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Geachte lezers,
Beste carnavalsvrienden,

De feestdis hebben we achter ons gelaten 
en de nieuwjaarswensen zijn uitgesproken. 
Dat wil zeggen dat de echte hoogdagen van  
het carnaval er aan komen. Carnaval draait 
op volle toeren en in loodsen en ateliers 
worden de laatste likjes verf aangebracht 
en lappen stof verwerkt. Allemaal voor de 
grote apotheose van de carnavalstoeten. 

Sinds 11 november hebben we van heel 
wat zetelende prinsen afscheid genomen 
en nieuwe prinselijke hoogheden verkozen 
of aangesteld. Met pijn in het hart en soms 
met de nodige traantjes, doen heel wat  
carnavalisten afstand van hun titel die ze 
een jaar lang met fierheid gedragen heb-
ben. Niets dan blije gezichten dan weer bij 
de opvolgers,  die fier als een pauw ten 
tonele verschijnen en nog een jaar voor de 
boeg hebben. 

Over ongeveer een week gaan de poorten 
van de loodsen weer open en zullen de 
stoeten elkaar in een snel tempo opvolgen. 
Ik hoop alvast samen met u dat we dit jaar 
gespaard blijven van extreme weersom-
standigheden, zodat de carnavalisten met 
hun prachtige wagens en kledij, waaraan 
ze ontelbare uren gewerkt hebben, en de 
toeschouwers in optimale omstandigheden 
kunnen genieten van het carnaval. 

Zorg er alleszins voor dat de veiligheid van 
carnavalisten en toeschouwers steeds prio-
riteit nummer 1 is. Carnaval is volkscultuur 
ten top, maar elk ongeval (hoe klein ook) 
dat gebeurt, is een domper op de feest-
vreugde. Laat zien dat we op een waardige 
manier carnaval kunnen vieren. Steden en 
stoetorganiserende carnavalverenigingen 
leveren veel inspanningen om het carnaval 

in de kijker te zetten. Zorg dan ook dat dit geho-
noreerd wordt; begeef u niet aan buitensporig 
alcoholverbruik, speel échte carnavalmuziek en 
zorg ervoor dat het geluidsniveau binnen de 
perken blijft, zorg ervoor dat u uw afval op de 
daarvoor bestemde plaatsen achterlaat en laat 
niet het hele parcours achter als een vuilnis-
belt, ... . Het komt misschien wat over als een 
vingerwijziging, maar het zijn allemaal kleine 
zaken die vanzelfsprekend zouden moeten zijn. 
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we als car-
navalisten mee de toekomst van  het carnaval 
kunnen bepalen, als we maar zorgen dat de 
excessen achterwege blijven. Zo kunnen we er 
samen voor zorgen dat carnavaltradities niet zo-
maar met één pennentrek dreigen verdwijnen 
omwille van opgelegde sancties, zonder dat we 
als een partner in overleg betrokken worden.  

Ondertussen hebben we als federatie natuurlijk 
ook niet stil gezeten. We doen in de eerste 
plaats ons uiterste best om op minstens één 
van jullie activiteiten aanwezig te zijn.  Onze 
commissarissen zijn natuurlijk vrijwilligers en 
het is wel eens mogelijk dat we in onze drukke 
agenda een steekje laten vallen, waarvoor onze 
excuses. We danken u alvast allemaal voor de 
goede ontvangst. 

Wat onze eigen evnementen betreft, is de 
laatste activiteit achter de rug. Op 4 januari 
was het verzamelen geblazen in Gent voor 
het grootste indoor carnavalevenement van 
Vlaanderen, namelijk ons 48ste Feest der 
Goedgemutsten.  We werden door het Orga-
nisatiecomité Karnaval Ledeberg en het Gentse 
stadsbestuur bijzonder hartelijk onthaald op het 
stadhuis en konden nadien genieten van de 
Gentse kerstmarkt. Omstreeks 19 uur zwaai-
den de deuren van de Eskimofabriek, voor de 
gelegenheid sfeervol omgebouwd tot een heuse 
narrentempel, open.  We mochten ongeveer 
2900 carnavalisten verwelkomen. Ook werden 
er weer tal van Zilveren Narren, Euronarren en 
Edelnarren uitgereikt aan verdienstelijke carna-
valisten. Vanzelfsprekend is er bij iedere editie 
wel iets op te merken, maar globaal gezien 
mogen we toch weer stellen dat het een succes 
was. Proficiat dan ook aan de initiatiefnemers! 

We zijn bijzonder verheugd en dankbaar dat 
we nog steeds kandidaten vinden om deze 
traditie verder te zetten. Al is het natuurlijk 
jammer dat nog heel wat verenigingen de 
weg naar ons ledenfeest niet lijken te vinden. 
Ze krijgen volgend jaar alvast een herkansing!  
Op 2 januari 2021 zijn we immers te gast in 
de Limburgse carnavalsgemeente Lanaken. De 
‘Aaijd Preense 2015’ en ‘De Eierdöpkes’ slaan 
hiervoor de handen in elkaar! Zorg dat hun 
inspanningen niet tevergeefs zijn en noteer 
het alvast in uw agenda. 

Zoals u weet, proberen we onze verenigingen 
ook steeds maximaal te ondersteunen, te infor-
meren en te documenteren. Een aantal jaren 
geleden hebben we een VZW-applicatie laten 
ontwikkelen, waarvan u als lid gratis gebruik 
kan maken. Het is zo dat er ondertussen ook 
wijzigingen in de vzw-wetgeving zijn. Wat het 
UBO-register betreft, hebben we al een nieuws-
flash verspreid. Om u echter verder wegwijs te 
maken, hebben we voor u een brochure laten 
maken, dewelke we gratis aan u ter beschikking 
stellen. Deze informatie zal kortelings ook op de 
website raadpleegbaar zijn, maar de brochure 
is zeker interessant om bij de hand te hebben. 
Hoe u deze brochure kan bekomen, staat ver-
der in deze editie uitgelegd. We hopen alvast 
dat we onze leuze ‘FEN Vlaanderen in dienst 
van carnaval’ weer alle eer aandoen. 

Zo beste carnavalvrienden dan is het nu weldra 
tijd om de feestplunje aan te trekken en de 
carnavalsgekte te laten losbarsten. Denk er 
zeker aan om tijdig de wagenverzekering en 
de gemeentelijke machtiging aan te vragen. 
We hopen samen met u nog altijd dat we erin 
slagen om dit systeem van machtigingen te 
vereenvoudigen en grondig te verbeteren.  

Ik wens iedereen fijne carnavalsdagen toe en 
hoop dat jullie harde werk van de voorbije 
maanden op veel bijval kan rekenen bij de 
vele kijklustigen.

Lang leve carnaval!   Alaaf, alaaf, alaaf !  

Jeroen BELLINGS
Voorzitter FEN-Vlaanderen a.i. 
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Laureaten van de Zilveren Nar van Europa 2020Laureaten van de Zilveren Nar van Europa 2020

laureaten zilveren nar 2020

Op het Feest der Goedgemutsten te Gent op 4 januari 2020 werden de hierna vermelde carnavalisten vereremerkt met 
de orde van de Zilveren Nar van Europa, de Euronar of de Edelnar. Het bestuur van de Federatie Europese Narren Vlaan-
deren houdt eraan deze leden van harte proficiat te wensen voor hun inzet als carnavalist in hun vereniging en als lid 
van de grote FEN-familie.

