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3DE 46ste IEPERSE KATTENSTOET
een mooie promotiekans voor sponsors

2020 en 2021 zullen wellicht voor héél lang gekenmerkt worden als de jaren van het coronavirus 
COVID-19. Tal van evenementen en feestelijkheden werden noodgedwongen afgelast en/of 
verplaatst naar later. De strijd tegen het virus is nog niet helemaal voorbij, maar er is wel nood 
aan hoopgevende projecten voor ‘na COVID 19’ in 2022. Wij zijn ervan overtuigd dat de 3-jaarlijkse 
Kattenstoet zo’n evenement is. Het is immers één van de mooiste folkloristische topevenementen in 
Vlaanderen! Een editie die noodgedwongen met een jaar is uitgesteld.

Ieper zet alle zeilen bij om van zijn driejaarlijkse Kattenstoet opnieuw een toeristisch hoogtepunt 
te maken. Met héél velen kijken we er naar uit! Op zondag 8 mei 2022 krijgt het bruisende hart van 
de Westhoek weer tienduizenden bezoekers over de vloer om er één van de grootste en mooiste 
stoeten van Vlaanderen te bewonderen.

Het is al weer bijna vier jaar geleden dat de kleurrijke wagens, imponerende reuzen, de kittens 
van Cieper en Minneke, dansende en musicerende groepen en figuranten door de straten van Ieper 
trokken. De 45ste Kattenstoet was met zo’n 50.000 toeschouwers zeer succesvol. Pers en publiek 
waren lovend. De weergoden waren Ieper gunstig gezind. De honger naar de 46ste editie van de 
Kattenstoet is dus groot. De creatieve vruchten van het denkwerk van regisseur Bart Cafmeyer, zijn 
sidekick Steven Duyck en het directiecomité wekken veel enthousiasme voor de volgende editie van 
de Ieperse Kattenstoet! De geslaagde vernieuwingen van 2015 en 2018 worden doorgetrokken in de 
editie 2022. 

Traditioneel zorgt een gevarieerd omlijstingprogramma voor de nodige randanimatie. Dat zal in 
2022 niet anders zijn. Een creatief en gevarieerd programma op zaterdagavond is in voorbereiding. 

Om dit folkloristisch topweekend tot een goed einde te brengen zijn heel veel middelen nodig. 
Daarom doet de Stad Ieper en het directiecomité van de Kattenstoet een beroep op de steun van 
sponsors. Wedden dat u in dit sponsorboek uw gading vindt?

U kunt de info ook online terugvinden via https://kattenstoet.be/sponsoring

Dank bij voorbaat voor uw aandacht en medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Diego Desmadryl,     
Voorzitter Directiecomité Kattenstoet 2021,   
Schepen van de Stad Ieper.

Correspondentieadres: zie laatste pagina sponsorboek





5Waarom de Kattenstoet sponsoren?
De Kattenstoet gaat in principe om de drie jaar uit op de tweede zondag van mei en valt samen 
met moedertjesdag. Een reden te meer om er een echte gezellige gezinsdag van te maken in een 
stad die zoveel cultuurhistorische en recreatieve mogelijkheden heeft te bieden. De Kattenstoet 
brengt duizenden mensen op de been. Op de vorige edities werden er ongeveer 50.000 bezoekers 
geteld. Het uitgelezen moment dus voor bedrijven en handelaars voor naambekendheid en 
productpromotie. In het historische kader van de Ieperse binnenstad komt uw promotie des te 
meer tot haar recht. U kunt er ook voor kiezen om er samen met uw genodigden een leuke dag 
van te maken. 

Het sponsorboek biedt voor elk wat wils: van een spandoek tot een snoezige VIP-dag ALL IN…

Wij vragen…

Sponsoring om de hoge kwaliteit van het evenement te helpen handhaven en zijn uitstraling op 
niveau te houden. 

Wij bieden…

Een sponsorpakket dat op het budget van elk bedrijf/dienst/handelszaak/vrij beroep is gesneden.

1. VLAGGEN EN/OF SPANDOEKEN LANGS HET TRAJECT VAN DE STOET:
 
 Vlaggen, spandoeken en ballons zetten het feestelijke karakter van een evenement als de 

Kattenstoet nog meer kleur bij. Een uitstekende gelegenheid om van een folkloristische 
hoogdag ook een publicitaire voltreffer te maken.

