Karel Declercq zette Aalst, Erpe & Mere en de rest van België in z’n blootje
Voor de tweede op een volgende activiteit koos kwb Aalst Sint-Martinus voor een
samenwerking. Deze keer werden de krachten gebundeld met kwb Aalst H. Hart, kwb Erpe
en kwb Mere en dat om de bekende cabaretier Karel Declercq vanuit Izegem naar Aalst te
halen.
Michel Wuyts kondigde donderdagochtend tijdens de driedaagse van De Panne al aan dat
we ons aan het een en het ander mochten verwachten … en dat bleek al snel zo te zijn.
Karel Declercq bracht niet alleen Guy Verhofstadt, Yves Leterme en een Miet Smet met
stoppelbaard mee. Zelf speelde hij ook de rol van aartsbisschop André Léonard, premier Elio
Di Rupo en een min of meer ingeburgerde vreemdeling. Daarnaast was er in de show ook
een hoofdrol weggelegd voor enkele kwb-bestuursleden: Benno, Claude (in de rol van
applausmeester en Bart De Wever) en Mario (in de rol van Anatool uit Jommeke). Marc
mocht zich dan weer uitleven aan de licht- en klankinstallatie en dat in het gezelschap van de
ex-verloofde van Karel Declercq (voor de duidelijk: ondertussen zijn ze al enkele jaren
getrouwd).
Echt hilarisch werd het toen Karel zich waagde aan enkele duetten: Wilfried Martens met zijn
‘poes’ Miet Smet, Elio Di Rupo met Bart (of was het Claude) De Wever en koning Albert II
met … koning Albert II, die in zichzelf, in onnavolgbare wijze, herhaalde in het Frans.
Tussendoor kwamen we ook nog iets te weten over de fratsen van onze plaatselijke politici.
Karel Declercq had duidelijk zijn licht opgestoken bij een naamgenoot uit Aalst!
Samen met ruim 150 andere deelnemers hebben we erg genoten van deze humoristische
avond. En zoals altijd: degenen die die avond naar de zoveelste herhaling van FC De
Kampioenen gekeken hebben, hadden weeral eens ongelijk.
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