NIEUWSBRIEF VAN DE 46STE KATTENSTOET
OKTOBER 2021

WOORDJE VOORAF
Beste vrienden en sympathisanten van onze Ieperse Kattenstoet!
Het zijn rare tijden. Corona blijkt een hardnekkiger beestje dan we dachten.
Zo konden we niet anders dan de Kattenstoet van 2021 een jaartje uit te stellen.
Met man en macht werd aan een prachtig vervangprogramma gewerkt: de
“Kattenkronkels”. Drie fietstochten met niet minder dan 21 verschillende uitbeeldingen.
Een huzarenstukje dat begin juli toch nog in het water viel. Heel letterlijk dan!
Mijn dank gaat uit naar alle spelers, medewerkers, regisseurs en Ieperse stadsdiensten
die echt hun beste kattenpootje hadden voorgezet om er een heerlijk programma van
te maken. Maar het mocht niet zijn.
Wij zijn Ieperlingen! Wij staan gekend om na een tegenslag niet bij de pakken te
blijven zitten. Daarom ben ik als schepen van evenementen en als voorzitter
van het directiecomité van de Kattenstoet zo fier dat ik de nieuwe stoet mag
voorstellen. Zelfs al zijn het – zoals daarnet al gezegd – rare tijden!
In het directiecomité werd de nieuwe stoet voorgesteld. En we mogen zeggen:
het is alweer een gedurfd plan! De vernieuwing van de stoet die jaren
geleden werd ingezet, wordt nog altijd doorgetrokken.
Daarnaast moesten we hem toch ook budgettair even
tegen het licht houden. Koken kost meer geld dan
vroeger. En al is dit een mooie boutade, het is ook waar! We
worden geconfronteerd met stijgende grondstofprijzen en duurder materiaal.
Maar toch zullen we er in slagen om met veel enthousiasme verder te sleutelen
aan deze prachtige parade waar veel steden ons voor benijden!
De inzet en medewerking van alle medewerkers en figuranten aan onze
nieuwe Kattenstoet waarderen we enorm. We zijn blij dat jullie weer zo
volmondig ‘jaaa’ zeggen om mee te spelen in de 46ste editie van het
Kattenstoetweekend op zaterdag 7 en zondag 8 mei 2022!
En ik ben van één ding nu al zeker: het zal niet alleen in ons Kattenhart mooi weer zijn maar
zeker ook in de straten van onze geliefde stad!
Diego Desmadryl,
Voorzitter directiecomité en schepen van Evenementen.
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Het thema van de nieuwe stoet

“Je bent
zo mooi
anders
dan ik
niet meer of minder
maar zo mooi
anders
ik zou je nooit
anders
dan
anders
willen.”
Hans Andreus

“Leerrijk en verrijkend
Een beetje anders
korter en krachtiger
knotsebobbelknettergek
Enkel niet-platgetreden paden
Rijk zoals elke nieuwe ervaring
Gevaarlijk niet, uitdagend wel
En soms met een kriebelende schrik
Kom dat zien!“

We weten het wel: iedere
kat is anders. Altijd
onvoorspelbaar en een
beetje ‘vreemd’.
Vandaar dat er ook mensen
zijn die niet houden van het
poezelige huisdiertje: het
‘vreemde’ stoot ook wel af.
En laten we het toegeven:
we zijn allemaal wat
bang van vreemd gedoe,
vreemd gedrag of van de
‘vreemdeling’ tout court.
Maar eens over die drempel
heen lijkt het vreemde plots een
uitdaging, een verrijking.
Meer zelfs: vreemd wordt
verrassend, abnormaal, soms
een beetje lekker gek.

Het is zoals een schilderij van
Hieronymus Bosch met zijn rare
figuren en vreemde schepsels.
Na de eerste aarzeling komt de
aha-erlebnis, de ontdekking,
het nieuwe en verfrissende.
In de nieuwe stoet van 2021
verlegt onze fantasie zijn
grenzen. Dromen worden
echt. Het absurde regeert en
dicteert. Als daar maar geen
heerlijke kattenbrokken van
komen!
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Hulpregisseurs aan het woord
De hulpregisseurs voorstellen hoeft eigenlijk niet meer maar als onontbeerlijke schakel in de organisatie van de stoet
frissen we even je geheugen op. Met deze mensen zal je het straks moeten doen. We stelden hen drie vragen waar ze
heel kort op moesten antwoorden:
•
•
•

Hoe lang werk je al mee aan de stoet?
Hoe lang ben je al hulpregisseur?
Vertel een anekdote dat je meemaakte of geef in één zin weer wat de stoet voor jou betekent.

