en dat heeft ons 

veel geld opgeleverd. De commissie verkoop heeft een eigen terugblik op het afgelopen jaar 

geschreven.  

Terugblik Commissie Verkoop & Kieleshop 
Rob Thomassen 

Ondanks de verwachting dat carnaval niet door zou gaan i.v.m. corona, hebben we met elf elf 

toch een begin kunnen maken met de verkoop van onze artikelen. Tijdens een mooi feest in 

Holy Moly hebben we een mooie omzet kunnen genereren. Helaas gingen vele voorfeesten niet 

door. Carnaval zag er niet hoopvol uit, maar naarmate dat het dichterbij kwam, werden we 

steeds hoopvoller. Op de website werd volop besteld en de verkooppunten hadden weer veel 

voorraad nodig. Zaterdag met carnaval zijn we op de bonnefooi op de Grote Markt gaan staan 

en hebben dit tot dinsdag gedaan. Zonder verkoopauto en zonder veel reclame hebben we dit 

jaar toch weer voor een recordbedrag verkocht. Veel te danken aan een paar mensen van de 

Verkoop. Meer dan de helft van de omzet kwam van de verkoopsite. Dat wordt aankomend jaar 

een belangrijk aandachtspunt. Ook hebben we twee commissieleden, (Nel en Lamar) in het 

zonnetje kunnen zetten. We hopen dat we aankomend jaar met het leuke motto wederom een 

maximale prestatie kunnen neerzetten. 
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Terugblik Vrienden van de Prins  
Rob van den Maagdenberg 

De afgelopen twee jaren waren niet gemakkelijk t.g.v. corona! We konden weinig evenementen 

organiseren die men gewend was vanuit de VVDP. Het aantal leden bleef in deze moeilijke 

periode vrijwel constant. En hier zijn we dan als commissie enorm trots op. We bleven iedereen 

op de hoogte houden en dat werd enorm gewaardeerd. En dan is er ineens licht aan het einde 

van de tunnel! We mogen weer het ophalen van de plakken organiseren op 11-11-2021. Het 

was als vanouds weer een mooie en gezellig opkomst bij de Prinsenbar en Prins Arie straalde!  

 

In het nieuwe jaar was het de vraag 

wat mag er wel en wat niet en dan 

gaat plotsklaps alles open en de 

commissie veert mee en organiseert 

snel een borrel tijdens carnaval. Op 

zondag waren alle vrienden 

uitgenodigd bij de Prinsenbar om 

samen met de Hoogheid te proosten 

om een mooi carnaval. De commissie 

waardeert de daad en veerkracht 

van het bestuur van de stichting om 

op zo'n korte termijn toch een mooi 

programma in elkaar te draaien. 

 

Carnaval is voorbij en dan komt onze laatste activiteit van het seizoen nl het inleven van de 

plakken bij Lievense op de Prinsenkade. De opkomst was niet overweldigend maar dit had ook 

te maken met het mooie weer en andere activiteiten die op dat moment werden 

georganiseerd! Hopelijk wordt er komend jaar door de stichting weer een poging gedaan om 

Halfvasten nieuw leven in de blazen. 

 

Ondanks corona was carnaval weer gezellig en zoals vanouds 

en we vonden het erg fijn iedereen weer te zien en dat 

iedereen weer volop kon genieten. Uiteraard zetten we dit 

volgend jaar weer door en gaan er helemaal vanuit dat dan 

alles weer mag en dat we er weer een mooi programma voor 

de Vrienden van de Prins kunnen maken.  

Volgend jaar gaan we er een nieuwe activiteit aan toevoegen 

namelijk de Vrienden van de Prins Carnavalsbingo op zondag 

na de Oeledienst. We kijken al met al terug op een mooi 

seizoen en kijken graag vooruit naar een nieuw seizoen waar 

alles weer mag! 
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Terugblik Club Kielegat  
Jasper Mol 

Weet je nog, jouw allereerste herinnering van carnaval? Bij papa op de schouders, kijkend naar 

de intocht van de Prins. De vrolijk zwaaiende Pages, een lachende Raad van Elf en de gekke Nar. 

Je wist meteen wat je later wilde worden. Het hossen in cafés met ranja en chips. De confetti 

waarmee je binnen én buiten naar hartenlust mocht gooien. Nu sta je zelf op de Grote Markt, 

met jouw kind op de schouders. Of met een nieuwe Kielegatter op komst. En heb je je 

voorgenomen om jouw kind op te voeden tot rasechte Kielegatter. Dus… is je kind lid van Club 

Kielegat!!?? 