2. DEELNAME AAN DE PUBLICITEITSKARAVAAN:
 
 Een commerciële blikvanger is zeker de publiciteitskaravaan. Die gaat de stoet onmiddellijk 

vooraf en schuift voor de ogen van tienduizenden gretige toeschouwers. Creatieve geesten 
vinden hier zeker hun gading om met een origineel rijtuig of een ander ludiek element de 
aandacht van de reikhalzende menigte te trekken. Bij deze editie beperken we opnieuw het 
aantal deelnemende voertuigen. Een sponsor kan met maximaal 3 voertuigen deelnemen. 

 Er wordt een onderscheid gemaakt volgens het formaat van het voertuig.



6
3. ADVERTENTIERUIMTE (46 x 46 mm) IN DE SPECIALE KATTENSTOET-EDITIE VAN HET 

STADSMAGAZINE IEDEREEN IEPER:
 
 De ‘Kattenstoetspecial’ wordt gedrukt op 25.000 exemplaren. Een deel daarvan wordt aan de 

belangrijkste toegangswegen, langs het traject van de stoet en aan de tribunes gratis aan de 
bezoekers meegegeven. Het andere deel wordt de week of weken vóór de stoet verdeeld in alle 
bussen van Groot-Ieper. De toeschouwers krijgen een overzicht van de volgorde van de stoet en 
de nodige praktische informatie.  Er zijn een beperkt aantal grotere advertenties op specifieke 
plaatsen in het magazine mogelijk.

4. LOGO OP DE AFFICHE (750 EXEMPLAREN), PROMOTIEFOLDER (50.000 EXEMPLAREN),  
WWW.KATTENSTOET.BE

 
 Onze belangrijkste sponsors komen met hun logo op de promotiefolder en de hoofdsponsors 

kunnen bovendien rekenen op logovermelding op de folder, de affiche en de website 
 www.kattenstoet.be.

5. MEDIAMIX (VOOR HOOFDSPONSORS) 
 
 U kunt met uw logo ook participeren in het mediamix-aanbod van diverse mediasponsors:

 Voor de 46ste Kattentoet zullen diverse mediapartnerships afgesloten worden: regionale 
 TV, regionale kranten, online, enz.

 Bij de opmaak van het sponsorboek lagen de mediapartnerships nog niet vast. 
 Hoofdsponsors kunnen die desgewenst opvragen. 

6. VIP-FORMULES, TRIBUNEPLAATSEN MET RECEPTIE, ...

 Zie verder

 



7DE SPONSORPAKKETTEN EN HUN PRIJS
A. € 200   één advertentieblok in magazine Kattenstoetspecial

B. € 200   één vlag of spandoek langs het traject van de stoet

C1. € 225   één voertuig in de publiciteitskaravaan -  type 1 
    (personenvoertuig of kleiner)
 +€ 175  per voertuig voor 2de en eventueel 3de voertuig - type 1

C2. € 300   één voertuig in de publiciteitskaravaan – type 2 
    (groter dan personenvoertuig – maximale lengte 12 m 
    incl. aanhangwagen; indien langer te bespreken met organisatie)
 +€ 250  per voertuig voor 2de en eventueel 3de voertuig - type 2

D. € 350   twee advertentieblokken in programmakrant

E. € 350   twee vlaggen of spandoeken langs traject

F. € 450   twee advertentieblokken in KS magazine
    + één voertuig type 1 in de publiciteitskaravaan

G. € 750   twee voertuigen type 1 of 2 in de publiciteitskaravaan
    + twee advertentieblokken in de KS magazine
    + 4 zitplaatsen op de tribune op de Grote Markt

H. € 1.000  twee voertuigen type 1 of 2 in de publiciteitskaravaan
    + 3 spandoeken of vlaggen
    + 3 advertentieblokken in de KS magazine
    + 4 zitplaatsen op de tribune op de Grote Markt 
    + receptie na de stoet voor 4 personen

I. € 1.250  twee voertuigen type 1 of 2 in de publiciteitskaravaan
    + 4 spandoeken of vlaggen
    + 4 advertentieblokken in de KS magazine
    + 6 zitplaatsen op de tribune op de Grote Markt
    + receptie na de stoet voor 6 personen
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J. € 4.000  HOOFDSPONSOR =
    3 voertuigen type 1 of 2 in de publiciteitskaravaan
    + 5 spandoeken of vlaggen
    + 4 advertentieblokken in KS magazine
    + logo op promotiefolder, affiche, website www.kattenstoet.be 
       en Facebookpagina
    + het volledige mediamix-pakket 
    + deelname van tien personen aan de VIP-formule ‘Minneke Poes’ 
       (zie verder) > aantal te bespreken voor naturasponsors 

K. TRIBUNE + RECEPTIE GENODIGDEN

 U krijgt een voorbehouden plaats op de tribune op de Grote Markt en wordt 
 nadien uitgenodigd op de receptie voor genodigden.