VERENIGINGEN
Antwerpen
0103   HERENTHOUTSE - K.V. PEER STOET VZW  - 
HERENTHOUT

MERTENS Wim
DELEN Chris

0110   DE HEIKNUITERS  - GEEL
DE BLOCK Godelieve
LEIRS Margriet

0918   KARNAMOR - MORTSEL
PEETERS Caroline
VEESTRAETEN David

1044   DE DRAA OEERE - OLEN
VERVOORT Marcel

1250   DRUMBAND “DE DOORZETTERS” - DEURNE
DESMET Christophe
BOOM Jana

1391   DE RUDIANEN - KAPELLEN
VANDEVENNE Elke
DE BAKKER Katrien
VAN DE VELDE Bjorn

Limburg
0010   RIDDERS VAN DE KATTEKÖP - HAREN

MARTENS Kevin
JEHAES Jelte
GROSEMANS Yenthe
GHYSENS Jos
TITS Jorne
RENWA Joachim

0020   BREUGEL MANNEKES - GROTE-BROGEL
HUYPKENS Ymke
THAENS Christel
VAN HERPEN Kay 
BOOMS Eddy
EEMAN Rita
DE MEY Marijke
TONNAER Milan

0033   DE ZIGEUNERBARONNEN - GENK
BECKERS Hendrik
MOREAU Nancy

0140   DE BIGARO’S - SINT-TRUIDEN
VANDORMAEL Filip

0255   RIDDERS VAN HECO - TONGEREN
MESSOTTEN Leon
TOMSIN Frank

0383   RIDDERS VAN DE CEULEMAN - BORGLOON
VANVINCKENROYE Pieter
BALDEWIJNS Jens
WOUTERS Warre

WAUTERS Pieter
LOYAERTS Thibe

0506   DE GAAPLEPELS BIESEL - MOLENBEERSEL
VAN EIJGEN Lode
OOMS Monique
NIES Miranda
HUYPKENS Geert

0579   DE ZWIEBERTJES - PELT
VANBRIEL Erik
STEENSELS Kim

0776   DE RARE VOGELS - PELT
HENDRIKX Roy
ALDERS Dante

0872   ALBANUS III - DE SJOEMELEIRE - VLIJTINGEN
MERKEN Johan
HELLINX Andy
RAISON Chiara

0906   DE GEZELLEN VAN TAXANDRIA - PELT
PATTERSON Nick

1055   DE WEERELT - WELLEN
LENAERTS Britta
HUYSMANS Shordy

1108   DE BRASPAPPIES - LOMMEL
BIERDRAGER Michelle
VAN ENGELAND Mark

1167   JONGE KAMPSE NARREN - LEOPOLDSBURG
BOGAERTS Geert
MASSIN Andy

1197   ORDE VAN HEMEL EN AARDE - LINTER
DEGRAEF Luna
DEGRAEF Sterre
DEGRAEF Liam

1202   DE LINDEMANNEN - RUTTEN
DIEU Jocelin
JACOBS Johnny

1315   THE FUNCLUB - PAAL
VAN GENECHTEN Liesje
VAN GORP Steve

1388   DE STROOPMENNEKES - BORGLOON
GIELEN Andre
MERCKEN Nestor
STEEGMANS Christel

1505   DE BOLLEKES - OUDSBERGEN 
TRUYEN Frank
GERITS Iben

1520   ROAD VAN WIS TOT MANJEL - STOKKEM
NIJSSEN Ronny
JANSSEN Marc

1572   DEE VAN KOTSHOVEN - KORTESSEM
KERSTEN Silke
VOETS Brecht

1585   KAMPSE FEEST KONIJNEN - LEOPOLDSBURG 
CLAES Jo

1597   HENNIG HAM - HAM
LOYENS Hanne

1647   DE EIERDÖPKES - GELLIK
CUENEN Kris
OOSTERBOSCH Dieter

1715   CARNAVALSVRIENDEN OPGLABBEEK - 
OUDSBERGEN

VLEMINX Mike
HURKMANS Wendy

1825   DE TEUTENVRIENDEN - LOMMEL
CRUYSBERGHS Joachim
BOECKX Jason
ANTONIS Kim
MOLEMANS Jeroen

1941   DE BABBELERRE BILZEN - BILZEN
BANKEN Johan
VANDENHOLT Willy

1947   DE BUITENBEENTJES - LOMMEL
BOONEN Erik
CLAES Rik

Oost-Vlaanderen
0102   ORDE VAN DE PALINGBOER - BAASRODE

QUISQUATER Joran
DE ROCKER Peter

0292   LOS VANHECKOS - SINT-NIKLAAS
VAN PUYMBROECK Jordy
MEYSKENS Ray

0519   DIE HAMSE WUITENS - HAMME
KIRCHHOF Dorothee
ONRAEDT Frederik

0538   ORDE VAN DE BAKSTEEN - STEENDORP
DE LAMPER Gregy
ROELANDT Giovanni
VAN STRYDONCK Leroy

0635   GEMEENTELIJKE CARNAVALCOMITE - TEMSE
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VAN NOTEN Martine
0704   DE PUB - MERELBEKE

VAN DER SCHUEREN Karl
DUFOOR Kevin
DE DENE Gerda
SEDEYN Tom
CANTINEAU Stefan

0878   DE DUTSENCLUB - LEDEBERG
DEOLET Geert
GELDOF Alain

1054   DE TRIANGELEERS - MERELBEKE
HERMAN Vera
HEMERYCK Charlotte

1072   DE WALLETONS - MERELBEKE
DE RIDDER Kevin

1179   ORG. COMITE KARNAVAL - LEDEBERG
NULENS Wesley
WESEMAEL Erik
D’HAENENS Brigitte
VAN DAELE Wendy

1234   DE PRINSENKAMER - LEDEBERG
SCHREIBER Lienhard
VORNDRAN Peter

1329   STEEK ZU NOU NIE - LOKEREN
VAN DE VOORDE Kobe

1341   KIEKEBOEBOES - LOKEREN
VAN DER TAELEN Dirk
VAN DEN BERGH Thierry

1366   DE CHAKOOSLOZEN - MERELBEKE
DE MEESTER Eline
SERVAES Maarten
CLOOSTERMANS Stephanie

1420   DE DEURZETTERS - MERELBEKE
VAN DE SYPE Benito

1452   DE ORDE VAN DE AKKERLEUZEN - MALDEGEM
DE BAETS Kris
VANDENBON Christof
MOLINAROLLI Jonas
MARCLE Sylvester
COCHUYT Isabelle

1539   DE KLEVEVRIENDEN - RONSE
DE WAMBERSIE Frederic
VANHOOLAND Gregory
DEN HAERINCK Geoffrey
DEWITTE Steven
T’SOBBEL Thierry
GABRIELS Michael
DUROISIN Jean-Claude
VAN OVERMEEREN Jonathan