In 2022 is Club Kielegat van start gegaan. Doel van Club Kielegat: de jeugd zo vroeg mogelijk 

binden aan carnaval in het Kielegat. Is Club Kielegat dan alleen voor brakken? NEE! 

Iedereen die carnaval in het Kielegat een warm hart toedraagt kan lid worden. Een lidmaatschap 

kost € 11,11 euro per jaar. Als dank ontvang je eenmalig een Club Kielegat embleem, een 

certificaat van lidmaatschap en de echte rood/oranje Kielegat sjaal! 

Op 30 januari 2022 heeft Prins Arie het eerste lid van Club Kielegat 

geïnstalleerd. Madelief Mol ontving uit handen van de Hoogheid het 

certificaat van lidmaatschap. De Prins hing vervolgens persoonlijk de 

Kielegat sjaal om Madelief haar schouders. Met deze handeling was 

Club Kielegat officieel geboren.  

In de weken naar carnaval toe, groeide het aantal leden. Met grote 

trots kan er mede gedeeld worden dat we inmiddels de 50 leden zijn 

gepasseerd! Komend seizoen hebben wij onszelf als doel gesteld om 

333 leden te behalen. En in 2025 willen we het 1111e lid registeren. 

Club Kielegat heeft doelgroepen ingericht op basis van leeftijd. Iemand van 11 viert heel anders 

carnaval dan iemand van 55 jaar. Van elke doelgroep willen we weten hoe ze carnaval vieren, wat 

ze het allerleukste vinden en wat ze bijvoorbeeld missen. Deze informatie gaan we ophalen door 

met leden in gesprek te gaan. 

Doormiddel van mailings, aangepast op de doelgroep, onderhouden wij contact met de leden van 

Club Kielegat. Ook buiten het carnavalsseizoen ontvangen de leden bericht over carnaval, leuke 

weetjes en acties vanuit sponsoren. Door actief te communiceren met de jonge leden bereiken 

we ook de ouders/verzorgers van de brakken. Want ook die moeten natuurlijk lid worden van de 

leukste carnavalsclub van Nederland! 

We bruisen van ideeën. Elke vergadering komen er meer bij. Wil je zelf lid worden van Club 

Kielegat, of wil je iemand lid maken, meld je dan aan via de site van Stichting Kielegat. 
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Terugblik Creatieve Denktank 
Pim van Bel  
 

De CDT had dit jaar net als alle andere commissies een apart jaar. 
Aan het begin van het seizoen werden er nog volop ideeën 
bedacht voor het komende seizoen, maar gedurende het jaar 
bleek wel dat hier (vrijwel) niets van doorgevoerd zou kunnen 
worden. Een goed voorbeeld hiervan is het Groot Kielegats 
Dikteej, dat slechts een week vóór carnaval definitief is 
afgeblazen. Hierdoor zijn veel nieuwe, creatieve en ludieke 
ideeën voor een jaar in de koelkast gegaan en is de bijdrage van 
de CDT beperkt geweest. Maar……….wat in het vat zit 
(ouderwetse variant op de koelkast), verzuurt niet. Komend 
carnavalsseizoen zal de CDT haar ideeën weer op tafel gooien om 
er wederom met een frisse en creatieve blik naar te kijken. 
Daarbij zal een behoorlijk aantal bestaande evenementen/ 
concepten onder de loep worden genomen en zal er verder 
worden nagedacht over nieuwe evenementen.  

 
Afgelopen seizoen heeft de CDT met name een bijdrage geleverd aan de poppen van Thuur, 
Kiske en Mieske op de Grote Markt en input geleverd voor de 11-11 Sjoow. De grootste winst 
voor de CDT-leden zat in het feit dat we eindelijk weer fysiek konden vergaderen, met als 
bijkomend voordeel dat de bediening bij Publieke Werken er die avond ook zin in had.  
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Terugblik Groei en Bloei 
Stoffel Geerards 
 

Beste Kielegatter, 

Nie…, nie…, nog steeds nie, nee hoor, ech nie! Het gaat NIET door! En toen… toch wel!  

Ineens kregen we vanuit Den Haag groen licht. Carnaval gaat door! Maar alleen voor de mensen 

van onder de rivieren! Nu zijn we in ’t Kielegat de stad van carnaval voor iedereen, maar dat 

hoorden we dit jaar even niet. Helemaal los gingen we bij dit bericht.  

♪♪  Was men maar op Brabant zo trots als een Fries….  
in 't zuiden vol zon, woon ik samen met jou 

't is daarom dat ik zo van Kielegatters hou! ♪♪ 
 
Aan deze 3 regels heb ik vaak gedacht toen we er met zijn allen de schouders onder zetten. 