 Prijzen:
 - 1 persoon:  € 55
 - vanaf 4 personen  € 50/pers.

L. VIP-FORMULE: ‘MUSTI IEPER’

Wij vergasten u en/of uw genodigden op een heerlijke lunch in cultuurcentrum Het Perron: 
receptie met schuimwijn – uitgebreid vis- en vleesbuffet, dessert incl. wijnen, water 
en koffie. ’s Namiddags krijgt u een voorbehouden zitplaats op de tribune aan het Le 
Touquetpark (op slechts 50 meter van Het Perron). 

 Prijzen:
 - 1 persoon  € 100
 - vanaf 4 personen  € 95/pers.
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M.  ALL IN VIP-FORMULE ‘MINNEKE POES’

Bedrijfsleiders, handelaars, winkeliers of beoefenaars van vrije beroepen kunnen familie, 
trouwe klanten of zakenrelaties ook verwennen met een ALL IN VIP-formule ‘Minneke Poes’.
Op zondag 13 mei 2018 verwelkomt de stad Ieper u vanaf 10 uur. Na de koffie met 
versnaperingen in het museumcafé bieden wij u volgend bezoekprogramma aan: geleid 
bezoek aan het Yper Museum of een bezoek aan het In Flanders Fields Museum met de 
grote tijdelijke tentoonstelling ‘De oorlog vóór de beschaving? De Eerste Wereldoorlog en 
het Midden Oosten.’

U krijgt ’s middags een uitgebreid buffet aangeboden op één van de twee locaties, 
m.n. de Van Clevenzaal in het Albion Hotel of één van de salons van De Yperley. Dit in de 
aanwezigheid van het College van Burgemeester en Schepenen en de eregenodigden. 
De 46ste Kattenstoet zelf maakt u uiteraard mee van op de eerste rij op een gereserveerde 
(ere)tribuneplaats. Na de stoet krijgt u nog de gelegenheid om op een receptie rustig en 
gezellig na te kaarten en eventueel nieuwe zakenrelaties aan te knopen.

 Laat u op zondag 8 mei 2022 lekker verwennen in Ieper!

 Prijzen:
 - 1 persoon  € 195
 - vanaf 4 personen € 180/pers.
 - vanaf 10 personen € 165/pers.

 (voor de deelnemers aan de ALL IN VIP-formule ‘Minneke Poes’ zijn gereserveerde 
 parkeerplaatsen voorzien op het Minneplein)

Eventueel kan ‘een pakket à la carte’ worden uitgewerkt. Wij zijn altijd bereid om in de mate van 
het mogelijke op uw specifieke wensen in te gaan. Varianten op de voorgestelde formules zijn 
steeds bespreekbaar.

Contactpersoon voor meer informatie over de sponsorformules:
 
Peter Slosse,     Marjan Nachtergaele,
diensthoofd toerisme    medewerker sponsoring
Toerisme Ieper    Toerisme Ieper
Grote Markt 34, 8900 Ieper   Grote Markt 34, 8900 Ieper
tel. 057 239 221     tel. 057 239 220
peter.slosse@ieper.be     marjan.nachtergaele@ieper.be 
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13KATTENSTOET – ZONDAG 8 MEI 2022
DEELNEMINGSFORMULIER SPONSORING

Ondergetekende,  .............................................................................................................................................................

handelend in opdracht van de firma of vennootschap  ......................................................................................................

adres: ..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

tel.  ...................................... e-mail:  ...............................................................................................................................

verbindt er zich toe deel te nemen aan sponsoring van de 46ste Kattenstoet op zondag 8 mei 2022 in Ieper en kiest hierbij 

voor volgende formule(s):

▫  A  1 advertentieblok    € 200 =  ..................

▫  B  1 vlag of spandoek     € 200 =  ..................

