KOVEKENSKERMIS 2022
Vrijdag 23, Zaterdag 24 en Zondag 25 September
Ontdek alles over onze feestweek en veel meer in deze editie!
Dit jaar staat kovekenskermis in het teken van
de fusie tussen Lokeren en Moerbeke.

2022
Ken jij al onze reuzen? Alle info te vinden op pagina 16.

Woordje van het bestuur
2022 wat een jaar!
Is die Corona nu nog niet weg? Waarom moet
die Poetin nu persé nog ne grotere voorhof?
Trouwens nooit geweten dat ongeveer alles wat
we aanraken, eten of kopen uit Ukraïne komt?
De naft is dat ineens vloeibaar goud? En de
prijs van de gas stijgt zo sterk, dat je je
afvraagt: “Als ik 10kg ajuinen per dag zou eten,
zou ik dan een mobiele gascentrale kunnen
worden?”
Hoe komt het dat deze zomer ons Belgenlandje
plots naast de evenaar is gaan liggen? Is mijn
drang naar zoute pinda’s een eerste symptoom
voor apenpokken?
Of zoals de huis-, tuin- en keukenfilosoof Cois
Backeljau zou verzuchten:
“In wa veur ne wereld leve wij na?”
Gelukkig zijn er nog zekerheden!
*** Kovekenskermis bijvoorbeeld! ***
De fijnste wijkkermis van d’Heirbrugge staat
weer in de startblokken. Het belooft weer een
mooie editie te worden: fijne activiteiten, glimlachen, grappige en originele Kovens, traditionele
Kovens, lege Kovens en -gelukkig- ook volle
Kovens.
(wij zijn van die laatste ook grote fan)
Maar ook voor jou is er een glansrol
weggelegd:
•

Zet je Koven buiten,

•

Versier je huis / oprit / gevel,
Kom eens buurten,
Bezoek onze activiteiten,
Proef eens ne Koven,
Geniet van de Reuzenstoet.

•
•
•
•

(thema: Fusie Lokeren/Moerbeke)

Is dat té klein bier voor jou? Steek je liever de handen
uit de mouwen? Mail dan naar info@koveken.be
Stuur je liever een sms naar ons? Je kan ons/Stef
bereiken op 0479 99 83 31

Wij kijken er alvast naar uit om jou te zien op
Kovekenskermis! Tot binnenkort?
Het bestuur van Koveken,
Bloss, Brunhilde, Sharon, Stef, Guido, Vincent & Eddy

SINT-NIKLAAS – Oostjachtpark 7
Tel. 03/777.41.89

Wat is Koveken?
Twee gebeurtenissen uit het
verleden zijn belangrijk om het
fenomeen Koveken te kunnen
plaatsen.
In juli 1803 krijgt Lokeren bezoek
van consul Napoleon Bonaparte.
De latere keizer van Frankrijk
reisde van Gent naar Antwerpen
en deed onderweg de aankoop
van zijn linnengoed in Lokeren. De
Lokeraars waren in die tijd
immers bekend voor het
bewerken en verwerken van vlas
en lijnwaad.
Hij kwam terecht op de
Heirbrugwijk die in die tijd bekend
was voor de linnenblekers.
Napoleon was zo tevreden over
het onthaal dat hem te beurt viel,
dat hij aan de toenmalige Meier
(of wijkmeester) Petrus
Benedictus Van Kerckhove een
gouden snuifdoos (tabaksdoos)
schonk.

Deze snuifdoos is nog steeds in
familiebezit, een replica hiervan is
te bewonderen in het Lokerse
Stedelijk Museum (Maurice Baeté,
wijlen ere-voorzitter van Koveken
maakte hem indertijd).
Het tweede verhaal speelt zich af
enkele jaren later tijdens het
vierde weekend van september in
1827. Jacobus Van Kerckhove,
familielid van Meier Petrus
Benedictus Van Kerckhove) keert
terug met de eerste prijs van een
internationale tentoonstelling van
gebleekt lijnwaad in Londen.
Jawel, de Heirbrugse linnenbleker
maakte ons bekend tot in het
buitenland.
Bij zijn terugkomst vieren de
Heirbruggenaars hun favoriet
door levensgrote poppen aan de
gevels te hangen, gekleed in
zwarte broek, blauwe kiel, rode

zakdoek met witte bolletjes en
een zwart laken petje; het
belangrijkste attribuut werd de
langwerpige houten schop die
gebruikt werd voor het sprinkelen
van water.
Dit Jacobus Van Kerckhove-feest
werd jaarlijks herhaald en
evolueerde naar onze huidige
Kovekenskermis.
Nog steeds worden deze poppen
aan de gevels gehangen, in de
dakgoot geplaatst of in de
voortuin. Vaak wordt er
een thema uitgebeeld dat de
actualiteit haalde. Maar ook voor
de traditionele poppen en lokale
thema’s is er plaats tijdens dit
merkwaardige folklore gebeuren.

