Programma
Bommelen is plezant. Dokters beweren zelf dat het uitstekend is voor de gezondheid, maar het is ook
vermoeiend. Niet in het minst voor het Koninklijk Hof, want zij werken gedurende de driedaagse een
drukbezette agenda af. We geven bij deze een opsomming van de activiteiten, opdat ook u op ieder
moment kan genieten van het feestgedruis!
Vrijdag is het al prijs
Eigenlijk begint alles al op vrijdagnamiddag. In de werkplaatsen van de Bommelverenigingen worden
scholen uitgenodigd om de praalwagens in primeur te bezichtigen. ‘s Avonds verzamelen de
verenigingen om elkaar een goed Bommelweekend toe te wensen. Op dat moment zijn de praalwagens
te bezichtigen, en worden de allerlaatste details uitgewerkt (nog een likje verf hier, een kroontje
daar,…).
Op zaterdag is het boenke derop
Op zaterdagochtend ontvangen de Koning en de Koningin hun genodigden voor het traditionele ontbijt.
Vanop deze locatie vertrekt het Hof, met in hun kielzog de diverse verenigingen, naar het Winston
Churchillplein (station). Dit jaar vertrekt de stoet om 10 u aan ‘den Bonmo’. Omstreeks 10u30 arriveert
de ochtendstoet aan de Zottenmuur. Hier bevestigt het koningspaar hun naamplaatje aan de muur,
waarop het Bommellied door de Oude Vesten klinkt. Na een korte verpozing worden de Koning en de
Koningin om 11 u verwacht aan het de Grote Markt, alwaar op het vernieuwde podium rond de obelisk
de officiële machtsoverdracht plaatsvindt. Het koningspaar ontvangt uit handen van voorzitter De Wolf
de scepter en krijgen zij eveneens de sleutels van het stadhuis van de burgemeester. Er wordt
traditioneel afgesloten met een ludieke academische zitting in de trouwzaal van het stadhuis. Tegen 15
u bezoekt het koningspaar rusthuis De Linde. Vele ouderen zijn immers fervente Bommels, maar
kunnen omwille van hun beperkingen niet deelnemen. Dit bezoek is de ideale gelegenheid om deze
mensen toch nog in contact te laten komen met de Bommels. Traditiegetrouw vertrekt dan omstreeks
18 u de 65ste Bommelstoet. Aangezien het de 65ste keer is dat deze stoet wordt georganiseerd, kan men
spreken van een briljanten Bommelstoet. De Raad der Bommels is dan ook een heel jaar in de weer
geweest om deze feesteditie onvergetelijk te maken. Tegen 19u30 volgt aldus de apotheose op de
Grote Markt. De verschillende verenigingen passeren de revue, stellen hun praalwagens voor, in
combinatie met muziek en dans. Aansluitend, om 20u30, is er de Gouden Bommelworp, gevolgd door
een subliem optreden van SWOOP. Nadat SWOOP reeds de sterren uit de hemel gezongen heeft,
worden er ter compensatie tegen 21 u vuurpijlen het firmament ingeschoten. Het muzikaal vuurwerk
duurt ongeveer 20 minuten. Nadien kunt u de feestnacht induiken, waarop u ongetwijfeld meermaals
het Hof zal tegenkomen tijdens hun cafébezoeken.
Zondag kidsdag
Wie Bommels zegt, zegt ook Bommelkies op zondagmiddag. De deuren van zaal COC worden omstreeks
13u30 geopend. Om 14u30 start dan officieel het Bal der Bommelkies. Het hoogtepunt van deze
namiddag vindt plaats tijdens de verkiezing van Jeugdprins- en prinses. Dit jaar kunnen kinderen die

geboren zijn in 2005 zich kandidaat stellen. Dit jaar verzorgt BLITZ een heuse kindershow, met als thema
swingpaleis!
Mondaag ees oezen daag!
De deuren van zaal COC zijn nog niet goed en wel gesloten, of ze worden alweer geopend. Om 14 u kunt
u immers deelnemen aan het Zotte Maandagbal. Dit jaar verwelkomen de Bommels Yves Segers en
Dennie Christian.
Yves Segers, vooral gekend van de hit ‘Ik schreeuw het van de daken’, is geen onbekende gast in Ronse.
Zo mochten we hem al verwelkomen in 2002, 2006 en 2008. Segers trekt resoluut de kaart van de
ambiance. U weet dus al hoe laat het is…
Dennie Christian heeft een echt carnavalhart (hoewel de Bommels geen carnavalsfeest is). De tophit uit
zijn werk is ongetwijfeld ‘Rosaaaamuundeeee’. Nog steeds een klassieker, die meermaals door de
geluidsinstallatie wordt gejaagd tijdens de Bommelsfeesten. Aansluitend brengt het koningspaar hun
playback en vindt de verkiezing van de Schoonste Bommel plaats.
Om 23 u hoeft u niet beschaamd te zijn een traantje weg te pinken, bij de verbranding van de
Bommelspop op de Grote Markt. Het Bommelweekend wordt officieus afgesloten met de teruggave van
de sleutels van het stadhuis aan de burgemeester en de zangstonde. Uiteraard begint de echte leute en
plezier dan pas…