Daar gaan we, in volgorde van optreden!

Frans Cornillie
(hulpregisseur ‘emeritus’ vanaf 2022)
•
•
•

Coördinator, hoofdcommissaris of hulpregisseur sedert 1981
Het boeleke dat in 1981 in de wieg lag is nu ook hulpregisseur in de voetsporen van
zijn vader en moeder.
Ik ben er fier op te mogen deelnamen aan dat top-evenement als de Kattenstoet.
Bovendien is de groep van hulpregisseurs een heel speciale “bende”. Heel veel
positieve energie!

Rik Declercq
(hulpregisseur ‘emeritus’ vanaf 2022)
•
•
•

Sedert 1965 meegegaan in de stoet als 7-jarige. Eerst als boertje in de Gelaarsde
Kat, daarna jongste zoon, hofheer, en dan koning.
Hulpregisseur sedert 2006
Als koning in de Gelaarsde Kat zat ik in het gips. Net als de koningin trouwens.

Hans Robyn
(hulpregisseur ‘emeritus’ vanaf 2022)
•
•
•

Sinds mijn 15 jaar eerst bij jeugdfilatelie Brielen onder de beer Angelis, daarna met
Ieperse revue, dan commissaris.
20 jaar hulpregisseur
De Kattenstoet is voor mij altijd een groot familiefeest gebleven, waar de folklore van
de kat in alle opzichten wordt uitgebeeld en waar Ieper en zijn deelgemeenten trots
op mogen zijn !

Anne Van Acker
(poging tot hulpregisseur tempo)
•
•
•

Sinds 1990, 9 keer als danseres, 1 keer als zwangere mama en sinds 2006 als
hulpchoreografe.
Hulpregisseur sedert 2015
Tonen dat in onze Kattenstad veel gecreëerd en gerealiseerd wordt.
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Frans Dezeure
(hulpregisseur voorstoet)
•
•
•
•

Sedert 1974, dus 46 jaar. Aanvankelijk onder leiding van regisseur Bert Meyfroodt
Direct als coördinator (hulpregisseur)
Kamelen en paarden willen nooit samengaan in de stoet.
De dag van de stoet leg je als hulpregisseur zeker 3 à 4 keer de afstand van de
stoet af.

Rudy Goudeseune (hulpregisseur deel 1)
•
•
•

•

Als scholier vijf jaar meegegaan in de stoet.
Hulpregisseur vanaf 2003
Mijn eerste Kattenstoet als hulpregisseur (de 40e!) werd opgeluisterd met veel
ballonnen in grote netten. In de Stationsstraat haakte één van die netten in een
smeedijzeren uithangbord en raakte niet los. Paniek! Gelukkig konden de bewoners
van een huis vanap de eerste verdieping de netten losmaken met een borstel.
De wisselwerking met het publiek geeft zoveel energie! De Kattenstoet is een
emotionele en sociale energieboost.

Bart Cornillie (hulpregisseur deel 1)
•
•
•
•
•

Als kleine jongen ging ik al mee met de Kattenstoet. Eerst als bordendrager,
daarna een keertje als boer bij de heksen.
Vervolgens hielp ik mee met mijn pa en ma de stoet in elkaar steken.
Toen zij hulpregisseurs werden, begeleidde ik een heel brede wagen.
Sedert 2012 hulpregisseur.
Ik draag de passie voor de Kattenstoet die ik van mijn ouders kreeg over naar mijn
vrouw en kinderen!

Heidi Deramoudt (hulpregisseur deel 2)
•
•
•

•

Sedert 2006 als commissaris. Maar ooit ook al eens als mini-mensje meegehuppeld.
Kersverse hulpregisseur sedert 2018
Toen ik jaar of 8 was, liep er een paard in het publiek. Ik kon nog net mijn jonger
neefje wegtrekken en zelf wegspringen. Sindsdien heb ik een grote angst voor
paarden.
Even zot doen als gekke kat.

Bart Lampaert (hulpregisseur deel 2)
•
•
•
•

Al 50 jaar meegewerkt aan de stoet.
Sedert 1997 hulpregisseur
Commissaris van de Egyptische boot met de feestcommissie van de Sint-Pieters
wijk.
Ik zou de stoet toch graag eens zien als toeschouwer!
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Peter Dekeyzer
•
•
•

Al zo lang als ik me kan herinneren loop ik mee in de stoet: klompendans, bord
dragen, op skeelers bij de zetel, als commissaris bij de zetel
Tweede editie zijn als hulpregiseur
Vroeger was de kattenstoet een groot familiefeest en dat moeten zo proberen
mee te geven aan de kinderen.