1575   DE BOLLEKIES - RONSE
SLABBINCK Deborah
DEVRIESE Rebecca

1591   DE LEUTENTREUTERS - WETTEREN
DAENEN Thibeau
VERHAEGEN Yanna
DAENENS Claudia

1745   DE BANDITOJIES - RONSE
VAN AUDENHOVE Manuel

1756   DE SPARATJES - MERELBEKE
WILLEMS Jeffrey
DE SMAELE Eveline

1766   AMUUZE RBV - RONSE
VAN NESTE Audrey
YSEBAERT Sylvie
DEJONGHE Dominique
DE ROOSE Johan
SCHIETTECATTE Nicolas
BUYENS Christophe

1781   DE CHALEKIES - RONSE
DERUYVER Gregory
VERKEST Chloé
VERKEST Ludo
VANCOPPENOLLE Sandrine
VANDENABEELE Jacqueline
VAN COPPERNOLLE Rita
VERPLANCKE Severine
VERKEST Thibo

1836   DE VODDEBOALEN - SINT-GILLIS-WAAS
PISELE Joseph
PISELE Jeffrey

1900   DE ZATTE PULLEKES - LEDEBERG
MARIN Marcellino
GOEYVAERTS Kahty

1986   BEPIKT & BESTOLEN - TEMSE
GOOSSENS Glenys
DE LAMPER Gino
GOOSSENS Jozef

1996   DE LEUTIGE BENDE - VERREBROEK
DE BEUL Sylvia

2009   VRIEET OPT GEMAK - NINOVE
VAN DER HAEGEN Tommy
MERCKX Jordy

2024   T ES EROVER - WETTEREN
ROBIJN Johny
DE GRAEVE Frans

Vlaams-Brabant
0002   ORDE VAN DE PIETERMANNEN - LEUVEN

OP DE BEKE Kristof
NIEUWELING Elisabeth

0268   HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES - HALLE

VANKERKHOVEN Dimitri
0455   DE GEBEURE - HALLE

BREYSSENS Silke
BREYSSENS Jolien

0503   DE BOERKES - HALLE
HAEGEMAN Glenn
MARIT Febe

0963   DE VROLIJKE VRIENDEN - TIENEN
VANWINGE Mario
LEMMENS Timo
LISMONT Rudi
LEMMENS Rony

1368   DE PLEZIERMAKERS - LEUVEN
BRIERS Evelien

1509   DE ROEFTOEJOERKES - HALLE
JORIS Doesjka
PLETINCKX Bieke

1937   DE GILDEGARDE GLABBEEK - GLAB-
BEEK-ZUURBEMDE

BREESCH Sabrina
LEFEVER Kevin

West-Vlaanderen
0630   ORDE VAN DE VLASCH’AARD - KORTRIJK

VAN HOORN Angelique
DEMESMAEKER Geert
AERTS Vinnes
DEMOL Stefaan

0644    DE KANDELETERS - MENEN
DEWEIRDT Steven
VELGHE Evy

0855   ORDE VAN DE MESENSE DIKKOP - MESEN
RASSALLE Dimitry
BOSSCHAERT Philippe

1352   ORDE VAN ‘T BELGIEKSKE - GULLEGEM
GERARD Patricia

1444   ORDE VAN DE POPERINGSCHE 
POTÜLS - POPERINGE

VANDEABEELE Natasja
BEERNAERT Ruben

1491   KEIKOPPENCARNAVAL - POPERINGE
NEVEJANS Sandro
VANHEE Diederik

1550   ORDE VAN DE FLODDERS - POPERINGE
DECROCK Bart

1701   DE SIERBUIKJES - ROESELARE
DEGRYSE Yannick
VERVAEKE Severine

1974   CARNAVALSRAAD STADEN - STADEN
BERVOETS Peter
HACCOUR Jens

INDIVIDUELEN
5369   DEMOOR Lieven
5371   STROBBE Kris
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1825   DE TEUTENVRIENDEN - LOMMEL
ROOSENS Frederik
CORTHOUTS Danny

Oost-Vlaanderen
0513   KARNAVALCOMITE MERELBEKE

VERVUST Dominique
0878   DUTSENCLUB - LEDEBERG

DECONINCK Pascal
1037   STEDELIJKE VERENIGING ORDE VAN 
DE RAEPE - LOKEREN

VAN BENEDEN Rony
1234   PRINSENKAMER LEDEBERG - LEDEBERG

DECORTE Luc

laureaten van de euronar en edelnar 2020

VERENIGINGEN
Antwerpen
0110   DE HEIKNUITERS - GEEL

AERTS Gert
0179   DE GILDE DER BIERTONNEN - WIJNEGEM

VERBINNEN Nicky
VERBINNEN Rudy

0816   DE VINNIGE HARLEKIJNTJES - ANTWERPEN
DE MEESTER Walter
BACKELJAU Ingrid

0827   PRINSENKAMER STAD ANTWERPEN 
GOETSCHALKX Ludo

1391   DE RUDIANEN - KAPELLEN
D’HONDT Roger

Limburg
0383   RIDDERS VAN DE CEULEMAN - BORGLOON

GILISSEN David
0651   CARNAVAL LOMMEL - LOMMEL

VAN ENGELAND Natascha
0776   DE RARE VOGELS - PELT

BLOEMEN Frank
FRANCO Dennis

0872   ALBANUS III - DE SJOEMELEIRE - VLIJTINGEN
GEURTS Gino

GEELEN Philippe
HERMANS Vera

1197   ORDE VAN HEMEL EN AARDE - LINTER
LIMBORGS Liesbeth
DEGRAEF Noel

Oost-Vlaanderen
0513   KARNAVALCOMITE MERELBEKE - MERELBEKE

REYNVOET Kenneth
SMESMAN Jonas

0519   DIE HAMSE WUITENS - HAMME
DE WILDE Willem

1341   KIEKEBOEBOES - LOKEREN
BAEYENS David

1366   DE CHAKOOSLOZEN - MERELBEKE
HOUTHOOFT Dimitri
COUPE Dries

1452   ORDE VAN DE AKKERLEUZEN - MALDEGEM
MOLINAROLLI Marco

1996   DE LEUTIGE BENDE - VERREBROEK
RAES Eddy

Vlaams-Brabant
0268   HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES - HALLE

VANDEWALLE Natasja
1368   DE PLEZIERMAKERS - LEUVEN

JANSSENS Cindy
JANSSENS Rudi

West-Vlaanderen
0644   DE KANDEELETERS - MENEN

DUTOIT Geert

INDIVIDUELEN
5264   BOUDUIN Raf

Laureaten van de Euronar 2020Laureaten van de Euronar 2020

Laureaten van de Edelnar 2020Laureaten van de Edelnar 2020
VERENIGINGEN
Antwerpen
0110   DE HEIKNUITERS - GEEL

BELMANS Kris
0827   PRINSENKAMER STAD ANTWERPEN 

EERAERTS Marc

Limburg
0010   RIDDERS VAN DE KATTEKÖP - HAREN

LANGENAEKEN Jef
0776   DE RARE VOGELS - PELT

BEX Willy

Een welgemeende proficiat
aan alle laureaten van de
Zilveren Nar van Europa,

de Euronar en de Edelnar!
Draag deze eretekens met eer!