Orde van de Gouden snuifdoos
Het verhaal wil dat Napoleon zijn gouden
snuifdoos in Lokeren achterliet. ‘Dat is
een doosje waar ze gemalen tabak in
stak. Die tabak snuifden ze dan op,
vandaar de naam.’ Snuifdozen waren
vooral een vrouwelijke aangelegenheid,
maar ook mannen gebruikten het soms.
De snuifdoos van Napoleon zou nu ergens
in het Leuvense vertoeven, waar de
nazaten van de familie Van Kerckhoven,
stichters van Koveken, wonen.
Leden van deze orde (gilde) zijn:

“De oorkonde wordt uitgereikt als dank voor
de vriendschap en de jarenlange inzet voor de
uitstraling van Kovekenskermis.”

2001: Rene SAEY – Maurice BAETE (+) – Albert

2011: Jerome VAN DOORSLAER (+)

BAECKE

2012: Elza EVERAERT

2002: Paul TRIENPONT – Marcel BAETENS

2013: Rudy VAN DE VOORDE

2003: Philipe VAN KERCKHOVE

2014: Roger ROGIER

2004: Eddy VAN WINKEL

2015: Jeanne ROCHETTE

2005: Wilfried VAN ROSTENBERGHE (+) – Guido

2016: Edwin PAELINCK

DE MOL

2017 Eddy HUYGHE en Norberta WINDEY

2006: Willy METS

2018 Mariette BEYST

2007: Piet VERVAET

2019 Tom MUYLDERMANS

2008: Willy ROCHETTE (+)

2021 Hans VANDEVEIRE

2009: Godelieve VAN DER STRAETEN (+)

2022 Dat weten w e op 14 OKTOBER!

2010: Jozef EVERAERT

Filip LIEBAUT
ADVOCAAT
Durmelaan 4W1
9160 LOKEREN
Tel 09 349 35 49
Fax 09 349 27 73
adv.liebaut@skynet.be

Uit sympathie

REMI PAELINCK
& ZOON BVBA
Bezetwerken
Pastorijstraat 3
9160 Lokeren
Tel. 09 349 09 32

Uit sympathie
Familie
Verreydt

Uit sympathie
Piet & Joke
Beauprez-Afschrift

Onze jaarlijkse activiteiten ter ondersteuning van onze reuzenstoet
Het organiseren van een reuzenstoet kost heel wat geld. Om dit te kunnen bekostigen zoeken we
elk jaar naar activiteiten die onze kas kunnen spijzen. We deden een snoepverkoop en gaan een
aantal weken voor de stoet de wijk rond met een steunkaarten verkoop.
Het jaarlijkse Paardenworstenfestijn hadden we noodgedwongen moeten omvormen naar een
levering-aan-huis vorm vorig jaar, en dit is ons zo goed meegevallen dat we dit gaan blijven doen.
Onze nieuwe activiteit Het Streekbierfestival zullen we blijven uitbouwen. De Kovekensquiz die
normaal ook tijdens de kovekenskermis doorging, hebben we verplaatst naar midden oktober. Dit
in combinatie met een nieuwe activiteit de dag ervoor Het Kovekenscafé, allen welkom!
Tijdens de grote vakantie hebben we ook een fiets-en wandeltocht.

2e STREEKBIERFESTIVAL

Na 2 jaar wachten, Covid weet je nog, ging
op 11 juni eindelijk ons 2de bierfestival door.

15 brouwers, 200
bezoekers, 55
streekbieren, Cava-bar,
frietjes, mooi weer.

Was je er niet bij? Zeer
jammer, noteer 24 juni
2023 al in je agenda voor
ons 3de streekbierfestival.

Voor onze kleinste Kovens!

*Kleurplaat naar een idee van Efteling

KLEURPLAAT*
De reuzenstoet kan niet vertrekken want Duvelken heeft de laarzen van Reus Jacobus gestolen.

