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Geachte lezers,
Beste carnavalsvrienden,

Wanneer ik hier temidden van het brons-
groen eikenhout uit mijn raam kijk, merk ik 
dat de kruinen van de bomen getooid zijn in 
een ware kleurenpracht en dat de bladeren 
beginnen te vallen. 

Normaal is dat voor carnavalisten het teken 
om langzaam te ontwaken uit hun ‘zomer-
slaap’. Er is in alle stilte vaak al heel wat 
voorbereid, maar we beginnen dan echt af 
te tellen naar de effectieve start van het car-
navalsseizoen op 11 november, om zo toe 
te werken naar wat voor carnavalisten de 
apotheose van het jaar moet zijn, namelijk 
de vele carnavalsstoeten. Normaal is dat 
inderdaad zo... . Maar we zitten ondertus-
sen schijnbaar in een ‘nieuw normaal’, of zo 
voelt het toch aan. 

Dat de weergoden hun eigen wil hebben, 
dat merken ook de weermannen en -vrou-
wen wanneer het weer toch niet helemaal 
is zoals voorspeld werd. Voorjaarsstormen 
die carnavalsoptochten teisteren, horen er 
dan ook bij soms, al is ook dat natuurlijk 
erg jammer voor de organisatoren, prinsen, 
... . Maar is dat nu niet eenmaal het risico 
van het vak? 

Een virus dat ons ertoe dwong om het 
carnavalsseizoen in maart 2020 abrupt te 
beëindigen, dat was echter ongezien. Eerst 
ver van ons bed, of zo leek het toch, maar 
al snel was heel de wereld in de ban van de 
coronapandemie, die het dagelijkse leven 
van ons allen grondig heeft beïnvloed. Ook 
vandaag nog, nu u het voorwoord van deze 
gazet aan het lezen bent.

Het heeft ertoe geleid dat heel wat ver-
enigingen het voorbije seizoen tal van 
activiteiten hebben moeten afgelasten, dat 
prinselijke hoogheden hun gloriemoment 

tijdens de carnavalsstoeten hebben moeten 
missen, ... . Maar, dit alles in het belang van 
onze volksgezondheid, want samen moeten 
we die onzichtbare vijand het hoofd bieden. 

Carnavalisten zijn echter positief ingesteld en er 
werden al snel plannen gesmeed om later in het 
voorjaar en de zomer alternatieve activiteiten 
te plannen. Tevergeefs zo blijkt. 

Ook voor wat het nieuwe carnavalsseizoen 
betreft, is het helaas koffiedik kijken, ook van-
daag nog. We werden en worden overstelpt 
met vragen om als federatie een standpunt 
in te nemen. We kregen zelfs de vraag om op 
te roepen tot een algemene afgelasting van 
carnaval 2020-2021. Maar dat hebben we niet 
gedaan en zullen we ook niet doen! 

De eigenheid van carnaval als cultureel en 
immaterieel erfgoed is haar grote variate en 
verscheidenheid. Er wordt gevierd volgens 
ongeschreven wetten en regels. Carnaval is 
geen eenheidsworst en dat maakt onze meest 
geliefde hobby ook net zo mooi. Iedereen 
oproepen om het carnavalsseizoen 2020-2021 
collectief over te slaan, was voor ons dan ook 
geen optie.  Wel hebben we op verschillende 
beleidsniveaus onze bezorgdheden kenbaar 
gemaakt, alsook de nood aan duidelijkheid en 
een  beslissingskader. Evident is dat echter niet, 
gezien het virus geen rekening houdt met onze 
kalender. Ook de beleidsmakers konden en kun-
nen ons dus geen pasklare antwoorden geven. 

Wij willen wel een oproep doen om positief de 
toekomst tegemoet te kijken, om niet bij de 
pakken te blijven zitten en  alleen te focussen 
op wat we niet mogen en wat er niet kan, maar 
wel uit de comfortzone te treden en te kijken 
naar wat er wel kan, zonder hierbij regels met 
de voeten te treden. Ook wij moeten ergens 
onze plek vinden in dit ‘nieuwe normaal’.