 

PROFICIATPROFICIAT TER INFOTER INFO
Er zijn verenigingen en individuele die ook nu nog

eretekens aanvragen. Weet dat narren die vanaf nu
aangevraagd worden, pas uitgereikt worden op het

Feest der Goedgemutsten op zaterdag 2 januari 2021
te Lanaken (Limburg).
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voor al uw
activiteiten

0485 91 16 96  - bertrand.chretien@telenet.be

verhuur van carnavalswagens
CV DE NAOMIEKES vzwCV DE NAOMIEKES vzw

verhuur van carnavalswagens

0485 91 16 96  - bertrand.chretien@telenet.be

partytafels

Fotografie & video voor evenementen,

Grafisch ontwerp voor 

affiches, uitnodigingen...

DJ voor allerhande feesten!

bedrijven, huwelijken, communie,

sportwedstrijden, portretten...
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klagen? Over politiek zal ik beter niet teveel 
zeggen, want ieder van ons heeft zijn gedacht. 
Alles is nog hetzelfde als een jaar geleden. Wij 
hebben nog altijd geen regering of een deftig 
klimaatplan. Alles wordt duurder en het gat 
in de begroting is niet meer te vullen. Als het 
aan mij ligt: iedere dag leute en plezier en laat 
Zwarte Piet maar zwart en laat ons lachen met 
een Jood op carnaval. En voor alles van  de 
“MeToo” historie antwoord ik dat ik mij nog een 
keer meer zou omdraaien voor een vrouw met
schone benen en een open decolleté tot aan 
haar navel, waarbij de borsten uitpuilen als 
twee oranje pompoenen die goed zouden 
passen bij een Halloweenfeest. 

Er zijn zeker en vast nog dingen waarover jul-
lie dromen. Ik hoop dat ze allemaal in 2020 in 
orde komen. Laat ons er misschien toch het 
beste van maken. Dat zijn alvast mijn goede 
voornemens voor het nieuwe jaar.

Louis Ackou 
Eresenator, columnist

column
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Nieuwjaarswensen met het Nieuwjaarswensen met het 
toekomstperspectief van het klimaattoekomstperspectief van het klimaat

Spijtig genoeg verschijnt de Gazet van de Carnavalist niet tijdens de eerste week van het jaar, daarom moet ik mijn 
wensen overmaken met Vette Dinsdag, de hoogdag van alle carnavalisten in het Vlaamse land. Ik wens jullie fantastische 
en fenomenale carnavalfeesten, met veel gekleurde confetti en gesuikerde of gezouten karamellen, die smaken naar 
oktoberse Hollandse maatjes met een heerlijke stinkende geur die zich verspreidt tussen het Leuvense gerstenat, dat de 
inflatie ontloopt met een meerprijs van enkele centimen en wordt afgrond op de euro door de immer lachende Adrienne 
van het stamcafé, met haar opgespoten lippen en een kont als een luchtballon met reclame van vermageringspillen erop.

Het is bijna niet te geloven, maar het jaar zit er 
weeral op. Tijd voor alle soorten nieuwjaarsre-
cepties, wensen en goede voornemens en om 
een keer terug te blikken op het voorbije jaar.

2019 was het jaar dat de klimaatactivisten 
massaal op straat kwamen om te protesteren 
voor een beter leefmilieu met op kop de twee 
trekmerries Greta Thunberg en Anuna De 
Wever, die wel de eerste prijs gekregen hebben
voor de debielste naam en voornaam in de 
klimaatgeschiedenis. Al die veganistische 
studenten met kurksandalen aan hun voeten, 
die in de plaats van ernstig te studeren voor 
hun diploma, de bushokjes en winkeletalages 
kapotslaan. Mensen lastigvallen tijdens on-
wettige betogingen in de centra van de grote 
Europese steden, dat kunnen ze goed. Zouden 
ze niet beter hun tanden poetsen en minder 
scheten laten om zo ervoor te zorgen dat de
CO2-uitstoot vermindert?

Wat brengt het toekomstperspectief van het 
klimaat ons? Winter 2030. Het stormt, een 
dik pak sneeuw valt uit de grijze lucht en het 
vriest putten in de aarde. Bomen kraken af, 
takken en zonnepanelen - aangekocht met 
subsidies - vliegen in het rond langs de weg. 
Het openbaar vervoer staat volledig stil, terwijl 
de openbare verlichting niet meer werkt door 

een algemene stroompanne. Door de dikke 
laag sneeuw werken de overgebleven zon-
nepanelen niet meer en de windmolens zijn 
niet meer actief door de dikke laag ijs die het
draaien van de wieken verhindert. De stroom 
uit kernenergie is verboden en de aanvoer van 
gas is gerantsoeneerd door een sabotage van 
de Russische pijpleidingen. De open haarden, 
kachels en auto’s met verbrandingsmotoren 
zijn ook verboden. Op het strooien van zout op 
de openbare weg staan er effectieve straffen 
van 20 jaar. Mannen, vrouwen en alle andere 
intussen ontdekte geslachten tussen 18 en 70 
jaar worden verplicht om sneeuw te ruimen. Op 
de snelwegen staan kilometerslange files van 
elektrische voertuigen die hun batterijen niet
kunnen opladen. De reddingsdiensten hebben 
ook heen stroom. En als het weer terug de 
normale kant opgaat, moeten de voertuigen 
weggesleept worden, iets wat zelfs het leger 
niet kan, vermits ook hun voertuigen in de 
kazernes gedwongen stil staan. De raffinade-
rijen produceren geen benzine of diesel meer 
wegens gebrek aan vraag. De regering werkt 
met verklikkers. Wie weet er nog ergens een 
verboden voertuig met verbrandingsmotor 
verstopt staan met een blik benzine of diesel?  
Welke technieker krijgt die nog aan de praat? 
Alleen Rusland en Iran kunnen nog dergelijke 
voertuigen en hun brandstof leveren. Dat is 
echter onmogelijk, daar dit niet zal toegestaan
worden door de USA. Ziekenhuizen en scholen 
liggen plat. Er is geen  bevoorrading van le-            
vensmiddelen en industrie-onderdelen. Maar 
dat alles is bijzaak. We hebben de klimaat-
doelstellingen bereikt. De koeien en de varkens 
worden een bedreigde diersoort. Wie zich nog 
een biefstuk of varkenskotelet kan permitteren, 
wordt verdacht van burgerlijke ongehoorzaam-
heid en belastingontduiking. De datum van 
voltooid leven wordt jaar na jaar vervroegd. 
Dik zijn is verleden tijd. Natuurpunt wordt hof-
leverancier bij Flupke en Matiele en iedereen 
roept: hoera, we sterven van de honger en de 
kou. Maar dan wel in propere lucht!

Over wat moeten we anders nog zagen en 
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Veerle Vanhasselt

Tel: 0486/17.97.24

Frans Walravensstraat 121

1651 Beersel / Lot

macherie@telenet.Be

Wij willen er u nogmaals aan herinneren en op
wijzen dat :

BUITEN HET TRAJECT VAN DE CARNAVALSTOET
NIEMAND OP DE WAGEN MAG ZIJN !

Hiervoor is men namelijk niet verzekerd!
Informeer bij de stoetorganisator wat effectief

tot het stoettraject hoort, want dit is niet
noodzakelijk het effectie vertrekpunt van de stoet.

Idem voor het eindpunt van het traject.

