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Opnieuw een ‘Nieuwsbrief’!

Geruime tijd geleden verscheen op regelmatige
basis een nieuwsbrief onder de naam ‘De
Karnavalist’. Het digitale tijdperk én onze
vernieuwde website lenen zich ertoe om
opnieuw een dergelijk item te gaan hanteren.
De naam hebben we gewijzigd in
“Carnavalnies”.
We hebben de intentie om een aantal edities te
publiceren in de periode van 11 november tot
halfvasten daaropvolgend. Extra nieuws buiten
deze periode kan u terugvinden onder de
gelijknamige rubriek op de website.
Zowel het comité als keizer(in), de prinsen en
de DKV’s kunnen beschikken over enige ruimte
in de publicatie en zullen een aantal vaste
rubrieken een plaatsje krijgen. Uiteraard zal de
nieuw samengestelde redactie een
eindbeslissing nemen betreffende het al dan
niet verschijnen van eventuele inzendingen.
Wij hopen u allen via dit kanaal de nodige info
te kunnen bezorgen.

Brigitte, je bent nu halfweg je

termijn als Keizerin Carnaval van

Dendermonde. Mogen wij U enkele

vragen stellen?

Wat is jouw leeftijd?

48 jaar, maar niet verder vertellen, hé!

Burgerlijke staat?

Gehuwd met Patrick Claes.

Een favoriet TVkanaal?

VTM

Welke is je favoriete boek?

Geen, wat ik lees niet.

Heb je een favoriete plek?

Jazeker, aan mijn caravan aan zee!

Wat is jouw favoriete tvfeuilleton?

Familie.

Een favoriete film?

Geef mij maar Dirty dancing!!!

Wat is jouw lievelingskost?

Chinees!

Welke zijn je hobby(‘s)?

Dansen en carnaval!

Wie zou jouw favoriete onenightstand zijn? We zullen

er niets van zeggen tegen Patrick!

Sylvester Stallone

Wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland?

Mijn dochter Elien!

Hoe staat je echtgeno(o)t(e) tegenover jouw activiteit

binnen carnaval?

Positief want zonder steun en toeverlaat en vertrouwen in

elkaar lukt het niet. Geloof me maar.

Waarom engageer je je eigenlijk in carnaval?

Ik ben jarenlang lid geweest van DKV De Jimmyniekes en

dat was plezier verzekerd! In 2010 stelde ik mij kandidaat

prinses en behaalde ook de titel. Het

is ongelooflijk hoeveel vriendschap

en liefde je dan krijgt van iedereen!

En dan natuurlijk, de grote eer om

de titel van keizerin van ’t stad te

mogen zijn als eerste vrouw is heel

bijzonder. Ik zou carnaval niet

kunnen missen!

Prins Jorri I
Prins Carnaval 2017



De laatste info kan je

vinden op onze

website.
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Opendeur…
Tijdens de ‘Opendeuravond’ van
3 februari jl. in de werkhal
kregen de bezoekers al een
eerste indruk van wat de stoet op
5 maart zal brengen.
Reeds een aantal weken zijn de
carnavalisten aan het werk om
de toeschouwer andermaal een
kwalitatieve cavalcade voor te
schotelen. Ook de nieuwe Prins
Jorri was van de partij en
aanschouwde met veel
bewondering de in aanbouw
zijnde wagens.
Hoewel nog weinig kleur te zien
is, zal dit zeker de komende
dagen veranderen. Tijdens de
‘doop’ op vrijdag 3 maart zal
men uiteraard reeds een andere
indruk krijgen!
De media schonk de afgelopen
dagen aandacht aan het feit dat
dit wel eens het laatste jaar zou
zijn dat de wagens op ’t
Hemelken worden gebouwd en
men voor de stoet van 2018
reeds terecht zal kunnen in de
nieuwe werkhal aan het
Hoogveld. We kijken er naar uit!

Jeugdverkiezing 2017.
Op 12 februari jl. had opnieuw een jeugdverkiezing plaats, een traditie sedert 1965…
De zaal Boonwijt liep vlot vol. Niet minder dan 81 kinderen dienden zich aan om er weer een speelse
carnavalsnamiddag van te maken. Het team van Tim Aga zorgde ervoor dat er animatie was voorzien.
Twee kandidaten hadden zich voorbereid om de titel van Jeugdprins en –prinses te behalen. Ze dienden met een
aantal proeven te bewijzen dat ze geschikt waren om de titel binnen te rijven. Een onafhankelijke jury diende
hierover te beslissen.
Febe, dochtertje van de regerende Prins Jorri stak als eerste van wal en slaagde in de
opgelegde proeven. Ze zette een prachtige prestatie neer en zong ook een liedje dat
zowel het publiek als de jury kon bekoren.
Matteo, eveneens een kandidaat met carnavalsbloed in de aderen, had een iets
minder geslaagde start. Hij was namelijk overmand door de zenuwen bij aanvang van
de proeven. Hij herpakte zich vlug en kreeg eveneens het publiek en de jury op zijn
hand.
Vooral zijn liedje, waarvan hij grotendeels de tekst zelf schreef en waarin hij Papa
Tom en Bompa Jempi niet vergat gaven de doorslag. Het nieuwe Jeugdprinsenpaar
zal Prins Jorri en Keizerin Brigitte op tal van activiteiten vergezellen.
Voorzitter Willy Ophalvens was zeer blij met de grote opkomst en liet ons weten dat
carnaval in de toekomst blijkbaar gewaarborgd is.

Wij stelden de zelfde vragen aan de kersverse
Prins Carnaval Jorri I
Wat is jouw leeftijd?
39 jaar.
Burgerlijke staat?

Samenwonend met Karine Heyvaert.
Een favoriet TVkanaal?
VTM
Welke is je favoriete boek?
Geen boek, ik lees niet graag.
Heb je een favoriete plek?
Mijn zetel, daar kom ik tot rust!
Wat is jouw favoriete tvfeuilleton?
De perikelen van de familie Van Den Bossche, Familie dus.
Een favoriete film?
‘Moulin Rouge’ is één van mijn favorieten.
Wat is jouw lievelingskost?
Alles met witloof!
Welke zijn je hobby(‘s)?
Uiteraard carnaval, maar ook een terrasje doen en lekker eten.
Wie zou jouw favoriete onenightstand zijn?
Verdomd moeilijke vraag!!! En mijn madam leest ook de nieuwsbrief!!!
Wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland?
Mijn madam en de kids.
Hoe staat je echtgeno(o)t(e) tegenover jouw activiteit binnen
carnaval?
Positief, maar het mag de spuigaten niet uitlopen.
Er is nog iets naast carnaval en familie is ook niet onbelangrijk.
Waarom engageer je je eigenlijk in carnaval?
Om de jeugd klaar te stomen om ons, de ouderen, op te volgen en helpen
waar nodig.

De jeugd