Vorig jaar blonken we als Kielegat uit in doorzettingsvermogen en creativiteit en lieten we onze 

stad tijdens een donkere corona-periode stralen met een alternatief carnaval.  

Dit jaar hadden we ook weer een alternatief programma, maar toch met ietsje meer tegenzin. 

Tegenzin in online. Tegenzin in hossen op de toetsen. Tegenzin in… wij wilden gewoon carnaval! 

We hadden net een aardige 11-11 achter de rug en ook de Vrijwilligersmiddag werd een heerlijk 

succes met een ludieke quiz en een echte pint in de hand.  

En toen toch weer… alles dicht en zicht op polonaise door een schermpje. Om me heen hoorde 

ik steeds vaker: ‘wintersport toch maar geboekt’ of ‘ik weet niet of ik wel 3 dagen achter de pc 

kruip’. 

Maar goed… toen kwam dus dat verlossende woord. Eerst nog met beperkingen en regels en 

nog meer regels… maar die lieten we op het laatste moment bijna allemaal los. En wat een 

energie kwam er vrij. Want dit jaar lieten we wederom zien dat we een prachtig team van 

vrijwilligers hebben klaarstaan. Iedereen wilde helpen en iedereen deed nog een stapje extra.  

En dat hebben we geweten. Want 111% zeker zat onze Lieve Heer met zijn rood/ oranje sjaal te 

kijken (en vast ook te zingen). Niet op een wolk, want die waren er niet. Wel gooide hij confetti 

in de vorm van zonnestralen en blies een zacht briesje van plezier. Het was een onvergetelijke 

carnaval… een beetje van God zelf, maar het meeste door jullie! 

Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet. 

Zelf sluit ik dit jaar af met een dank jullie wel. Na 5 jaar met heel veel plezier te hebben mogen 

genieten van de mooiste rol binnen ons Bestuur, geef ik het stokje over aan Sigrid Schuurmann. 

Een betere kunnen jullie niet treffen, want die is een potje fanatiek en gemotiveerd! En 

natuurlijk blijf ik leuke dingen doen binnen de Stichting.  

Houdoe en bedaankt! 
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Terugblik P&P 
Anouk Bakkers-de Smet 
 
Rond de 20 persberichten, een dik gevulde Kontklopper, een spiksplinternieuwe website, een 

volledig nieuwe Kielegat App, 105 social media posts en de introductie van 4 verrassende 

Podcasts. De commissie P&P heeft weer met vol enthousiasme en creativiteit enorm veel werk 

verricht. Dachten we dat we vorig jaar alles gehad te hebben, was het dit jaar soms nog wel 

extremer. Veel onduidelijkheid tot op het laatste moment. Wat het soms enorm lastig maakte 

om alle vrijwilligers betrokken te houden. Er werd veel van ons gevraagd om net voor en ook 

nog tijdens carnaval te promoten en dat allemaal naast drukke banen of gezinnen van iedereen. 

Ik ben dan ook enorm trots op het cluppie. 

Grote uitdaging was dit jaar wel om de landelijke pers weg te 

houden. Aan de ene kant ben je best trots op de landelijke 

aandacht van media als RTL, NPO, Trouw, Telegraaf, Goedemorgen 

Nederland, aan de andere kant moet je carnaval echt uitleggen aan 

partijen als Powned en Rumag. Naast de gevoeligheid rondom 

corona zetten deze media carnaval ook echt neer als ordinair 

zuipfeestje. 

De landelijke aandacht hebben we dan ook zorgvuldig uitgekozen. 

Met een mooi item over Thuur Piek en de Kielegatse bouwclubs 

tijdens KRO’s Carnavalshart. Een enorm aanstekelijk item op het jeugdjournaal op 

carnavalsvrijdag met een jeugdraad waar het enthousiasme vanaf spatte. De uitspraak van 

jeugdprinses Floor: “Eigenlijk vind ik alles leuk aan carnaval, het betekent eigenlijk gewoon alles 

voor mij”, zal me nog lang bijblijven. 

Een persoonlijk hoogtepuntje was dit seizoen wel het Stuiterbal. Tien dagen voor dit 

jongerenfeest heb ik me samen met de commissie Stuiterbal me hard gemaakt dat dit feest er 

moest komen. Al was het alleen al om het goed te maken mijn eigen stuiterbal thuis. Het kan 

niet zo zijn dat zijn moeder uren aan carnaval besteedt en het enige feest dat echt voor zijn 

leeftijd is, niet door zou gaan. Kijk dan ook super positief terug op de samenwerking met Jaap. 

