
Nieuwe werkhal en nieuwe start… 

De opening van de nieuwe werkhal op 

30 september jl. aan het Hoog-veld was 

alvast een stimulans omaan het nieuwe 

seizoen te beginnen. 

Op 11 november was het dan zover. Her 

en der namen groepen het initiatief om 

het nieuwe seizoen open te verklaren. 

Zo was er door DKV De Jimmyniekes 

een ontbijt voorzien in het café van Kei-

zerin Brigitte, waar ook andere groepen 

aanwezig waren. ’s Avonds was er dan 

in Café ’t Hoeksken een openingsfuif die 

werd georganiseerd door een ‘nieuwe’ 

groep “Geschië’n en Getraat”. Gezien 

we volgend jaar met een vroege carna-

valsdatum zitten, kan er alvast duchtig 

worden gewerkt om opnieuw te loven 

prestaties neer te zetten… We wensen 

alle groepen veel succes! 

 

Laatste maanden voor Prins Jorri! 

 

De opening van een nieuw seizoen bete-

kent ook dat de regeerperiode van de re-

gerende prins(es) stilaan naar het einde 

loopt, zo ook voor Prins Jorri. Keizerin 

Brigitte die mag nog een tijdje de hon-

neurs waarnemen. We kunnen alvast 

zeggen dat Prins Jorri toch wel een ware 

ambassadeur is voor onze lokale carna-

val. Naar best vermogen vertoonde hij 

zich op de meeste activiteiten binnen en 

buiten onze stad. Zo was hij onlangs nog 

in Utrecht bij de Nederlandse vrienden 

van ‘De Groene Garde Laers’. Zij bren-

gen een tegenbezoek op carnavalszon-

dag. 

Voorlopig is er nog maar één kandidatuur 

voor de titel 2018. Komt hierin nog veran-

dering? We volgen het alvast op. 

 



Verkiezing Jeugdprinsenpaar 2018. 

 

Op 20 januari 2018 is de verkiezing ge-

pland van het nieuwe jeugdprinspaar 

voor carnaval 2018. Voorlopig dienden 

zich twee kandidaten aan om Matteo en 

Febe op te volgen. 

De verkiezing gaat door op ZATERDAG 

20 januari 2018 vanaf 14 uur in Zaal ’t 

Klokske in de Pijnderslaan. Kandidaturen 

zijn nog steeds welkom bij het comité 

(zie ook de website). 

Benieuwd of we opnieuw sterke kandi-

daatjes mogen zien? 

 
 

Deze nieuwsbrief is gratis en voor iedereen! 

NIET op de openbare weg gooien aub! 

Even laten weten… 

 

Willy Ophalvens, herstelt inmiddels  

van een heelkundige ingreep aan de 

knie (7 november jl.).  De revalidatie 

blijkt goed te verlopen. Willy moet 

zich even rustig houden en dan komt 

alles wel weer in orde! 

Wij hopen alvast dat hij volledig is 

hersteld tegen het tijdstip dat de car-

navalsactiviteiten van start gaan. 