Je kan deze ook afprinten, download hem van onze website!

Doolhof
Reus Jacobus heeft zijn laarzen terug, maar is de weg kwijt. Help je hem?

Finish

Start

VRIJDAG 23 SEPTEMBER - 5e LOKALE MARKT

15:00 tot 20:00
Veerstraat 12 te Lokeren (aan Basisschool Veertjesplein)

Met “café Koveken”
Waarom? Voor de gezelligheid en om kennis te maken met onze locale middenstand!

Heb je een btw-nummer en wil je graag
deelnemen?
Stuur dan vlug een mailtje naar
Eddy@koveken.be

ZATERDAG 24 SEPTEMBER—KINDERFEEST!

13:00 tot 17:00
Autovrije straat met verschillende activiteiten
Met groot springkasteel!
Gratis spelenkaart
Een leuk cadeautje voor elke deelnemer (max. 12j)
Terras voor de ouders

*Elke kind moet begeleid zijn van een volwassene.

UIT DE OUDE DOOS

HET STEKEN VAN KOVENS
Nee, dit is geen oproep om messen boven
te halen; het is wel een oproep om deel te
nemen aan een traditie die al sinds 1827
op deze wijk leeft. Toen in dat jaar
Jacobus Van Kerckhoven in Londen de
wereldvermaarde prijs voor beste
linnenbleker had gewonnen, hingen de
bewoners van de Heirbrugwijk levensgrote
poppen aan hun gevel (ze “staken ne
koven uit”) om hem bij zijn terugkeer te
feliciteren.

Traditionele Koven
Is een Koven, man, gekleed in de traditionele kledij van
een linnenbleker. Blauwe kiel, zwarte broek, rode sjaal
met witte bolletjes en zwarte laken-pet. Hij heeft een
houten bleker-schop bij zich.
De vrouw van onze Koven is bij voorkeur gekleed in lichte
gebloemde bloes met zwarte rok. Een wit schortje en
kapje met 2 flappen over de oren Rode sjaal met witte
bolletjes.

Een traditie die reeds zo oud is, mogen we
niet verloren laten gaan en behoort
inmiddels tot het volkskundig erfgoed van
de wijk én de stad Lokeren.

Jaarthema Koveken
Is een Koven (m/v/x) die geen traditionele kledij draagt
maar wel het thema van het jaar uitbeeldt. Dit kan met
een tekstbord of met zijn klederdracht of op een andere
creatieve manier. Dit jaar “Fusie Lokeren - Moerbeke”

Een Koven is een pop, figuur van minimum
1,25m groot.
Deze hangt aan de gevel, staat in de tuin,
aan de voordeur, op het dak,…

Humor Koven
Is een Koven (m/v/x) die geen traditionele kledij draagt.
Deze Koven brengt minstens een glimlach op de
gezichten van passanten en keurders.

De Kovens staan liefst een heel weekend
buiten, de keuring vindt plaats op zondag
25 september tussen 10 en 12.00 u.
Er zijn prijzen voor de beste 3 Kovens in
elke categorie. Elke plaatser van een Koven
krijgt sowieso een prijs en een aandenken.

Buiten categorie
Is voor iedereen die iets doet om zijn huis tijdens de kermis ‘Kovekens-gewijs’ te versieren, bekladden,…

Plaats dus zeker zelf een Koven of versier
je huis.

Bekijk zeker ons reglement en de volledige beschrijving
op onze website. Je kan daar trouwens ook een
handleiding vinden hoe je zelf een blote koven kan
maken!

ONZE SHOP!
Ja, we hebben ook een shop! Interesse mail naar shop@koveken.be
Meer artikels te vinden op onze website www.koveken.be/shop

€15 - Blote Koven

€25 - Koveken Vlag

€7.5 - Koveken Strip 48p

OPTREDENS
Crooner Pieter Mertens
Crooners en schlagers van Divine
Wij zijn open van 10:00 -> 22:00
lunch & avondmaal reserveren op
0496 86 05 04 of 09 222 84 90

EETFESTIJN MET OPTREDEN
Keuze uit: Mosselen, Steak of Lokerse
paardenworsten
Alleen op reservatie via:
0496 86 05 04

ONZE 8 REUZEN

Jacobus & Jacoba Van Kerckhove
Bouwjaar: 1946 (update 1976)
Beweging: Gedragen
Afmeting: 3 meter
Hoofd: papier-maché
Lichaam: Rieten karkas