Maddie Van Exem
•
•
•

22 jaar vanaf mijn 5 jaar
2018
De Kattenstoet brengt eigenlijk alle organisaties van Groot-Ieper samen in 1 stoet.
En het mooiste van allemaal vind ik dat iedereen welkom is om mee te doen en om
te komen kijken!

Nathalie Heytens
•
•

Kersvers hulpregisseur sedertd 2018
Geen geboren en getogen Ieperling. Kattenstoet zit niet in mijn bloed. Maar als
hulpregisseur heb ik voluit het enthousiasme van de Ieperlingen voor dit gebeuren
ervaren. Ik ben blij om in 2022 opnieuw te mogen proeven van dit stukje Iepers
Erfgoed, dat mensen echt verbindt en de stad één maakt.

Noëlla Desmedt
•
•
•
•

veertigste stoet
Nar, volksmens, Snoezepoes, commissaris
8ste keer hulpregisseur
Mensen helpen is prachtig! Wat een voldoening!

Jan Devriendt
•
•
•
•

In 2009 als Alva binnengedragen in de stoet, daarna commissaris
In 2018: hulpregisseur
Vriendschap tussen de spelers en medewerkers, zelfs als de stoet al lang voorbij
is.
Als niet-Ieperling de beste manier om in de Ieperse gemeenschap opgenomen te
worden
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Annelore Coffyn
•
•
•

Van vóór mijn geboorte doe ik al mee aan de stoet ...
Van 2003 hulpregisseur
Mooiste herinnering is het meermaals spelen van Amandine, de ter dood
veroordeelde vrouw die onterecht veroordeeld werd als heks. Ik heb deze rol met
hart en ziel (en maag en nieren en twaalfvingerige darm) gespeeld en vond het een
voorrecht om haar tragedie op onze Ieperse markt te mogen brengen.

Alex Verstraete
•
•
•

Sinds 1967 eerste opvoering met het haantje op de stok voor de klompjesdans
Als hulpregisseur sinds de eerste regie van Roger Quagebeur
Het mogen deelnemen aan dit mooie evenement van de stad gaf me altijd het
gevoel een echt liefhebbende Ieperling te zijn

Anne-Mie Dendoncker
•

•

•

Vanaf 1966 deed ik mee in de Schotse groep. Wat die met de Kattenstoet te maken
had kan ik me niet meer herinneren. Het was een dans verzorgd door het Lyceum
van Ieper. Vanaf 1982 was ik hulpregisseur.
Samen met mijn man Frans waren we stoetenbouwers. De figuranten kwamen uit
de ene straat. De wagens uit de Haiglaan en de dieren uit de Vaartstraat. Toen een
hele kudde schapen in de stoet moest komen, liepen die allemaal de verkeerde kant
uit. De honden erachter. Schapen nog meer verschrikt. Resultaat: een immens gat
in de stoet! Op het moment zelf om te huilen maar later er toch vaak smakelijk mee
gelachen.
Ik heb nog nooit een Kattenstoet gemist want Ieper is de stoet en de stoet is Ieper!