EEN VERWITTIGD MAN...EEN VERWITTIGD MAN...
IS ER TWEE WAARD !IS ER TWEE WAARD !
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buutte onderwijs limburgFEN - FeestbanFEN - Feestbanketket

“De Oude Kaasmakerij”  te Passendale“De Oude Kaasmakerij”  te Passendale
foto’s: Nele Mannaerts

Mede FEN-stichter en Eresenator Gilbert Opsteyn en Erevoorzitter Jef 
Langenaeken zijn altijd graag van de partij.

Provinciaal voorzitter FEN Antwerpen, Stan Wouters, ontvangt ook het
jubileumspeldje voor 1x11 jaar bestuurslid van FEN Vlaanderen

Het banket is ook de gelegenheid om mensen in de bloemetjes te zetten, 
zoals ondervoorzitter Luc Van Dyck voor zijn 11 jaar trouwe dienst

Het is altijd fijn dat ook jaarlijks nieuwe verenigingen de weg vinden naar 
het FEN feestbanket, zoals de Pekkers uit Blankenberge

Voorzitter Rudy Heyerick van FEN Oost-Vlaanderen keuvelt tijdens de 
receptie met zijn Oost-Vlaamse carnavalvrienden

Vooraleer aan tafel te gaan, wordt de middag met een glaasje en een hapje 
ingezet. Het is de ideale kans om even bij te praten.
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buutte onderwijs limburg8 december 20198 december 2019

“De Oude Kaasmakerij”  te Passendale“De Oude Kaasmakerij”  te Passendale
foto’s: Nele Mannaerts

Ook Jean-Paul Klinkers werd in de bloemetjes gezet: 11 jaar individueel lid,
40 jaar op de planken als Limburgse André Van Duin, ... en zo veel meer. 

Eens de koffie en het dessert achter de rug zijn, is het tijd om op de beats 
van ‘De Jefkes’ de beentjes los te gooien !

Marie-Celine Bosch werd op het banket gehuldigd en aangesteld als Erelid 
van FEN Vlaanderen

Jean Ackermans is al 22 jaar trouw op post voor onze Vlaams-Brabantse 
carnavalisten en werd hiervoor gevierd samen met zijn echtgenote Bertha!

Het is jaarlijks weer een fijn weerzien met de Eresenatoren, Ereleden en 
onze voormalige medewerkers.

En als de kelen gesmeerd zijn, kan er ook een liedje gezongen worden. De 
sfeer zat er alvast goed in ! 
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in de kijker

Soirée Musicale te HasseltSoirée Musicale te Hasselt
door de Kon. Orde van ‘t Klaeverblâtdoor de Kon. Orde van ‘t Klaeverblât

Carnaval wordt overal gevierd volgens ongeschreven regels en wetmatigheden. Iedereen heeft zijn lokale eigenheid, eigen 
tradities en gebruiken, wat het carnaval ook zo bijzonder gevariëerd en boeiend maakt. Anderzijds is het carnaval natuurlijk 
overal op dezelfde leest geschoeid. Het staat als een paal boven water dat muziek overal onder andere onlosmakelijk ver-
bonden is met carnaval. Er worden op dat vlak gelukkig prachtige initiatieven genomen om die (lokale) carnavalmuziek in 
de kijker te zetten. Ook in Hasselt heeft de Koninklijke Orde van ‘t Klaeverblât, of kortweg KOVK ‘oor’ voor muziek! 

In 2016 organiseerde de KOVK Hasselt 
haar eerste editie van het Prinsenconcert. 
De bedoeling was en is nog steeds om op 
basis van licht-klassieke muziek en met 
een vleugje humor, te komen tot één grote 
ambiance. Alles werd live uitgevoerd met als 
gangmaker het stedelijk symfonisch orkest 
van Kerkrade (NL), waar Ludo Claesen (prins 
Ludo I 2015) jaren lang dirigent was. In 
deze hoedanigheid leidde hij verschillende 
carnavalsconcerten in het Wijngrachttheater 
van Kerkrade en kende hij heus de klappen 
van de figuurlijke zweep.

Het Hasseltse cultureel centrum aan de 

Kunstlaan werd voor dit 
gebeuren de place to be, 
waarbij de ambiance niet 
lang op zich liet wachten.
Voor de editie van 2019 
werd het hele concept 
door de muziekcommissie 
van de KOVK omgegooid 
en omgebogen naar een 
meezingavond vol van 
guitige (Hasseltse) lie-
deren, kooroptredens 
ondersteund door een 

schitterende pianist Jo Nicolai en zang-leider 
Ludo I. Als nieuwe locatie werd er gekozen 
voor het prachtige auditorium van het ste-
delijk conservatorium, eveneens gelegen 
aan de Kunstlaan. Ook dit bleek een succes 
en voor herhaling vatbaar.

Voor 2020 zijn ze reeds toe aan de vijfde 
editie. Het basisconcept van deze editie 
van het KOVK-Prinsenconcert, bovenal 
een gezellige muzikale avond, onder de 
noemer “Soirée musicale - Boenk t’r Op” is 
heel eenvoudig: het publiek zingt Hasseltse 
en andere liederen in een ongedwongen 
sfeer met licht-klassieke muziek, humor en 

volksmuziek in een 
heuse concertzaal. 

Om dit cultureel car-
navalesk evenement 
een extra dimensie te 
geven, kan u vooraf 
genieten van een 
tentoonstelling in de 
foyer met als thema 
‘Carnaval in Hasselt’. 
Bovendien krijgt u ook 
de gelegenheid om 
kennis te maken met 

de allernieuwste CD van de KOVK ‘Hasselt 
carnaval - Tijdloos 2’, uitgevoerd door Ludo 
I met zijn KOVK-zangers. 

Deze meezingavond wordt alvast de opmaat 
van Hasselt carnaval 2020 tijdens het Half-
vastenweekend.  Gewoon meedoen is de 
afspraak! Laat je stem horen!

Koninklijke Orde van ‘t Klaeverblât
Soirée Musicale “Boenk t’r Op”
Zaterdag 7 maart 2020 - 20uur
Stedelijk Conservatorium, Kunstlaan Hasselt
Toegang: € 11 (kinderen tot 12jaar gratis) 
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Marion Hoop Design 

WWW.FOAMKOPEN.NL 
WWW.MARIONHOOPDESIGN.NL 

+31-(0)464527315 
 Ontwerp + Snijden 

Workshops + zelf maken door de groep met patroon 
 Carnaval  en Theater 

Foniëlsweg 8 6151 EJ Munstergeleen 
info@marionhoopdesign.nl 

 
 

De VZW-wetgeving voor u verduidelijkt !De VZW-wetgeving voor u verduidelijkt !
vzw-nieuws

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen in werking. Naar aanleiding hiervan en met 

onze slogan “in dienst van carnaval” in het achterhoofd, hebben we initiatief genomen om onze leden te kunnen infor-

meren, documenteren en begeleiden in het schijnbare doolhof van de vele verplichtingen.  Samen met vzw- en vereni-

gingsexpert Steven Matheï (De Gendt Advocaten en Vereniging Academie) heeft dit geresulteerd in een handige brochure 

die wij u graag ter beschikking stellen. 