Maurice en Liza Kassei
Bouwjaar: 1976, Liza 1982
Beweging: Gedragen
Afmeting: 2,9 meter
Hoofd: papier-maché
Lichaam: PVC buizen

Maurice Baeté

Bouwjaar: 1988
Beweging: Rolbaar
Afmeting: ?? meter
Hoofd: papier-maché
Lichaam: Rieten karkas

Huub & Bo (Van Kerckhove)
Bouwjaar: 1993 (resto.1995)
Beweging: Rolbaar
Afmeting: 4 meter (46kg)
Hoofd: papier-maché
Lichaam: Metaal

Duvelken

Bouwjaar: 2010, (resto. 2022)
Beweging: Gedragen
Afmeting: 1,5 meter
Hoofd: papier-maché
Lichaam: Rieten karkas

Jacobus Van Kerckhove, onze bekendste reus (zie pag. 5)
Jacoba (verzonnen wederhelft van Jacobus)
Maurice Kassei (gekende zeeldraaier van de Heirbrug, echte naam
Styleman)
Liza (wederhelft van Maurice, meisjesnaam Callebaut)
Maurice Baeté (Wijlen Ere-voorzitter en bezieler van kovekensgebeuren)

Duvelken (Verzonnen kind van Liza en Maurice Kassei)
Huub broer van Bo, geadopteerd door Jacobus en Jacoba
Bo zus van Huub, geadopteerd door Jacobus en Jacoba
Op 4 september 2015 werden reuzen Huub & Bo tijdens een adoptieplechtigheid op
het Stadhuis in Lokeren plechtig ingeschreven als adoptiekinderen van Jacobus en
Jacoba. Ze werden gemaakt voor het TV1 programma De Droomfabriek.

De echte Liza en Maurice

OOK ONZE REUZEN GAAN OP BEZOEK
Heropening N70 Zeveneken | 26 JUN 2022

Kouterkermis Zele | 2 JUL 2022

Koveken wordt ook uitgenodigd om mee te lopen in
andere stoeten of events. Dat is soms een hele
onderneming om ter plaatse te geraken. Een reus kan
je immers niet zomaar even op de achterbank van de
auto zetten. Hoe gaat dat dan wél in zijn werk?
Net zoals wij ergens heen gaan, zien onze reuzen er
graag piekfijn uit. Daarom kijken we in ons magazijn
na of de reuzen er nog netjes uit zien. Of er niets
hersteld moet worden. Of de banden goed opgepompt
zijn. Schmincken hoeft gelukkig niet.
Vervoeren gebeurt met een vrachtwagen of een auto
met een grote aanhangwagen. We vervoeren de
reuzen natuurlijk liggend, goed vastgesnoerd. De
hoofden van de reuzen zijn erg fragiel. Daarom worden
deze afzonderlijk vervoerd in de koffer van de auto, of
een kist. Maar vergeet vooral geen ladder! De reuzen
moeten op locatie immers van hoofd voorzien worden,
nog even afgestoft en keurig gezet. Dit taakje doe je
best met zijn 2, anders is het meer step aerobic.
Dan kan de optocht beginnen! De pijnder
(=reuzendrager) kruipt onder zijn reus, plaatst de
draagriemen op zijn schouders, zoekt zijn evenwicht en
… hop: we zijn weg! Gelukkig staan onze reuzen op
een streng dieet, zodat ze niet te zwaar zijn om te
dragen. Maar onder de rok kan het soms flink warm
zijn. Daarom is het handiger om met 2 te zijn; dan kan
je even afwisselen en afkoelen.
Maar we hebben ook reuzen op wielen. Die duwen we
dan verder. Als je alleen zou duwen, moet je achteraan
staan. Maar dan zie je niet waar je heen rolt. Daarom
ook hier liefst met zijn 2.

Reuzenstoet Puurs | 3 JUL 2022

Reuzen rollen of dragen is net als fietsen. Eens je het
eens gedaan hebt, verleer je het niet. En lijkt het dat de
wind harder waait als je tegen hebt in plaats van
mee. Maar ook een beetje zoals rijden in een old
timer. Je ziet de mensen naar je wijzen, genieten,
kijken met verwonderde ogen en klappen in de handen.
Na de aankomst worden de reuzen opnieuw
gedemonteerd, vast gemaakt voor transport, in het
magazijn gezet en het nachtzoentje gegeven.
Wil je schouders steken onder de reuzen? Rol je er
graag eens op uit? Top! Wij zoeken nog pijnders!!!
Contacteer ons via info@koveken.be.

