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Zaterdag 4 maart

Ondanks het slechte weer kwamen nog verrassend
veel kinderen opdagen voor de kinderstoet en het
bezoek aan de foor.
Aansluitend was er de aanstelling van Prins Jorri!
De DKV’s verleenden hun medewerking om er een
prachtige voorstelling van te maken. Dit jaar was
er minder belangstelling van het stadsbestuur. Zo
had burgemeester Piet Buyse het beginuur van de
aanstelling verkeerd genoteerd, maar kwam toch
nog net op tijd om de sleutel van de stad te
overhandigen aan Prins Jorri.

Zondag 5 maart.

Ondanks mooi weer in de voormiddag
veranderden de weergoden hun mening en viel
kort na de middag de regen met bakken uit de
lucht. De carnavalisten lieten zich hierdoor niet
vermurwen en trotseerden het gure weer. Ze
maakten er een prachtige en kleurrijke stoet van!

Maandag 6 maart

Verbranding van de karnavalist: met korte maar
bonte stoet naar de verbranding. Zonder regen!
Na enkele korte woorden van de voorzitter en van
Prins Jorri werd er afscheid genomen van
carnaval 2017. Nadien ging het feest verder in de
verschillende herbergen tot...

EXTRA veel beeldjes
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Met Paul Van Damme, secretaris – comité.

Wat is jouw leeftijd?
61 jaar.
Burgerlijke staat?
Gehuwd.
Een favoriet TVkanaal?
Geen!
Welke is je favoriete boek?
Geen!
Heb je een favoriete plek?
Thuis in de zetel.
Wat is jouw favoriete tvfeuilleton?
Geen!
Een favoriete film?
Geen!
Wat is jouw lievelingskost?
Spruiten.
Welke zijn je hobby(‘s)?
Muziek.
Wie zou jouw favoriete onenightstand zijn?
Niemand.
Wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland?
Eten.
Hoe staat je vriendin tegenover jouw activiteit binnen
carnaval?
Positief.
Waarom engageer je je eigenlijk in carnaval?
Plezier onder de mensen brengen.
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