Voor ons als federatie moest 2021 in het teken 
staan van een halve eeuw FEN-Vlaanderen en 
onze werking ten dienste van carnaval. Helaas 
zal dit anders uitdraaien. Gezien de aard en 
de grootschaligheid van de door ons geor-
ganiseerde activiteiten, zijn we genoodzaakt 
zowel de 26ste Try-Out van Buutte Onderwijs 
Limburg te Zonhoven, het 40ste FEN-banket te 

Heusden (Oost-Vlaanderen) en het 49ste Feest 
der Goedgemutsten te Lanaken af te gelasten. 
Dat is vanzelfsprekend bijzonder jammer, maar 
voor activiteiten als deze zijn er helaas geen 
alternatieven. Wel blijven we natuurlijk actief 
om u als carnavalisten te ondersteunen waar 
mogelijk en onze dienstverlening blijft dus 
verzekerd.

We zitten dus niet stil! Onze nieuwe statuten-
generator staat ondertussen online en er zitten 
ook nog wat nieuwigheden in de pijplijn, waar-
mee we weer één van de vele mooie facetten 
van het carnaval in de kijker willen plaatsen. 
Dit wordt dus zeker vervolgd!

Ter gelegenheid van de uitgestelde algemene 
vergadering van onze federatie op 1 juli, waar 
ikzelf officieel werd aangesteld als voorzitter 
van FEN-Vlaanderen, kreeg onze bestuursploeg 
ook de versterking van twee nieuwe bestuurs-
leden. We verwelkomen  Batteau Sven en Van 
Hoecke Peter als stagiair-commissaris voor de 
provincie Oost-Vlaanderen. Er werd tevens af-
scheid genomen van Inion Xavier, Verbrugghe 
Dominiek en Segers Bart. We willen hen dan 
ook in het bijzonder danken voor de inspan-
ningen die ze geleverd hebben ten dienste van 
onze federatie en verenigingen.

Beste vrienden, carnavalisten er ligt voor ons 
dus nog heel wat werk op de plank en het is 
niet omdat we elkaar mogelijk minder treffen in 
het komende seizoen, dat we er niet zijn om u 
bij te staan met raad en daad. Aarzel dus zeker 
niet om ons te contacteren!  

Zo, mijn eerste voorwoord van het nieuwe sei-
zoen zit erop. Ik kan samen met mijn collega’s 
en u niet anders dan hopen op beterschap in de 
sage van corona. Als we collectief ons uiterste 
best doen, kunnen we dit beestje de baas en 
staan we er weer sterker dan voorheen. 

Blijf positief en houd moed... ook dit komt 
weer goed!

Lang leve carnaval!   Alaaf, alaaf, alaaf!  

Jeroen BELLINGS
Voorzitter FEN-Vlaanderen 



4 Gazet van de Carnavalist - Nr 198

bestuursleden 2021

DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter: BELLINGS Jeroen  Tongersesteenweg 398  3840 BORGLOON  GSM: 0479/84.41.38   E-mail: jeroen@fenvlaanderen.be
Ondervoorzitter-secretaris: VAN DIJCK Luc  Dorperloopstraat 15  3940 HECHTEL-EKSEL   GSM: 0496/20.03.42   E-mail: luc.vandijck@fenvlaanderen.be
Penningmeester: CASSIMAN Marcel  Lange Molenstraat 1  9280 LEBBEKE    GSM: 0475/93.46.57   E-mail: marcel.cassiman@fenvlaanderen.be

PROVINCIALE BESTUURSLEDEN

PROVINCIE ANTWERPEN
Provinciaal secretaris: DE CLERCQ Piet  Tessenderloseweg 35   2440 GEEL   Tel: 014/59.47.63   GSM: 0477/51.16.27   E-mail: piet.de.clercq@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: WUYTS Walter  Fortstraat 38   2640 MORTSEL   Tel: 03/295.92.02   GSM: 0496/75.48.83   E-mail: walter.wuyts@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: CROES Louis  Jan De Grooflaan 7 bus 8  2620 HEMIKSEM   GSM: 0484/79.53.08   E-mail: louis.croes@fenvlaanderen.be