Deze brochure is niet alleen interessant voor 
verenigingen die reeds een vzw zijn, want ook 
zij dienen zich aan te passen aan de nieuwe 
regelgeving, maar ook voor feitelijke vereni-
gingen die de afweging willen maken om zich 
eventueel om te vormen tot een vzw. 

Op deze vraag kunnen wij u geen pasklaar 
antwoord geven, want het is natuurlijk de wer-
king van uw vereniging die hiervoor bepalend 
is. Maar, het is wel belangrijk dat u nadenkt 
over de verantwoordelijkheden die leden en 
bestuurders mogelijk dragen. Onze nieuwe 
handige brochure zal u hier vast en zeker mee 
kunnen helpen! De vzw-info zal weldra ook op 
de website raadpleegbaar zijn, maar we heb-
ben voor u ook gratis een gedrukt exemplaar 
ter beschikking.  

Weldra zal ook de statutengenerator weer 
online en up-to-date zijn, zodat u weer een-
voudig basisstatuten kan genereren via onze 
gratis webapplicatie. 

Nog even ter info. Wie een nieuwe vzw wenst 
op te starten moet dit vanzelfsprekend conform 
de nieuwe wetgeving doen. Bestaande vzw’s 
hebben tot 1 januari 2024 te tijd om zich in 
orde te stellen. 

Wie een gratis vzw-brochure 
wenst, kan deze aanvragen door
een e-mail te sturen naar:
 jeroen@fenvlaanderen.be
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FEEST DER GOEDGEMUTSTEN FEEST DER GOEDGEMUTSTEN 20202020
“DE ESKIMOFABRIEK” - GENT“DE ESKIMOFABRIEK” - GENT
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FEEST DER GOEDGEMUTSTEN FEEST DER GOEDGEMUTSTEN 20202020
“DE ESKIMOFABRIEK” - GENT“DE ESKIMOFABRIEK” - GENT



16 Gazet van de Carnavalist - Nr 196

OP ZOEK NAAR EEN CREATIEVE
EYECATCHER OF DECORATIEVE

CREATIES OP MAAT ?

BIJ BRAM KAN JE TERECHT !

BRAM BUYTAERT
DECOR 3D   FIGUREN   PRAALWAGENS

WWW.BRAMBUYTAERT.BE
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in de kijker

Karnavalvrienden WezemaalKarnavalvrienden Wezemaal
bestaan 3 x 11 jaarbestaan 3 x 11 jaar

Het is quasi overbodig om neer te pennen dat het zottengetal 11 centraal staat in onze carnavalviering. Eens om de 11 jaar 
halen carnavalverenigingen dan ook alles uit de kast om hun bestaansjubileum met veel toeters en bellen in de kijker te 
zetten. Dat ze in Vlaams-Brabant ook weten hoe men een stevig carnavalfeestje bouwt, daaraan wordt niet getwijfeld. In 
Wezemaal, een deelgemeente van Rotselaar, zijn de Karnavalvrienden Wezemaal al 33 seizoenen lang actief in het carnaval 
en hun seizoen staat dan ook volledig in het teken van dit jubileum. 

Het begon allemaal in 1987 op een winteravond 
in café ‘De Smidse’ (nu café QV). André Deroy, 
Firmin Mattheus en de toenmalige cafébaas 
Rudy besloten om carnaval in Wezemaal nieuw 
leven in te blazen. Dit alles onder het motto: 
wat elders kan, moet bij ons ook kunnen. 
 
Er werd een eerste kleine carnavalstoet in-
gericht in 1989 die enkel de dorpskern door-
kruiste. Aanvankelijk ging het om een lange 
colonne reclamewagens en 3 praalwagens. Alle 
begin is moeilijk, maar ze waren er rotsvast 
van overtuigd dat dit alleen maar kon groeien. 
En inderdaad, het jaar nadien waren er al fors 
meer praalwagens, waardoor ook het traject 
uitgebreid kon worden. De organisatoren 
waren bijzonder enthousiast, net als de vele 
handelaars die belangstelling toonden voor het 
initiatief. Verenigingen namen gratis deel aan 

de carnavalstoet en boeren werden opgetrom-
meld om hun aanhangwagens en tractoren 
uit de loodsen te halen en om te bouwen tot 
een carnavalwagen. In 1996 werd er voor het 
eerst een eet- en drankstandje opgezet aan de 
brug van Werchter. Met het geld dat op Rock 
Werchter verdiend werd, organiseerden de 
Karnavalvrienden hun volgende carnalvastoet. 
De stoeten werden zo een heus volksvermaak, 
waarbij er rijkelijk met lekkers gestrooid werd. 
Tien jaar lang trok zo jaarlijks 
een carnavalstoet door het 
dorp, elk jaar een beetje groter 
en dit dankzij de inzet van vele 
dorpsbewoners en bevriende 
carnavalvereni-gingen. Mo-
menteel organi-seren ze zelf 
geen carnavalstoet meer, maar 
ze nemen wel nog deel aan 
andere stoeten.

In het seizoen 1990-1991 
startte de vereniging met het 
verdelen van stenen jaaror-
den, hun huismerk tot op de 
dag van vandaag en ook zeer bekend bij hun 
Nederlandse carnavalvrienden. Jaarlijks zorgt 
‘Den Ateljee’, een zorginstelling voor mensen 
met een mentale beperking, voor een nieuwe 
unieke medaille.

De vereniging groeide, het bestuur werd groter 
en in 1994 werd er beslist om de vereniging 
om te vormen van een feitelijke vereniging 
naar een vzw. Oprichter en voorzitter André 

Deroy is na 33 jaar nog steeds 
actief en vervult zijn taken met 
veel overgave. Hij is het ook 
die steevast de chauffeur is 
tijdens de 5 carnavalstoeten 
waaraan de Karnavalvrienden 
momenteel jaarlijks deelne-
men. Al zijn ze naar eigen 
zeggen misschien niet meer 
van de jongsten, toch staan 
ze er telkens weer met volle 
goesting als een hechte vrien-
dengroep. Jaar-lijks zorgen ze 

voor een andere carnavalwagen en kiezen ze 
een nieuw thema om zich te verkleden. Ook 
in het plaatselijke woonzorgcentrum zijn ze 
traditioneel te gast  voor de aanstelling van 
het seniorenprinsenpaar. Ze genieten er jaar-
lijks weer van de leute en vriendschap met de 
bewoners. Ook voor het schoolcarnaval maken 
ze tijd, want dan trekken ze met de kinderen 
door de dorpskern. Kortom, er is altijd wel iets 
te beleven met de Karnavalvrienden Wezemaal. 

Uitdagingen gingen ze ook nooit uit de weg. 
Arlette en Eddy gingen in 2006 voor de titel 
van Prinsenpaar van het Hof van Vlaams-
Brabant. De ganse vereniging stond paraat om 
deze titel mee binnen te halen en met succes 
zo bleek! In 2016 kende dit nog een vervolg 
met het Prinsenpaar Martina en Rudy (van de 
Pietermannen uit Leuven). Dit waren voor de 
Karnavalvrienden bijzonder fijne ervaringen, 
waardoor ze vele nieuwe contacten wisten 
te leggen.