▫  C1  1 voertuig pub. karav. type 1 (personenvoertuig of kleiner)   1 x € 225 =  ..................

  + 2de voertuig type    + 1 x € 175 =  ..................

   + 3de voertuig type 1    + 1 x € 175 =  ..................

▫  C2 1 voertuig pub. karav. type 2 

 (groter dan personenvoertuig – max. 12m incl. aanhangwagen)   1 x € 300 =  ..................

  + 2de voertuig type 2    + 1 x € 250 =  ..................

  + 3de voertuig type 2   + 1 x € 250 =  ..................

▫  D  2 advertentieblokken    x € 350 =   ..................

▫ E 2 vlaggen of spandoeken.   ...........  x € 350 =   ..................

▫  F 2 advertentieblokken + 1 voertuig type 1   ...........  x € 450 =    ..................

▫  G 2 voertuigen + 2 advertentieblok + 2 zitplaatsen   ...........  x € 750 =   ..................

▫  H 2 voertuigen + 3 spandoek/vlag + 3 advertentieblokken 

  + 4 zitpl. trib. + 4 receptie……  ...........  x € 1.000 =   ..................

▫  I 2 voertuigen + 4 spandoek/vlag + 4 advert. 

  + 6 zitpl. trib. + 6 receptie     ...........  x € 1.250 =   ..................

▫  J HOOFDSPONSOR 

  3 voertuigen + 5 spandoek/ vlag + 4 advert. + logo folder, affiche, website,

  Facebook + logo mediamixpakket + 10 pers. VIP ‘Minneke Poes’   ...........  x € 4.000 =   ..................

▫ K tribune + receptie genodigden  ...........  x € 55 =   ..................

   (min. 4 p.)  ...........   x € 50 =   ..................

▫  N VIP-formule ‘Musti Ieper’  ...........  x € 100 =   ..................

   (min. 4 p.)  ...........   x € 95 =   ..................

▫  O ALL IN  VIP-formule ‘Minneke Poes’  ...........  x € 195 =   ..................

   (min. 4 p.)  ...........  x € 180 =   ..................

   (min. 10 p.)  ...........   x € 165 =   ..................

     ...........  TOTAAL:   €  ...............

Datum:      Handtekening:

(Het verschuldigde bedrag moet - na ontvangst van de sponsorfactuur - uiterlijk tegen 15 april 2022 overgeschreven 
worden op rekeningnummer van het ‘Directiecomité Kattenstoet’ met vermelding ‘sponsoring Kattenstoet 2022’.)

Terug te sturen naar: Toerisme Ieper - Lakenhalle - Grote Markt 34, 8900 Ieper
of ondertekende versie scannen en mailen naar toerisme@ieper.be

of formulier online invullen via https://kattenstoet.be/sponsoring/#formulier
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RENINGELST
Subsidie voor
inrichting mouterij
bij Kinderbrouwerij
De mouterijtoren bij de Kinderbrou-
werij in Reningelst ontvangt een
subsidie van 30.855 euro voor de in-
richting en verduurzaming. Zes
nieuwe projecten krijgen van de
Provincie West-Vlaanderen een
subsidie. Het is een project van vzw
De Fietseling uit Reningelst en het
ontvangt een subsidie van 30.855
euro. De subsidie gebeurt in het ka-
der van het provinciaal reglement
voor toeristische impulsen. «De
subsidie omvat de inrichting van de
mouterij en verduurzaming van
onze spelen. De eerste verdieping
van de mouterij, de familiekroeg,
zal een uitgebreid worden», vertelt
Wim Chielens van vzw De Fietse-
ling. «Op de tweede verdieping zal
het mogelijk worden om spelen te
organiseren. De helft van de subsi-
die is er ook om onze spelen te ver-
duurzamen. Het is de bedoeling dat
de spelen een langer leven krijgen
en beter tegen een duwtje kunnen.»
In de toren zelf gebeurt er in dit dos-
sier niets. «Deze subsidie staat los
van het project ‘Horizon 2025’ om
de toren op te waarderen tot uit-
kijktoren en belevingsplatform.»