PROVINCIE LIMBURG
Provinciaal voorzitter: MAESSEN Hubert  Rondstraat 26a  3641 KINROOI   Tel: 089/70.14.93  GSM: 0494/19.92.36    E-mail: hubert.maessen@fenvlaanderen.be
Provinciaal secretaris: OOSTERBOSCH Herman   Biesweg 40   3620 LANAKEN   GSM: 0479/12.79.65   E-mail: herman.oosterbosch@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: HUMBLET Jo  Op de Meer 6a  3740 GROTE-SPOUWEN (Bilzen)   Tel: 089/73.36.83   GSM: 0479/43.75.69  E-mail: jo.humblet@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: MOONEN Servé   Maaseikersteenweg 3  3620 LANAKEN   GSM: 0477/21.29.03    E-mail: serve.moonen@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: GEELEN Philippe  Molenweg 80   3770 VLIJTINGEN (Riemst)  GSM: 0471/64.14.44    E-mail: philippe.geelen@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: BELLINKX Glenn   Kwamol 58   3945 HAM   GSM: 0494/62.29.74    E-mail: glenn.bellinkx@fenvlaanderen.be  
Provinciaal commissaris: WINS GERD   Vlasstraat 55    3630 MEESWIJK (Maasmechelen)   GSM: 0495/65.04.69     E-mail: gerd.wins@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: VAN ROOSENDAEL Ludo   Keerstraat 9    3700 TONGEREN    GSM: 0486/66.84.85    E-mail: ludo.vanroosendael@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: PEETERS Bert   Karel de Grotestraat 35   3920 LOMMEL   GSM: 0479/35.24.18   E-mail: bert.peeters@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: PEUSENS Danny   Heirbaan 147   3620 REKEM (Lanaken)   GSM: 0472/07.47.12   E-mail: danny.peusens@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: MARTENS Tom   Pater Asteerstraat 41   3970 LEOPOLDSBURG   GSM: 0477/54.12.53   E-mail: tom.martens@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: VANDEWIJER Jean-Michel   Plein 14 bus 1  3700 TONGEREN    GSM: 0472/95.67.78    E-mail: jeanmichel.vandewijer@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: VERSTRAETEN Johan   Neeroeterenstraat 96a   3680 OPOETEREN (Maaseik)   GSM: 0478/25.79.26   E-mail: johan.verstraeten@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: BOLLEN Andy   Raes van Heerslaan 18   3870 HEERS   Tel: 011/48.45.69   GSM: 0492/06.96.20   E-mail: andy.bollen@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: GEERKENS Johan   Centrumstraat 22   3660 OUDSBERGEN   GSM: 0497/89.08.56   E-mail: johan.geerkens@fenvlaanderen.be

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Provinciaal voorzitter: HEYERICK Rudy  Tuinwijk Jan Verhaegen 56  9820 MERELBEKE   Tel: 09/230.68.48   GSM: 0474/92.59.82   E-mail: rudy.heyerick@fenvlaanderen.be
Provinciaal secretaris: GILLIS Roland   Pastoor Pennestraat 52    9290 BERLARE   GSM: 0478/56.59.91   E-mail: roland.gillis@fenvlaanderen.be 
Provinciaal commissaris: THIJS François  Fr. Van Cauwelaertlaan 7  9100 SINT-NIKLAAS   GSM: 0498/24.07.39   E-mail: francois.thijs@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: DE STORCKE Germain  Leedsesteenweg 160  9420 ERPE-MERE   Tel: 053/80.21.90   E-mail: germain.destorcke@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: DE PAEPE Christiaan  Kerkstraat 170  bus 104   9050 GENTBRUGGE (Gent)  GSM: 0478/37.45.73   E-mail: chris.depaepe@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: DE RONNE Kenny  Krijgsbaan 98   9140 TEMSE   GSM: 0472/72.21.91   E-mail: kenny.deronne@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: DE BEYTER Kenny  Klevestraat 51  9600 RONSE  GSM: 0498/64.20.78   E-mail: kenny.debeyter@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: SEEUWS Xavier   Schavaart 18   9600 RONSE   GSM:0495/75.46.23   E-mail: xavier.seeuws@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: TUYTSCHAEVER Jens  Sparrenbosdreef 1a   9620 ZOTTEGEM   GSM:0497/38.22.06   E-mail: jens.tuytschaever@fenvlaanderen.be 
Provinciaal commissaris: VAN BERLO Kenny   Nijverheidsstraat 30   9140 TEMSE   GSM: 0473/19.84.92   E-mail: kenn.vanberlo@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: CAEKEBEKE Patrick   Oordegemsesteenweg 174   9230 WETTEREN   GSM: 0477/79.61.80   E-mail: patrick.caekebeke@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: DUCHATEAU Geert   Koning Albertlaan 38   9140 TEMSE   GSM: 0468/.13.25.96   E-mail: geert.duchateau@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: BATTEAU Sven   Kapellestraat 191   9600 RONSE   GSM: 0495/51.70.91   E-mail: sven.batteau@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: VAN HOECKE Peter  Antwerpse Steenweg 61   9140 TIELRODE (Temse)   GSM: 0490/66.31.49   E-mail: peter.vanhoecke@fenvlaanderen.be