Ondertussen zijn ze 33 jaar lang actief in het 
carnaval en dat wordt uitbundig gevierd met 
de vereniging en bevriende carnavalisten. Ze 
vieren zelfs een dubbel jubileum, want ze zijn 
ook 22 jaar onafgebroken lid van FEN Vlaan-
deren, wat vanzelfsprekend ook niet onopge-
merkt voorbij mag gaan.

De Karnavalvrienden Wezemaal 
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niet vergeten

Nieuwe lidgelden 2020 - 2021Nieuwe lidgelden 2020 - 2021

lidmaatschap in orde is, automatisch 
het voordeel van de verzekering inzake 
burgerlijke aansprakelijkheid.      

Aangezien de laatste jaren almaar meer 
gemeentebesturen aan verenigingen die 
evenementen organiseren de verplichting 
opleggen om aan te tonen dat ze beschik-
ken over een dergelijke verzekering, is de 

tijdige betaling van het lidgeld bijgevolg 
erg belangrijk.

Via onze website is het mogelijk om het 
bewijs de inzake burgerlijke aansprakelijk-
heidsverzekering rechtstreeks te down-
loaden, zonder de tussenkomst van de 
FEN-administratie. Dit gepersonaliseerde 
verzekeringsbewijs kan teruggevonden 
worden onder de rubriek “Verzekeringen” 
bij onze FEN webapplicatie. Om dit bewijs 
te kunnen dowloaden, moet je uiteraard 

eerst inloggen op extranet, hetgeen te-
vens veronderstelt dat het lidmaatschap 
in orde is. Nadien kan u kiezen voor “Ver-
zekeringen” en dan kan u per direct het 
attest downloaden via de bovenste knop 
op het beeldscherm.

In principe zouden we kunnen stellen dat 
alle leden die het lidgeld niet betalen voor 

1 mei, vanaf deze datum gewoon 
geen lid meer zijn en derhalve ook 
niet meer kunnen inloggen.  

Zo hard wordt de bal echter nooit 
gespeeld, omdat we ook beseffen 
dat het betalen van het lidgeld wel 
eens uit het oog kan verloren wor-
den, of dat diegene bij wie het be-  
talingsverzoek toekwam geen lid 
meer is van de vereniging. 

Vandaar dat halverwege de maand 
mei een eerste herinneringsbrief 
verzonden wordt aan al de verenig-
ingen van wie het lidgeld niet tijdig 
betaald werd. Pas daarna - vooraan 
de maand juni - worden de niet-
betalers gedesactiveerd als lid. Dan 
verdwijnen al hun gegevens, inclu-
sief de activiteiten in de kalender, 

de zoekertjes, enz... automatisch van de 
website. 

Dit klinkt misschien hard, maar we heb-
ben geen andere keuze, omdat we ook recht-
vaardig moeten blijven ten overstaan van 
de verenigingen die stipt betalen. Kortom, 
door het lidgeld tijdig te betalen, kunnen 
er veel probleemsituaties vermeden wor-
den en kan je tijdens de zomermaanden 
zorgeloos met vakantie vertrekken. Ook 
dat is mooi meegenomen!

Verenigingen die al meerdere jaren lid zijn van onze federatie weten dat ze halverwege de maand maart een uitnodiging 
toegestuurd krijgen om hun lidgeld te betalen voor het komende carnavalseizoen. In dit geval dus het carnavalseizoen 
2020-2021. 
Pas aangesloten verenigingen, voornamelijk diegenen die zich lid gemaakt hebben tijdens de maanden januari, februari, 
en maart van 2020, begrijpen dus meestal niet dat ze amper enkele maanden later al opnieuw verzocht worden om lidgeld 
te betalen.  Vandaar dat wij het nuttig vinden om dit onderwerp nogmaals nader toe te lichten.  

Volgens de statutaire bepalingen van de 
onze federatie loopt een lidmaatschap bij 
FEN-Vlaanderen steeds van 1 mei tot 30 
april van het daaropvolgende kalenderjaar. 
Het is dan ook logisch dat de aangesloten 
verenigingen tijdig hun lidgeld vereffenen. 

We moeten eerlijkheidshalve toegeven 
dat het gros van onze leden, dus zowel 
de verenigingen als de individu-
ele leden, zich behoorlijk disci-
plinair gedraagt wanneer het gaat 
om de betaling van de jaarlijkse 
lidgelden.

Uitzonderingen zijn er evenwel 
altijd, maar wij vinden het    
bijzonder jammer dat sommige 
verenigingen, die soms al en-
kele jaren lid zijn, bijvoorbeeld 
wachten om hun lidgeld te be-
talen tot in de maand december, 
of zelfs later. Deze verenigingen, 
of laten we ze misschien met een 
vleugje humor “de laatbloeiers” 
noemen, beseffen echter niet 
dat er ondertussen vaak heel wat 
informatie aan hun neus voorbij 
gaat, zoals o.a. ons ledenblad 
“De Gazet van de Carnavalist”. 

Daarnaast, en dat is ook niet onbelangrijk, 
verliezen de verenigingen die hun lidgeld 
niet voor 1 mei 2020 betalen de gratis 
verzekeringsdekking inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
aan derden ter gelegenheid van de activi-
teiten van hun vereniging. 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid  
Sinds 1 november 2010 genieten alle 
aangesloten verenigingen, van wie het 

OPGELET!!!
Wat de verenigingen betreft waarvan wij over een e-mailadres beschikken, 

zullen de betalingsverzoeken omstreeks 15 maart 2020 via internet verstuurd 
worden.  Raadpleeg dus regelmatig uw mailbox.

Als u de storting doet op onze rekening, denk er dan ook steeds aan om 
tenminste  uw lidnummer in de “mededeling” te vermelden.
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Na 3 edities worden de zoekertjes niet meer
 opgenomen in de Gazet van de Carnavalist.

Wenst u de advertentie toch te behouden, 
dan dient u ons dit zelf te melden. 

Indien het zoekertje vroeger mag verwijderd
worden, willen we u ook vragen om dit te melden.

Alle zoekertjes (met meer toelichting en
foto’s) zijn  ook terug te vinden op onze website!
Het aanleveren van zoekertjes kan heel eenvoudig

via de website: onder de rubriek leden, kiest
u voor ‘stuur zoekertje in’. Zorg dat er steeds

duidelijke foto’s toegevoegd worden en
dat de foto’s voldoen aan de vereisten zoals 

gevraagd, anders kan de aanvraag niet verwerkt 
worden.   

www.fenvlaanderen.be 

AANDACHT !

Sinte-Annalaan 53a
9300 Aalst

053/78 77 66 
info@storcktrofeeen.be 

storck@telenet.be

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen

mantels - steken - kroontjes
scepters - breuken - medailles

schouderlappen
linten - borduurwerk

alle bedrukkingen

Pins en plaketten 
in verschillende vormen,

maten en prijzen
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres :  K.V. 2000
Niks Leo - Rue de Vivier, 4 - 4851 Gemmenich
Tel.: 087/78 69 35

Communicatie kan 
in het Nederlands

1095/261011 

Diverse wagens te huur

Thema: Aprés-Ski hut

Thema: Alphorn

Contactadres : De Biersussen - Balen
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be

Te huur
Diverse carnavalswagens. Carnavalwagen (zie foto) theme “Ro-
meins/Egyptisch”. Heel veel plaats om een bergruimte te voorzien  
en plaats om boxen te zetten.