(LBR)

MENEN/STADEN
Kroatische zigeuner
in cel voor inbraken
op kerstavond
Een 22-jarige Kroatische zigeuner
riskeert veertig maanden cel voor
een reeks van vijftien inbraken op
kerstavond op de wijk Ter Beke in
Menen, Moorsele (Wevelgem), Ge-
luveld (Zonnebeke) en Staden. Zijn
kompanen konden ontkomen en
ontspringen de dans.
Met vier of vijf zakten ze tijdens de
kerstnacht van vorig jaar vanuit een
zigeunerpark in Charleroi naar
Zuid-West-Vlaanderen af om in-
braken te plegen. Dinko R. en zijn
kompanen sloegen onder meer toe
in de wijk Ter Beke. Daar verdween
een Audi TT, een wagen die wat la-
ter teruggevonden kon worden. Bij
andere inbraken gingen de daders
met juwelen, spelconsoles, cham-
pagne, geld en werkmateriaal aan
de haal. Na een achtervolging over
de Franse grens kon uiteindelijk nog
dezelfde nacht Dinko R. geklist wor-
den. Zijn kompanen konden uit han-
den van de politie blijven. «Na een
eerdere veroordeling tot 40 maan-
den celstraf in Hasselt was die op de
vlucht», vertelde hij aan de rechter.
«Ik knipte mijn enkelband door. In
het zigeunerpark liep ik anderen te-
gen het lijf die me voorstelden wat
geld te verdienen. Ik ging met hen
mee. Mijn arrestatie was een op-
luchting. Ik hoefde niet meer bang
te zijn en te vluchten.» Op 28 mei
velt de rechter een vonnis. (LSI)

WERVIK
Oeps, foutje van
de administratie...
Op de gemeenteraad stond er één
agendapunt achter gesloten deu-
ren. Het ging om een interpellatie
van Yves Obin (CD&V). De volledi-
ge tekst stond echter op de ‘memo-
rie van toelichting’ waarmee pers
en publiek de gemeenteraad kun-
nen volgen, wat uiteraard de be-
doeling niet was. Grote geheimen
stonden daarin evenwel niet. De in-
terpellatie ging onder meer over po-
litici die zeer prominent in beeld
worden gebracht in de stedelijke in-
fokrant Waarheen. «Is het wenselijk
dat wij onszelf als politici promoten
via deze officiële kanalen die volle-
dig betaald worden met belasting-
geld?», vraagt Yves Obin zich af. «En
dan nog op enkele maanden van de
gemeenteraadsverkiezingen.»

(DBEW)

maal zeer imposant en we heb-
ben ons nog geen seconde ver-
veeld. Chapeau voor de organi-
satoren, het moet een heel werk
zijn om dit allemaal in goede ba-
nen te leiden.»
De politie schatte dat er onge-
veer 50.000 toeschouwers naar
het centrum van Ieper afzakten.
Dat is iets minder dan verwacht.
Het wat minder warme weer is
daarvan wellicht de oorzaak.
«Opvallend is dat er bijna 5.000
Japanners naar de stoet kwa-
men kijken», zegt Peter Slosse,
directeur Toerisme Ieper. «Er
waren twee Japanse en een Tai-
wanese tv-ploeg die het gebeu-
ren kwamen opnemen. In Japan
zijn de mensen gek op katten en
de combinatie met een stoet
maakt het voor hen compleet.»
In Japan staat de kat symbool
voor geluk.
Na de Kattenstoet was er nog de
gebruikelijke kattenworp van-
op de Belforttoren. Daarbij gooit
de stadsnar pluchen katjes naar
beneden. Dat verwijst naar een
gebruik in de middeleeuwen

waarbij nog levende katten uit
de Lakenhallen werden ge-
gooid.
In de Kattenstoet van dit jaar lie-
pen 1.700 figuranten mee. Er
werken 70 medewerkers van de
technische dienst mee. Er wer-
den 68 taferelen uitgebeeld en

dat door allerlei Ieperse vereni-
gingen. 21 taferelen werden
door niet-Ieperse verenigingen
in beeld gebracht. Aan de stoet
gingen maar liefst 100 repetities
vooraf. Alle 4.900 plaatsen op de
tribunes waren uitverkocht. De
stoet rijdt over drie jaar weer uit.