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Provinciaal voorzitter: VANGERVEN Ludo  Oudergemselaan 3  1933 STERREBEEK (Zaventem)  Tel: 02/767.01.93   GSM: 0498/70.72.55   E-mail: ludo.vangerven@fenvlaanderen.be
Provinciaal secretaris: JONCKERS Rudi   Blijde Inkomstlaan 2   3400 LANDEN   Tel: 011/88.37.44   GSM: 0474/41.27.71   E-mail: rudi.jonckers@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: ACKERMANS Jean  Lindenstraat 160  1800 VILVOORDE   Tel: 02/305.46.44    GSM: 0477/66.49.97
Provinciaal commissaris: VAN RENSBERGEN Philip   Testeltsesteenweg 38   3201 LANGDORP (Aarschot)   GSM:0475/31.08.50   E-mail: philip.vanrensbergen@fenvlaanderen.be
Provinciaal commissaris: THOMAS Louis   Diestsesteenweg 81   3300 TIENEN   GSM: 0497/92.16.68   E-mail: louis.thomas@fenvlaanderen.be

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Provinciaal voorzitter: PATTYN Harold  Izegemstraat 66  8880 SINT-ELOOIS-WINKEL (Ledegem)   GSM: 0496/51.89.04   E-mail: harold.pattyn@fenvlaanderen.be   
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nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden FEN-VlaanderenNieuwe bestuursleden FEN-Vlaanderen
Ter gelegenheid van de jongste algemene vergadering op woensdag 1 juli 2020 te Merksem, werd het bestuursorgaan  
versterkt met 2 nieuwe krachten. Wij stellen ze graag even voor. Op de pagina hiernaast vindt u de volledige samenstelling 
van het bestuursorgaan met alle contactgegevens.

Sven BATTEAU
Provinciaal commissaris

Oost-Vlaanderen

Peter VAN HOECKE
Provinciaal commissaris

Oost-Vlaanderen

FEN-Vlaanderen wenst de nieuwe commissarissen alle succes toe bij het uitoefenen van hun mandaat.
Tevens willen we de bestuursleden die niet langer deel uitmaken van onze federatie danken voor hun inzet, 

meerbepaald Xavier Inion, Dominiek Verbrugghe en Bart Segers. 

Onze nieuwe jaarorden en hoedspeldjes zijn klaar !

Reeds vele jaren mogen we rekenen op de creativiteit van gewezen 
FEN-commissaris en Eresenator Mark Notredame. Jaar na jaar 
slaagt hij erin om een prachtig ontwerp aan te leveren voor onze 
nieuwe eretekens!

Bij speciale gelegenheden staat het ontwerp van de eretekens in 
het teken hiervan. Na de 44ste jaargang van de ‘Gazet van de Car-
navalist’ in 2020, is het voor 2021 het 50-jarig bestaan van onze 
federatie dat centraal staat. Het zal meer dan waarschijnlijk een 
bijzonder en ongezien jaar worden wat de carnavalviering betreft, 

maar we konden dit niet onopgemerkt 
laten passeren. 

Mark van harte proficiat en bedankt !!!

Ook een bijzonder woordje van dank 
aan ondervoorzitter Luc Van Dijck en 
zijn echtgenote Joke Cox om de pro-
ductie en levering tot een goed einde 
te brengen !

Nieuwe jaarorde en speldje 2021Nieuwe jaarorde en speldje 2021
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4 x 11 jaar4 x 11 jaar
‘Ridders van Heco’ uit Tongeren‘Ridders van Heco’ uit Tongeren

In Tongeren, de oudste stad van ons Belgenlandje, staat de Eburonenkoning Ambiorix fier op zijn voetstuk te pronken. 
Jaarlijks heeft hij ook het genoegen de ontbinding van de Tongerse carnavalsstoet vanop zijn ereplek te aanschouwen, 
maar niet zo in 2020. Het seizoen werd abrupt beëindigd omwille van de coronapandemie, maar in Tongeren zijn ze 
strijdvaardig en zoals Ambiorix de troepen van Julius Caesar heldhaftig wist te verslaan, zo zullen wij samen ook het 
coronavirus verslaan! De toekomst wordt er dus positief tegemoet gekeken en zo ook door de carnavalsvereniging ‘Rid-
ders van Heco’ die in het komende carnavalseizoen haar 44-jarig jubileum mag vieren !   