Pol Titeca
•
•

•

Kattenstoet vanaf 1970. Slechts 1 niet meegedaan! Hulpregisseur sedert 1997
Wat een hulpregisseur leiden kan: van een kar, getrokken door een paard knakte
een touw. De grote wagen bonkte onbestuurbaar tegen de tribune. Een herstelling
met broeksriemen was de oplossing. Gigantisch applaus vanuit de tribune! Zalig!
Samenwerken met toffe bende collega’s voor de topdag van Ieper Kattenstad
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Wie is Steven Duyck?
Meer en meer ‘duikt’ de naam Steven Duyck op naast die
van hoofdregisseur Cafmeyer. Is Bart Cafmeyer langzaam aan het uitbollen? Verlaat hij de Kattenstoetfamilie? Gaat hij straks met pensioen en wordt zijn
opvolger klaar gestoomd?
Neen, niets van dit alles! Steven Duyck is gewoon de sidekick van
Cafmeyer. Bart bestuurt de moto en Steven zit er naast om de
kaart te lezen zeg maar. Steven werkt mee aan de voorbereidingen
maar alle repetities zal Bart, net als alle voorgaande jaren voor zijn
rekening nemen. Maar wie is die Steven eigenlijk? We neuzen even in zijn
geloofsbrieven.
Steven Duyck is in 1975 geboren in Izegem en woont in Meulebeke. Hij geeft les
regie en theater in de kunstacademie Art’iz in Izegem. In het vrijetijdstheater is hij al
jaren aan de slag als regisseur bij verschillende gezelschappen in West-Vlaanderen.
In Nieuwpoort tekent hij voor de regie van het Reuze Feest (een reuzenparade met
heel wat randanimatie).
Steven houdt ervan om verschillende wegen van het regisseren te verkennen.
Zo maakte en regisseerde hij verschillende theatershows met hypnotiseer Patrick
Pickart en illusionist Steven Delaere. Deze shows gingen op tournee langs
verschillende culturele centra in Vlaanderen.
In de Kattenstoet is hij geen vreemde eend in de bijt. Jaren geleden liep hij in de stoet
mee als vuurspuwer. In de Kattenstoet van 2018 vervoegde hij de enthousiaste groep
van de hulpregisseurs.

Oproep!
De Erfgoedcel van de stad wil het levend erfgoed van de Kattenstoet opslaan en bewaren.
Wie nog filmpjes, foto’s van vroegere stoeten in zijn bezit heeft mag altijd contact opnemen met
kattenstoet@ieper.be.
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Licht gewijzigd parcours

Het parcours van de Kattenstoet is sedert 2003 ongewijzigd gebleven. Enkele kleine aanpassingen vooraan en
achteraan in het traject niet te na gesproken. Toch blijken twee ‘bochten’ altijd voor problemen zorgen. Wagens kunnen
moeilijk draaien. Mensen krijgen in de Stationsstraat het gevoel dat er gaten zijn in de stoet en het geduld wordt danig
op de proef gesteld. Hoe komt dat eigenlijk?
Wanneer mensen de stoet zien
passeren zijn ze tevreden: alles
loopt vlotjes. Maar van zodra
men plots niets meer ziet,
denkt men dat er een ‘gat’ is
in de stoet. Omdat in het stuk
Boterstraat-TempelstraatStationsstraat twee bochten
zitten van bijna 90 graden zien
de mensen heel dikwijls niets
meer komen terwijl de spelers
zich de ziel uit hun lijf aan het
dansen en spelen zijn. Maar
ze zijn gewoonweg nog in
aantocht!
Ook de grote wagens van
de Kattenstoet hebben daar
blijvende moeilijkheden om te
kunnen draaien.
Na al die moeilijkheden voelt
de stationsomgeving voor de
spelers als een bevrijding.
De spelers voelen het einde en beginnen daar te hollen. De stoet verbrokkelt en veel mensen bij de laatste tribune zijn
ontevreden omdat ze geen afgewerkt product meer zien.
Omdat de twee bochten zeer nauw zijn en de wagens heel groot zijn deze deze knikken in het parcours ook gevaarlijk.
De keuze om dus rechtdoor de Stuersstraat in te rijden is dus ook een keuze naar meer veiligheid in de stoet. Gelukkig
zijn er in vorige stoeten door de rijvaardigheid van de chauffeurs geen noemenswaardige ongevallen gebeurd. Maar
gedreven door de wijsheid ‘een ongeval schuilt in een klein hoekje’ vonden wij het toch maar raadzamer om dit dubbele
euvel voor ééns en altijd grondig aan te pakken!
Na lange discussies is nu geopteerd om niet meer af te draaien in de Boterstraat en rechtdoor te spelen in de
Steurstraat. Zo kunnen we de timing beter beheersen, hoeven de wagens niet meer te draaien en wordt de
stationsomgeving een prima plaats om de stoet even traag voorbij te zien passeren als op de markt en in de andere
straten. Geen gehol meer; geen gaten meer. Een Kattenstoet van begin tot einde zoals het nu eenmaal moet zijn.
Een ferme verbetering dus!
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Restauraties dringen zich op
Nu de stad en de provincie begonnen zijn met de restauratie van de
parel van Ieper, namelijk de Lakenhallen dringt de vraag zich op of ook
de oude wagens van de stoet niet aan een helende opknapbeurt toe
zijn. Drie oude uitbeeldingen dringen zich op.