Het was al een tijdje afwachten
of de zwangere stadmascotte
Minneke Poes op tijd zou beval-
len, zodat haar kittens konden
meelopen in de stoet. Zaterdag-
avond was het dan eindelijk zo-
ver en kwam papa Cieper de vijf
pasgeboren kittens aangeven
aan de burgemeester. Gisteren
kon Minneke Poes nog niet
deelnemen aan de optocht,
maar ze was wel een van de aan-
dachtige toeschouwers. Die
moesten echter tot het einde
van de Kattenstoet wachten
voor ze de vijf kittens konden
zien voorbijlopen. De jonge kat-
jes luisteren naar de namen
Mimi, Snoezie, Bas, Bert en
Neko.
De stoet zelf verliep zonder in-
cidenten, uitgezonderd enkele
paarden die op hol sloegen en in
het water belandden (zie kader-
stuk). «We zijn heel tevreden en
we kunnen gerust spreken van
de beste stoet ooit», aldus sche-

pen Jef Verschoore (CD&V).
«Alle groepen waren goed ge-
spreid. De nieuwe kostuums
kwamen goed naar voor en alle
figuranten bleven zich tot op het
einde inspannen.»
Gwendolina Dewulf (45) en
Wim Dolphen (45) uit Korte-
mark beamen de woorden van
de schepen. «We waren wat laat
in Ieper, maar we hebben geluk-
kig nog een goed plaatsje ge-
vonden om alles te bekijken»,
aldus het koppel. «Het is alle-

«45ste Kattenstoet is dé beste ooit»

Deze kerel met ton krijgt het publiek op zijn hand.
Foto Flamand

Het publiek verveelde zich geen seconde met de vele groepen en mooie kostuums. Foto Flamand

Cieper met zijn vijf kittens. Foto Flamand

SCHEPEN VERSCHOORE BLIKT TROTS TERUG OP IMPOSANTE OPTOCHT

In Ieper daagden gisteren zo’n 50.000
toeschouwers op voor de 45ste editie
van de Kattenstoet. De zwangere Minne-
ke Poes beviel, net op tijd, van vijf kleine
poesjes. «Er waren zelfs 5.000 Japan-
ners aanwezig.» • CHRISTOPHE MAERTENS •

IEPER

In Japan zijn mensen
gek op katten en de
combinatie met een
stoet maakt het
compleet

PETER SLOSSE, DIRECTEUR
TOERISME

IEPER
Drama vermeden: 
paarden slaan op hol
Drie paarden die, mogelijk door luide muziek, op hol
sloegen, hebben gisteren opschudding veroorzaakt bij
enkele honderden deelnemers van de stoet die vertrek-
kensklaar stonden in de Leopold III-laan. 

Iets voor drie uur moesten drie paarden ingespannen
worden voor een wagen waarop toneelgroep De Lanteern
een tafereel zou uitbeelden tijdens de Kattestoet. «Maar
plots liep het verkeerd», zegt Johny Guillemyn (59) van
De Lanteern. «Een van de paarden sloeg op hol, de ande-
ren volgden. We vreesden met z’n allen dat ze de Leopold
III-laan zouden volgen, waar het krioelde van de deelne-
mers maar gelukkig kozen ze snel voor de groenzone
naast de weg.» Die groenzone is een overstromings- en
moerasgebied dat verbonden is met de Verdronken Wei-
de. Twee paarden keerden min of meer vanzelf op hun
stappen terug, een derde raakte vast. De eigenaar, een
zestiger uit Voormezele, aarzelde niet en dook het moe-
ras in om zijn dier te redden. Enkele deelnemers van de
stoet, politiemensen en brandweerlui volgden in zijn zog.
Op een bepaald moment stak alleen nog het hoofd van
het paard boven water. Toch kon het dier gered worden.
Het werd weggeleid en in een rustige omgeving gewas-
sen met warm water. Na grondig afdrogen, werd het weer
losgelaten in een weide, zodat het in beweging kon blij-
ven. Het incident had geen gevolgen voor de stoet maar
bezorgde heel wat hulpverleners een nat pak. (VHS)Het paard werd weggeleid naar drogere oorden. 

De doorweekte eigenaar van het paard 
wordt meegenomen naar een EHBO-post. 

Foto’s Verbeke
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UitneembaarOOSTENDE WESTHOEK

Heeft u
nieuws?
Neem contact
op met
Sara
Danneels
Telefoon
03-561.19.63
Mail
uwgemeente@
nieuwsblad.be
(bijvoorbeeld:
oostende@
nieuwsblad.be)

Tijdens het nieuwe evenement
‘Trippelende Katjes’ op zaterdag-
avond kon het publiek genieten van
dansende zwerfkatten, Haka, Lin-
dy Hop, cheerleaders en sexy re-
naissancedansers op tien locaties 
in de binnenstad. Daarna verza-
melden 6.000 mensen op de Grote 
Markt om de bevalling van Minne-
ke Poes ‘live’ te volgen in de loods 
van de technische dienst. 