Heirbrugstraat 253 | +32 9 348 16 28

www.slagerijdeboeve.be

FEESTPROGRAMMA
VRIJDAG 23 SEPTEMBER

13u – 15u30: De Reuzen bezoeken de wijkscholen.
13u De Tovertuin, hoogstraat | 14:30 Veertjesplein, Veerstraat.
18u: De Traditionele Openingsstoet met onze kovekensreuzen
Ditmaal starten we in Park van Hillare en gaan zo via De St Anna kapel,
langs de Heirbrugmolen naar de Veerstraat.
15u-20u: 5e Lokale Markt, Veerstraat. Zie pagina 10

ZATERDAG 24SEPTEMBER

13u-18u: Kovekens Rommelmarkt in de
Heirbrugstraat. Wellicht de langste
rommelmarkt van Vlaanderen!
Bezoek zeker één van onze Kovekenskramen
14u-17u: Kinderfestijn, stuk Heirbrugstr. thv
Power tot de Kovekenstraat. Zie pagina 10
17u-21u: De Foute Run, thv G. De Mol,
Heirbrugstraat 269. Ronde van 1.2km, per
ronde (max 10) verdien je een bonnetje. Fout
verkleed of als Koven verdien je extra’s.
Meer info: pagina 22

FEESTPROGRAMMA
ZONDAG 25 SEPTEMBER

9u-12u: Kovens keuringsronde. Help ons de traditie in ere houden en
zet een Koven buiten. Vele prijzen te winnen! Onze keurders komen
langs tussen 9 en 12.
14u30: Reuzenstoet met meer dan 60 Reuzen!
Ook deze dag zullen er Kovekenskramen staan.

MAANDAG 26 SEPTEMBER

18u: Eetfestijn met optreden in Brasserie
De Molen (alleen op reservatie) (pag. 15)

VRIJDAG 14 OKTOBER

NIEUW! Het Koveken Café. Wij verwelkomen de mensen van de wijk
in ons gezellig café. Op deze avond zullen wij ook de prijzen van onze
Fiets- en wandelzoektocht, het Steken van Kovens en onze
kleurwedstrijd uitreiken. De bekendmaking van het nieuwe lid van
onze Orde van de gouden snuifdoos en misschien nog een verrassing!

OPROEP

Wij zijn steeds op zoek naar mensen die ons
willen helpen bij de verschillende activiteiten, aarzel niet om ons te contacteren mocht
je ons willen helpen! Via info@koveken.be

OPROEP

Heirbrugstraat 135c, 9160 Lokeren
tel: +32 (0)9 349 53 87 | info@nopek.be
KETELBOUW
• Warmtewisselaars
• Drukvaten
• Opslagtanks
• Silo’s
INDUSTRIËLE BUISLEIDINGEN
• Piping on site
• Skidbouw
STAALCONSTRUCTIES
• Trappen
• Bordessen
• Leuningen
• Pipe-racks
• Kooiladders
• Chassis
PLAATBEWERKING
• Broekstukken
• Verloopstukken
• Bochtstukken
• Plooiwerken

ONDERHOUDSWERKEN
• Laswerken
• Herstellingen
• Revisies
DRAAIEN EN FREZEN
• Stukwerk
• Maatwerk
• Kleine seriewerken

ZATERDAG 24 SEPTEMBER - DE FOUTE RUN!

17:00 TOT 21:00
Start & inschrijving:
G. De Mol, heirbrugstraat 269 Lokeren
Vrije start en eigen tempo. Per gelopen ronde van
1,2 km. (maximum 10) krijg je een bonnetje.
In ruil voor je bonnetjes krijg je een fout cadeau.
OPROEP
Wie als Koveken of fout verkleed mee
loopt krijgt een extra bonnetje!

BLOEMEN & PLANTEN
Veerstraat 3 | 9160 LOKEREN

VZW KOVEKEN - V.U. Stef Rooman,
Jutestraat 11 b601—9160 Lokeren
Laatste info steeds te vinden op onze
website www.koveken.be

LOKEREN
Niet op de openbare weg gooien aub.
(niets eigenlijk)