0771/260914

Te koop
Carnavalskledij. Verschillende thema’s. Moeten weg voor nieuwe 
collectie. Eskimo’s of ijstijd, clowns of pierrot , duivels en duive-
linnen, tiroler, piraten, markiezen in echt leder, verschillende 
soldaten enz

0771/280815

Contactadres : C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
Tel.: 012/23 27 28 - GSM: 0485/91 16 96

Te huur

Diverse carnavalwagens

0894/150208

Te koop 

Polyester en doek om

wagens en poppen te 

maken of te herstellen

Contactadres : Vechmaal Karnaval - Vechmaal
Lotte Vandewal - Wildebornstraat 112 - 3840 Borgloon
GSM: 0474/28 77 54 - E-mail: lotte_vdw@hotmail.com

Te koop
Indianenkostuums mannen/vrouwen amper 6 keer gedragen. Be-
schibaar vanaf 1april 2020. 
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Contactadres : De Liller Meulewiekers - Sint-Huibrechts-Lille
Tom Vanendert - Lindestraat 17 - 3910 Neerpelt
GSM: 0496/78 01 48 - E-mail: lillermeulewiekers@gmail.com

Te huur
5 comfortabele wagens te huur. De meeste zijn uitgerust met: 
verlichting, herentoilet en DJ-booth.
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Contactadres : De Platzakken - Menen 
Ronny Deback - Esplanadestraat 26 - 8930 Menen
Tel.: 056/51 50 77 - E-mail: willy.hauspie1@telenet.be

Te koop
Clownkostuums (broek & vest): 11 voor volwassenen en 1 voor 
kinderen. Goede prijs. Zelf af te halen. Liefst bellen na 18uur. 
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : Bepikt & Bestolen - Temse
Gino De Lamper - Gentstraat 152a - 9140 Temse
GSM: 0499/93 87 88 - E-mail: visser.10@hotmail.com

Te koop - Te huur
Zeer mooie praalwagen met verlichting. Ideaal voor avondstoeten. 
Bestaande uit drie stukken met zelfdraaiende assen. Opbouw trac-
tor inbegrepen. Lengte: 35 meter - Breedte: 3,25 meter - Hoogte: 
4 meter. 
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Contactadres : Zonder Beer Gein Plezeer - Maasmechelen
Kenny Pasmans - Akkerstraat 12 - 3630 Maasmechelen
E-mail: kenny.pasmans@telenet.be

Te koop - Te huur
Mooie polyester carnavalwagen met als thema De Ark van Noah. Er 
is plaats voor ongeveer 30 personen. 13m lang, 2,8m breed (3,5m 
met de dieren) en 4,4m hoog (kan tot 8m). Dieren kunnen bewe-
gen. Motoren voor bewegingen niet inbegrepen bij verkoop.
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Contactadres : Oetsjewaaa - Lede
Hans Hanssens - Damstraat 5 - 9340 Lede
E-mail: edinjo.hanssens@gmail.com

Te koop
2 isomo poppen, elk apart verkrijgbaar: 1 priester en 1 zittende 
pop.
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Contactadres : Biestig Good Rekem - Rekem
Jasper Merken - Veldstraat 38 - 3621 Rekem
GSM: 0470/52 38 49 - E-mail: jasper-merken@hotmail.com

Te koop - Te huur
Prachtige carnavalwagen te koop, eventueel te huur. Thema: @ the 
movies.
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Contactadres : De Klevevrienden - Ronse
Frederic De Wambersie - Germinal 76 - 9600 Ronse
GSM: 0497/75 36 98 - E-mail: fdewambersie@hotmail.com

Te koop
Prachtige praalwagen thema Fiesta del Muertos met beweegbare 
pop. Achteraan is plaats voorzien voor muziekinstallatie en stroom-
groepen. Afmetingen: 8m lang, 2,3m breed en 4m hoog. Tweede 
praalwagen met zitbanken en bergruimte. Afmetingen: 4,8m lang, 
2,5m breed en 3m hoog.
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Contactadres : De Chalekies - Ronse
Gregory Deruyver - Boulevard des Anglais 99 - 9600 Renaix
GSM: 0494/87 88 01 - E-mail: sandrine.vancoppernolle@hotmail.com

Te koop
Praalwagen 1 olifant en Taj Mahal. 
Olifant zonder onderstel en verlichting. Taj Mahal met onderstel 
zonder verlichting.
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : Steek Zu Nou Nie - Lokeren 
Bjorn Van De Voorde - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - E-mail: bjorn.vdv@hotmail.com

Te koop
21 zelfgemaakte kostuums: broek + vest
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Contactadres : De Elabacavakes - Borgloon
Sabrina Leunen - Boomstraat 85b - 3840 Borgloon
GSM: 0477/44 55 03 - E-mail: rafmissotten@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen (meerdere delen) te koop. Prijs overeen te komen. 
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Contactadres : The Titti Twisters - Hamme
Tom De Beule - Slangstraat 66 - 9220 Hamme
E-mail: titti.twisters@telenet.be

Te koop
Opbouw en kledij te koop. Thema: frietchinees. Opbouw bestaat uit 
verschillende frietkoten met verlichte togen en prijslijsten. Ludiek 
en mooi thema. Inclusief plateau en voeten. +/- 40 kostuums 
(volwassenen en kinderen) 
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Contactadres : De Gilles van Lokeren - Lokeren
Wesley Van Bastelaere - Kovekenstraat 13 - 9160 Lokeren
GSM: 0473/78 97 69 - E-mail: wesken_8@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen met bijpassende kostuums. Wagen bestaat uit 4 
delen: 3 completen stukken met onderstel en 1 opbouw. Kostuums 
en foamhoeden zijn zelf gemaakt en voorzien van verlichting.  
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Contactadres : De Poederladers - Kaulille
Anja Kusters - Fabriekstraat 16 - 3950 Kaulille
GSM: 0475/33 48 02 - E-mail: jaak.hollanders@telenet.be

Te koop
Japanse/Chinese kostums te koop, eventueel met chinese pruik 
tegen meerprijs. Alle kostuums werden zelf gemaakt, dus zeer 
goede kwaliteit. 
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Contactadres : De Pierrots - Baasrode
Axana Ploegaert - Sint-Ursmarusstraat 2bus3 - 9200 Baasrode
GSM: 0478/95 13 87 - E-mail: bkvdepierrots@outlook.com

Te koop
Mooi wagen, thema kapper, te koop. Goed voor avondstoeten, 
want de wagen beschikt over verlichting, net als bijhorende kap-
pen, stoelen, kostuums, wagen, pruiken (verschillende kleuren), 
onderdelen van de overbouw.  
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Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.
In Memoriam

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.

De Heer
Jef BAENS

Ere-lid K.V. De Gaaplepels
Echtgenoot van mevrouw Marie-Louise Liebens
Geboren te Molenbeersel op 21 oktober 1950 

Overleden te Maaseik op 8 januari 2020

 - enkel overlijdensberichten die ons per post of e-mail worden overgemaakt, worden opgenomen in deze rubriek - 



FEN-Banket
6 december 2020

(plaats nog te bepalen)

Feest der
Goedgemutsten 

2 januari 2021
Lanaken

Try-Out BOL
29 november 2020

Zonhoven