Vreugdevuur

De Ieperlingen stuurden de afge-
lopen weken 400 voorstellen bin-
nen om de vijf kittens een naam te 
geven. Ze heten Snoezie (omdat ze 
zo snoezig is), Mimi (lijkt op een 
elfje), Bas (naar de oude Egyptische
kat Basket), Bert (naar voormalig 
burgemeester Albert Dehem en 
stichter van de Kattenstoet) en Ne-
ko (het Japanse woord voor kat). 
Vader Cieper ging zijn kersverse 
kroost aangeven op het voormalige 
stadhuis aan de Grote Markt, waar-
na een vreugdevuur werd ontsto-

ken. De nieuwe kittens waren zon-
dag voor het eerst te bewonderen 
tijdens de 45ste Kattenstoet.

“Het was de beste stoet ooit op het
vlak van kwaliteit”, stelt schepen 
Jef Verschoore (CD&V). “Het tem-
po werd gerespecteerd en de ver-
schillende muziekgroepen beland-
den niet in elkaars vaarwater. De 
nieuwe kledij was heel stijlvol. On-
geveer 50.000 bezoekers woonden 
de stoet bij. De mensen kwamen 
iets later aan door het grijze weer, 
maar alle tribunes waren uitver-
kocht. Ongeveer 10 procent van de 
toeschouwers kwam uit Japan. 
400 kinderen namen deel aan de 
Kattenjacht.”

Na de traditionele Kattenworp
vanop de Belforttoren nodigde 
Minneke Poes iedereen uit voor de 
babyborrel. 

Aan het begin van de stoet sloegen
enkele paarden op hol aan de Leo-
pold III-laan. Ze vluchtten het wa-
ter van de vestingen in. De brand-
weer moest één paard bevrijden. 
Er vielen geen gewonden en de 
stoet ondervond geen hin-
der. Er werd een tractor 
opgevorderd om de kar 
van de paarden te trek-
ken.

● 50.000 toeschouwers ● Nieuwe kittens heten Snoezie, Mimi, Bas, Bert en Neko 

Vreugdevuur en babyborrel apotheose
van “beste Kattenstoet ooit” in Ieper
De 45ste Kattenstoet in Ie-
per afgelopen weekend was 
volgens schepen Jef Ver-
schoore (CD&V) de beste 
ooit. De vijf nieuwe kittens 
van reuzen Cieper en Minne-
ke Poes waren de absolute 
publiekstrekkers. “Er waren 
zo’n 50.000 toeschouwers.”

IEPER 

De vijf nieuwe kittens van reuzen
Cieper en Minneke Poes waren 

de grote publiekstrekkers.

TEKST EN FOTO’S THIJS PATTYN

JEF VERSCHOORE
SCHEPEN (CD&V)

“De mensen kwamen iets 
later aan door het grijze 
weer, maar alle tribunes 
waren uitverkocht”

Eregaste op de hoofdtribune was de Ieperse 
topbasketbalspeelster Emma Meesseman, sinds 2010 lid van 
de Belgian Cats. Emma speelt de pannen van het dak bij 
topclubs over de hele wereld, maar liet laatst optekenen dat 
haar favoriete vakantieplek toch wel Ieper is. Daarom bood 
het stadsbestuur haar het mooiste plekje op de tribunes 
aan. Emma was toevallig jarig tijdens de Kattenstoet. “Ik 
ben 25 geworden”, vertelt ze. “Het is een eer om de stoet 

voor het eerst vanop de
eerste rij op de Grote
Markt te volgen.” Emma is
uit het publiek gehaald
door één van de
figuranten. Ze werd
veroordeeld en ‘in de pot’
gestoken.  (ptb)

Belgian Cat Emma Meesseman zit op eerste 
rij van eretribune (en belandt ‘in de pot’)

Vader Cieper ging zaterdagavond 
zijn kersverse kroost aangeven op 
het voormalige stadhuis aan de 
Grote Markt, waarna een 
vreugdevuur werd ontstoken.

Bekijk de foto’s op
nieuwsblad.be/
ieper