Ontstaan

De carnavalsvereniging Ridders van Heco is 
in 1977 ontstaan uit een zaalvoetbalploeg 
die speelde in de voormalige sporthal Heco, 
uitgebaat door de familie Heyninck-Coenen. 
Gedurende de eerste jaren van hun bestaan 
gingen ze voornamelijk naar de nabije dor-
pen en gemeenten voor het bijwonen van de 
verschillende carnavalbals en de zittingen.

Het was wachten tot in 1982 vooraleer 
ze aan het grote werk begonnen met het    
organiseren van een eigen carnavalbal en 
-zitting.  Het was onmiddellijk een schot in 
de roos! Het grote sportcomplex Heco liep 
overvol. Vele verenigingen uit binnen- en  
buitenland waren aanwezig en als dyna-

mische vereniging 
mocht dit zeker 
geen toevalstreffer 
zijn. 

In 1983 werd hun 
allereerste prinses, 
Eveline I, verkozen 
en zo waren ze 
vertrokken. Overal 
werd er gesproken 
over de Ridders 
van Heco Tongeren, 
maar daar stond 
natuurlijk ook iets 

tegenover. De vele verplaatsingen naar 
andere organisaties liepen toen al vlot op 
tot meer dan veertig per seizoen. 

Niet om een uitdaging verlegen 

Als vurige carnavalvereniging hielden ze 
natuurlijk ook van uitdagingen. Zo werd er 
in het jaar 1984 deelgenomen aan de Prinses 
van Limburg verkiezing én met succes! Hun 
prinses Eveline I werd te Zonhoven verkozen 
tot Prinses van Limburg. Grote vreugde 
alom, maar de keerzijde van deze mooie 
titel was dat dit resulteerde in nog veel meer 
activiteiten en verplaatsingen... 

In 1986 vonden ze dat de tijd rijp was om 
een nieuwe en nog grotere uitdaging aan 
te gaan. In Halle werd er deelgenomen aan 
de verkiezing van de Prinses van België en 
ook deze verkiezing werd gewonnen door 
prinses Eveline I.  Het hek was helemaal van 
de dam en de hele meute carnavalisten die 
meegereist was, ging uit de bol. Hun Prinses 
van België Eveline I werd van de éne naar de 
andere receptie gebracht en het werd dan 
ook een geweldig jaar! Er waren zeer mooie 
verplaatsingen bij in binnen- en buitenland. 
De kers op de taart was het huwelijk van 
prinses Eveline I met één van de vereni-
gingsleden, namelijk Philippe Haiverlain. 

Mooie liedjes duren niet lang... of toch?

Maar zoals ze zeggen, ‘mooie liedjes duren 
nooit lang’... . Hun voorzitter en sponsor 
Heyninck hield het in 1987 voor bekeken. 

Na een langdurige vergadering werd er 
toch beslist om de werking van de vereni-
ging verder te zetten en er werd een nieuw 
bestuur op poten gezet onder de leiding 
van Jean Smullenberghs. Gemakkelijk was 
dit vast en zeker niet, want ze moesten op 
zoek naar andere sponsors en dat liep niet 
altijd van een leien dakje. Maar uiteindelijk 
slaagden ze in hun opzet en veerden ze 
recht. Ze stonden er weer als voorheen! 
Er werd ook opnieuw deelgenomen aan de 
Prinses van Limburg verkiezing en ook daar 
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werd weer de hoofdvogel afgeschoten door 
hun prinses Marie-Thérèse I.

In 1988 namen de Ridders van Heco hun 
intrek in hun nieuwe (en huidige) clublokaal: 
Café op ‘t Hoekje. Dit café wordt sinds 2005 
uitgebaat door Philippe Haiverlain. 

Vanaf 1990 tot op heden, hebben de Rid-
ders van Heco verschillende eerste prijzen 
en ereplaatsen behaald voor hun deelnames 
aan verschillende stoeten in Limburg. 

Hoe jong van geest en lichaam de leden 

van de vereniging 
ook zijn, toch heeft 
ook het noodlot bij 
hen al meermaals 
toegeslagen.  Eerst 
werd de vereniging 
in 1995 getroffen 
door het overlijden 
van gewezen Prin-
ses van België 1986 
Eveline I. Alsof deze 
zware tegenslag 
nog niet genoeg 
was, verloren ze in 
de loop der jaren 
meerdere leden en 
een aantal mede-
stichters. Ook ge-
durende de laatste 
jaren moesten ze 
afscheid nemen van 
enkele (oud)leden. 
Zo zie je maar, elke 
vereniging kent haar 
glorieuze momen-
ten, maar evenzeer 

moeilijke tijden. 