We hebben allebei wel een vreugdedansje gedaan toen een paar dagen na de start van de 

kaartverkoop het Stuiterbal hartstikke uitverkocht was. 

Kleine kritische noot was de interne communicatie binnen het bestuur over de samenwerking 

met gemeente en horeca in de laatste twee weken. Een dagelijkse update was hier wel handig 

geweest. 

Ben enorm trots dat we bij ons standpunt zijn gebleven dat we carnaval tijdens carnaval hebben 

gevierd en waar mogelijk ons vasthielden aan tradities. Ik heb dubbel van deze editie genoten 

en diverse kippenvel-momentjes gehad; vanaf het moment dat Prins & Gevolg de Holy Moly 

binnenliepen en carnaval toch echt ging starten, de grote glimlach van Prins Arie bij de 

sleuteloverdracht, Thuur Piek die op de Grote Markt pronkte, het gedicht, dat exact mijn 

carnavalsgevoel omschreef, van Ingrid van Doesburg voorgedragen op maandagochtend tot het 

afsluitende optreden van Ger Couvreur tijdens de bekendmaking van het motto 2023. Het was 

mooi! Zullen we volgend jaar wel voor een normaal jaar gaan? Dan zet P&P ‘um wir op!! 
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Terugblik en Nawoord voorzitter Stichting Kielegat 
Lucien Verhoef 

 
Lang zag het ernaar uit dat het vorig jaar gekozen motto te optimistisch was. Al in de aanloop 

naar 11/11 was het duidelijk dat ook dit jaar veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen 

noodzakelijk zouden zijn om het seizoen 2021-2022 carnaval te organiseren.  

Na een mooie aftrap op 11/11 die helaas niet op de Grote Markt kon plaatsvinden werden de 

verschillende scenario’s uitgewerkt in voorbereiding naar carnaval 2022. Waar vorig jaar 

afschalen de tactiek was, was het dit jaar opschalen. In gesprekken met de gemeente kregen we 

duidelijk de opdracht om te denken in mogelijkheden ondanks de onzekere situatie die de 

constant wisselende maatregelen met betrekking tot Covid-19 met zich meebrachten. 

Uiteindelijk werd de door ons ingediende vergunningaanvraag niet gehonoreerd en werden we 

gedwongen om met onze activiteiten naar binnen te gaan.  

In de laatste twee weken voor carnaval was er vrijwel dagelijks overleg met de gemeente omdat 

er steeds meer versoepelingen kwamen en het duidelijk was dat de Kielegatse carnavalsvierder 

toch richting binnenstad zou trekken. Conclusie was dat er officieel niets georganiseerd kon 

worden in de buitenlucht maar dat er voor de carnavalsvierders de ruimte was om spontaan de 

binnenstad in te trekken. Een groot dankwoord gericht aan onze vrijwilligers die, altijd in overleg 

met de gemeente, er toch voor gezorgd hebben dat ondanks dat we niets buiten mochten 

organiseren de gemiddelde Kielegatter toch het gevoel van een “gewone” carnaval had. Een 

aangepaste intocht afgesloten met de sleuteloverdracht door de burgemeester die ook heel 

spontaan ineens op het bordes van het stadhuis stond. Op een of andere manier leek het wel of 

iedereen extra veel zin had in carnaval!  

De sfeer was geweldig. Goed om zo veel 

lachende gezichten te zien in de stralende zon, 

het gevoel van “we mogen weer” was heel 

duidelijk aanwezig. Met de afsluiting op 

dinsdagavond met wederom veel toeschouwers 

die trouw meewandelden richting de haven om 

daar Kiske en Mieske te verbranden, hebben we 

twee belangrijke onderdelen van de Kielegatse 

tradities kunnen uitvoeren en vieren.  

Mijn dank aan al onze vrijwilligers die zo veel tijd stoppen in de organisatie van evenementen 

die soms helaas niet door konden gaan maar altijd positief zijn gebleven en in mogelijkheden 

zijn blijven denken. Dank aan de gemeente voor hun medewerking en veelvuldig overleg. De 

gemeente die ondanks de onzekerheid toch weet dat carnaval er altijd zal zijn en dat het 6 

weken voor Pasen gevierd wordt. De Kielegatters gaan dán de straat op om carnaval in de 

buitenlucht te vieren. 

We kijken weer uit naar een nieuw seizoen waarin we met veel enthousiasme en goed gemutst 

weer carnaval gaan vieren. 

