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GELIEFDE KEIZER CARNAVAL OOGT OPNIEUW KWIEK EN 

MONTER 

 

KAMIEL VIERT RENTREE OP KESTFEEST 
 

 

Zes maanden geleden verdween Kamiel Sergant van het publieke toneel nadat hij werd 

getroffen door een hersenbloeding. Maar op zijn kerstfeest, de traditionele feestnamiddag van 

Mensen helpen Mensen, maakte hij een feestelijke rentree. Kamiel oogde kwiek, genoot met 

volle teugen en liet zich de steunbetuigingen welgevallen. 

 

Alle ingeschrevenen zaten al aan de feesttafels toen Kamiel langs de achterkant van de zaal 

naar binnenkwam. Door een hersenbloeding en heupproblemen ten gevolge van een val 

tijdens de revalidatie, was het pas de eerste keer in lange tijd dat het grote publiek Kamiel nog 

eens te zien kreeg. 

Tientallen mensen kwamen Kamiel, die wel nog een beroep moet doen op een looprekje, 

persoonlijk begroeten. Kamiel sprak het publiek ook even toe. “Bedankt iedereen om hier 

vandaag opnieuw te zijn, ik hoop dat jullie er van genieten. Soms gaat het moeilijk, maar wij 

doen voesj!”, zie de carnavalskeizer in de microfoon. 

Die woorden gelden ook voor Kamiel zelf. “Het gaat nu al heel wat beter”, vertelt Kamiel. “Ik 

heb echt naar deze dag toegeleefd want dit kerstfeest betekent zoveel voor mij en het is na 21 

jaar een echte traditie geworden. Mijn familie vreesde dat deze dag emotioneel een beetje 

zwaar zou wegen, maar nu ik hier ben, voel ik me helemaal opfleuren. Al die blije mensen, al 

die vertrouwde gezichten terugzien: dat doet ontzettend veel deugd. Ik weet dat de mensen 

mij gemist hebben, maar ik hen ook. Vandaag is iedereen hier als een grote Aalsterse familie 

rond onze kersttafel verenigd, jong en oud, minderbedeelden maar ook mensen die alleen 

wonen en tijdens deze dagen anders eenzaam zouden zijn, zij vinden hier allen samen de 

echte kerstvreugde dankzij al zone vrijwilligers en sponsors. 

Dansen en zingen zat er evenwel nog niet in voor Kamiel, daar zorgden maar liefst 18 andere 

artiesten voor. Terwijl werd er in de zaal gegeten, gedronken en mochten de cadeautjes 

afgehaald worden. Karel Van der Borgt en zijn vriendin Maria uit Erembodegem komen al 

sinds de eerst editie van het kerstfeest jaarlijks meevieren. “Het is echt ongelooflijk wat hier 

jaarlijks gebeurt”, zegt Karel. “Elk jaar die leuke sfeer en mensen van overal die hier samen 

kerst komen vieren. Het is goed dat Kamiel terug is want hij blijft toch de drijvende kracht 

achter alles. Zonder hem had dit kerstfeest niet compleet geweest. En ook op carnaval zal 

Kamiel niet ontbreken, dat heeft hij me persoonlijk gezegd”. 

Kamiel bevestigde dat hij er alles zal aan doen om er in februari opnieuw bij te zijn. “Ik ga 

mijn uiterste best doen om opnieuw mee te kunnen gaan in de stoet, als alles goed blijft gaan, 

zou dat moeten lukken”, aldus een blije Kamiel Sergant. 


