
Wat hebben wij voor jullie?Wat hebben wij voor jullie? 

OPENING
Kleigatse carnavalsliederen 

Openingswoord Prins Basterino 
Kennismaking gastheren 

DJ-ACT 
Fout&Kous 

MASKED SINGER
Zorro 

DJ-ACT
Fout&Kous

LOTERIJ 
Trekking eerste loten 

Overdracht nieuwe ceremoniemeester 

LACHEN MET DRÉ
Aankomst in ‘t Kleigat

DJ-ACT 
Brandl Kannekens  

MASKED SINGER
Truttige zus 

DJ-ACT
Brandl Kannekens

LOTERIJ 
Trekking loten

LACHEN MET DRÉ PART 2
Persconferentie

LACHEN MET DRÉ PART 3
‘t Kleigats nieuwsbulletin

DJ-ACT 
DJ JeroenB   

MASKED SINGER
D’n dieje van d’n dieje 

DJ-ACT
DJ JeroenB 

LOTERIJ 
Trekking loten 

Alle onderdelen worden afgewisseld met (oude) Kleigatse Carnavalsbeelden en ingezonde fragmenten, 
foto’s en carnavalsboodschappen! Het zal een middag vol vertier en vooral gezelligheid worden! 

LACHEN MET DRÉ PART 4
‘t Kleigat in beweging 

DJ-ACT 
DJ Jack Konings  

MASKED SINGER
Brabants worstebrooike

DJ-ACT
DJ Jack Konings  

LOTERIJ 
Trekking loten

AFLSUITING 
Onthulling masked singers en dankwoord

START: 13.11 VIA WWW.TWITCH.TV/KLEIGATSTART: 13.11 VIA WWW.TWITCH.TV/KLEIGAT

BLOK 3BLOK 3

BLOK 1BLOK 1BLOK 1BLOK 1 BLOK 2BLOK 2

BLOK 4BLOK 4



Wat zijn onze wensen?Wat zijn onze wensen? 

hec  voor meer info over de bierpa e en  de loten en de bezorging daarvan  de faceboo pagina van 
 e i ra ers of be i  de endert o aal it wee  ! n de endert o aal deze editie  van wee   zi n 

de instr cties van de livestream te vinden! 

en ran  en of borrel a et oor ti ens e 
livestream op 13 februari 2021 van 13:11. App naar 

06 48497675 of 06 41700337 ovv je naam en adres en 
geef aan welk pakket je wilt kopen! 

Losse loten kosten 2,50 per stuk. Je kan daarmee leuke 
carna als ri zen winnen  at ac t e an een anse-

veria voor voor je raam of een tegoedbon voor een Pri-
e o tre en an e ta se laozers of os el o ers  
oor e in eren ebben we bi  e a e en s eciale 
in erloten ie oo  te oo  zi n oor  er stu  el 

of app naar 06 48497675 of 06 41700337! 

i  ont angen an ullie graag foto s en orte 
i eofrag enten an ullie bele enissen ti ens e 

carnaval in ‘t Kleigat! Een boodschap voor je dorpsge-
noten of een leu e ane ote zi n oo  wel o  oto s 

un e oo  ti ens e li estrea  sturen bi oorbeel  
van de sfeer in huis). Video’s ontvangen we graag voor 

donderdag 11 gebruari via kleigat2021@gmail.com!

KOOP EEN BIERPAKKETJEKOOP EEN BIERPAKKETJE 

FOTO’S & FRAGMENTENFOTO’S & FRAGMENTEN KOOP EEN LOT (OF 5..)KOOP EEN LOT (OF 5..)

KNUTSEL & TEKENKNUTSEL & TEKEN