Zet’um weer op! 
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Raad van Toezicht  
Norbert Kuijper 

Het afgelopen jaar bestond de Raad van Toezicht uit mevrouw Lous de Morree en de heren Will 

Hense, Jeroen Doorakkers en Coen Bruijns. Norbert Kuijper fungeerde als voorzitter. 

Ook de Raad ontkwam niet aan digitale bijeenkomsten via Teams en constateerde bezorgd de 

beperkingen waar het carnaval mee werd geconfronteerd. Maandag 1 November heeft de 

traditionele jaarvergadering met het Algemeen Bestuur echter wel ‘live’ plaatsgevonden in PW. 

Het voltallige bestuur was aanwezig bij deze prima en goed voorbereide vergadering. De nieuwe 

bestuursleden (Jurriaan, Patrick, Hans en Pascal) hebben zich, voorafgaand aan deze 

vergadering, voorgesteld aan de RvT. 

Groot was dan ook de opluchting toen in de fysieke 

vergadering van maandag 21 februari 2022 de 

voorzitter van de Stichting Kielegat, Lucien, de Raad zo 

vlak voor het carnaval kon bijpraten en een overzicht 

gaf van wat er wel mogelijk was. Ook de dagen daarna 

zou blijken dat het carnaval ondanks de grote 

beperkingen toch groots gevierd zou gaan worden. 

Hulde daarvoor aan de Stichting Kielegat die bleef 

geloven in het organiseren van Carnaval 2022.  

In haar evaluatievergadering van maart 2022 werd de 

heer Ruud van de Reijt officieel geïnaugureerd als lid 

van de Raad van Toezicht, waarmee zijn betrokkenheid 

bij de Stichting Kielegat ook voor de komende jaren 

werd veiliggesteld. Ondanks het feit dat hiermee de 

gemiddelde leeftijd van de Raad fors is toegenomen rekenen wij erop dat zijn enthousiaste geest 

voor het carnaval behouden blijft. 
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Bestuur seizoen 2021-2022 

Afgetreden zijn: 

• Jasper Mol 

• Marcel de Visser 

• Pascal de Ridder  

• Ruud van de Reijt  

Toegetreden zijn: 

• Pascal van Beek 

• Hans van den Buijs 

• Jurriaan van Meer 

• Patrick de Leeuw 

Het Dagelijks Bestuur werd gevormd door: 

• Lucien Verhoef  Voorzitter  

• Danny de Klerk  Vicevoorzitter  

• Pascal van Beek  Secretaris  

• Wim Geppaart  Penningmeester  

• Rutger Westenburg  Sjef Inkomende Geldstromen  

Het Algemeen Bestuur werd gevormd door het Dagelijks Bestuur en: 

• Jurriaan van Meer  Sjef Evenementen 

• Patrick de Leeuw  Sjef Evenementen         

• Hans van den Buijs              Sjef Evenementen 

• Jeroen de Lange  Sjef Facilitaire Zaken 

• Anouk Bakkers-de Smet  Sjef Pers & Promotie 

• Jeroen Jagas   Sjef Protocol 

• Stoffel Geerards  Sjef Groei & Bloei 

• Pim van Bel   Sjef Creatieve Denk Tank 

• Jorrin Schouten  Sjef Veiligheid 

Verder namen deel aan het Algemeen Bestuur: 

• Patrick Mertens, als Secretaris van de Prins  

• Meriam van den Enden, als notulist 

• Peter Verheijden, als juridisch adviseur 

• Sigrid Schuurmann, als toekomstig vervanger van Stoffel 
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Orde van ut Kielegat 
 

Afgelopen seizoen zijn de volgende personen toegetreden tot de Orde van het Kielegat: 

 

 

Lid in de Orde van het Kielegat (4 kleuren speld) 

• Nel Diks-Schoenmakers 20-02-2022 

• Paul van Alphen  26-02-2022 

• Lamar Voskuilen  26-02-2022 

• Bert van Gorkum  26-02-2022 
 

Ridder in de Orde van het Kielegat (bronzen speld) 

• N.v.t. dit seizoen. 
 

Officier in de Orde van het Kielegat (zilveren speld) 
• Jos Filius   25-02-2022 

• Jac van Gorkum  26-02-2022 

• Marc van den Maagdenberg 28-02-2022 

• Jasper Mol   28-02-2022 

• Marcel de Visser  28-02-2022 
 

Commandeur in de Orde van het Kielegat (gouden speld) 
• Pien Rosmalen   28-02-2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2022. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Kielegat. Ondanks alle aan 

de samenstelling van dit jaarverslag bestede zorg kan noch de uitgever (Stichting Kielegat) noch alle auteurs aansprakelijk 

worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.  
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