k verb
sthoe
ie ‘We
ollect
Privéc

Wanneer je de oude foto’s en filmfragmentjes bekijkt dan merk je dat onze
grote Reus Pietje Pek aanvankelijk een oranje vuurgloed uitstraalde.
Passend bij zijn functie als haardstoker in het vagevuur. Door de kilo’s
talk en poeder die hij in al die Kattenstoeten te verwerken kreeg is hij
ondertussen grijswit geworden. Nu is de technische ploeg samen
met de regisseurs heel benieuwd om hem eens af te stoffen en te
kijken wat onder dat laagje poeder zit. Voor de rest willen ze hem niet
echt restaureren want er werden in de jaren ’50 oude technieken
en materialen gebruikt die misschien vandaag de dag niet meer
bestaan. Een heel voorzichtige restauratie dringt zich dus op.

eeldt’

1. Pietje Pek

2. Belfortwagen
Aan het einde van de stoet loopt al sedert 1955 de
Belfortwagen mee in de stoet. Een oude traktor trekt
het gevaarte voort. De omstanders en de stadsnar
kregen echter last van ademhalingsstoornissen door
de uitlaatgassen en de wagen zelf ziet er nu uit als een
vergeeld stuk perkament op versleten wielen. Volgens
sommigen had het wel iets, zo’n oud ding aan het einde
van de stoet. Maar al jaren smeekt regisseur Cafmeyer
Privécollectie ‘Westhoek verbeeldt’
om daar toch wat meer glorie te geven aan wat ooit een
pronkstuk in de stoet was. Nu de echte Lakenhallen in zijn pseudo-Middeleeuwse
staat hersteld wordt kan dus deze maquette in de stoet niet achterblijven. Goud, geel, rood, wit, … alle verf
wordt uit de kast gehaald om dit pronkstuk weer te laten glanzen. Maar waar dit compleet gerestaureerd
pronkstuk in de stoet zal gepresenteerd worden blijft voor heel velen een diep bewaard geheim! Come and
see!
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Nieuwe wagen: Middeleeuwse gekte
Het is een traditie dat bij elke nieuwe stoet vanuit het thema een nieuwe uitbeelding wordt gecreëerd.
Voor deze keer maken we het ons niet gemakkelijk. We willen immers de twee thema’s van deze editie
combineren.

Enerzijds heb je het gekke en het vreemde
van de kat maar anderzijds ook de vraag
om Ieper weer op de kaart te zetten als een
bloeiende Middeleeuwse stad. Al gauw kom je
uit bij Hieronimus Bosch. Maar die fantastische
schilder heeft niets met Ieper te maken.

Voor en naast de wagen lopen fake-cartoontekenaars die
mensen uit het publiek tekenen. Maar hoe die mensen er op de tekening
zullen uitzien blijft uiteraard een groot geheim. Eén ding is zeker: het wordt wel lachen geblazen!
Een hele nieuwe wagen waar de ‘verrassing’ van het vreemde centraal staat!

Devos
© Ellen

De trekker van het museum zou moeten bestaan uit een
schilderspalet dat schuin over de trekker gemonteerd wordt.
Uit het palet steken de hoofden van mensen die voor de
gelegenheid bewerkt zijn als dotten kleurrijke verf die
levendig bewegen.

© Ellen Devos

Na lang zoeken en aarzelen weten we welke weg
we uitgaan. We maken een heus museum op
wielen waar we enkele schilderijen plaatsen van
Middeleeuwse taferelen en mensen.
Het eigenaardige is nu dat op bepaalde
momenten die vreemde schilderijen tot leven
komen. Momenteel zijn de regisseurs Bart en
Steven in contact met Ellen Devos, een autoriteit
op gebied van bodypainting en muurschilderijen.
Ze won al verschillende prijzen in binnen- en
buitenland en is werkelijk een crack in haar vak. Hieronder zie je
haar aan het werk en krijg je ook een voorsmaakje welke richting
het kan uitgaan.
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© Dries Deweerdt

WEDSTRIJD
De tattoo’s van onze campagnekat al van dichtbij bekeken?
Welke kattenstoettattoo zou jij graag op je arm of been laten zetten? Maak hieronder je ontwerp
en maak kans op een leuk Kattenstoetgadget!
Stuur jouw ontwerptekening voor 01/12/21 terug naar: dienst Communicatie, AC Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Afgeven aan de infobalie van het AC Auris kan uiteraard ook.

Naam: .................................................................................................... Voornaam: ....................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: ................................. e-mailadres (eventueel van ouders): .....................................................................................................