Opening carnaval

Tien jaar na het suc-
ces op de verkiezing 
van Prinses van Bel-
gië, meer bepaald 
in 1996, hebben de 
Ridders van Heco 
voor het eerst de 
organisatie van de 
opening van het 
Tongers carnaval 
voor hun rekening 
genomen. Dit werd 
een fantastiche be-
levenis en succes, 
waardoor er besloten 
werd om dit initiatief 
ook in de toekomst 
te blijven verder-
zetten. Dit feest, 
opening “Tùngërs 
Càrnëval”, is onder-
tussen één van de 
Tongerse culturele 
hoogtepunten met 
optocht en wordt 
ook nu nog elk jaar 
door hen ingericht     
op 11 november 
om 11:11 uur. Een 
niet te missen gra-
tis evenement voor 
elke carnavalslief-
hebber, waar er elk 
jaar opnieuw echte 

carnavalsartiesten geprogrammeerd staan. 

Als er gefeest wordt, zijn ze erbij!

In 1996 werd hun mascotte “Louiske” inge-
huldigd. Deze werd vernoemnd naar Louis 
Heyninck, één van de medeoprichters en de 
eerste voorzitter van de Ridders van Heco, 
die in februari 2019 overleed.

In 2002 werd de vereniging op het Tongerse 
stadhuis ontvangen ter gelegenheid van 
haar 25-jarig bestaan en dit in de aan-
wezigheid van Vlaams minister-president 
Patrick Dewael. Deze feestelijke ontvangst 
werd gevolgd door een onvergetelijk diner 
met alle leden van de vereniging. 
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in de kijker

In 2010 werd het 3x11-jarig jubileum van 
de vereniging feestelijk ingezet met de orga-
nisatie van het Feest der Goedgemutsten, 
het ledenfeest van FEN-Vlaanderen. Het was 
de eerste keer dat Tongeren gaststad was 
voor dit grootste indoor carnavalsevenement 
van Vlaanderen. Het was een hele organisa-
tie, maar al dit werk werd rijkelijk beloond.  
Ongeveer 4000 goedgemutste zotskappen 
zakten af naar de speciaal daarvoor ingerich-
te narrentempen. Met de hulp van 180 
vrijwilligers werd ervoor gezorgd dat ook de 
‘Plêkbillëkës’ (zoals ze dat in Tongeren zeg-
gen) aan hun trekken kwamen. Tooghangen 
is ondertussen dan ook de favoriete lokale 
sport van deze voormalige zaalvoetbalploeg.

2010 was ook het jaar waarin gestart werd 
met de Seniorendansant; een gratis eve-
nement met optredens en de bijhorende 
drankjes, koffie en taart aan democratische 
prijzen. Het is een formule die jaar na 
jaar wint aan populaireit en ook vandaag 

nog doorgaat op de dag na de jaarlijkse 
prinsessenaanstelling.

Van een Prinses en een Opperridder

Sinds 2013 wordt er op de jaarlijkse 
prinsessenaanstelling naast een nieuwe 
prinses ook een jeugdprinses aangesteld. 
Laura I mocht als eerste jeugdprinses de 

spits afbijten en samen met Joyce I vormde 
ze een prachtig duo dat snel menig harten 
wist te veroveren.  

Tijdens de 34ste prinsessenaantelling in 
2015 was er opnieuw een primeur voor de 
Ridders van Heco: er werd geen prinses 
aangesteld, maar wel een ‘opperridder’, 
namelijk Wesley I. Hij wilde absoluut een 
eerbetoon brengen aan zijn moeder, Eveline 
I, die 33 jaar eerder de allereerste prinses 
van Heco was. En of hij een eerbetoon aan 
zijn moeder bracht! Hij kreeg carnaval dan 
ook met de paplepel binnen. Het seizoen 
van Wesley I heeft voor een nieuwe en 
onvergetelijke hoogvlieger gezorgd in de 
geschiedenis van de Ridders van Heco. Zijn 
voorgangster Sabine III opvolgen zou niet 
makkelijk zijn, maar Wesley heeft door zijn 
gepassioneerde eigen aanpak enorm veel 
respect en appreciatie afgedwongen. Dit niet 
alleen vanuit Tongeren, maar ook ver daar-

buiten. Daarenboven werd hij oververdiend 
uitgeroepen tot Prins der Prinsen 2016, een 
titel die nog extra glans gegeven heeft aan 
zijn al onvergetelijke seizoen. TV Limburg 
volgde hem naar aanleiding van deze eretitel 
op zijn laatste dag als opperridder en maakte 
hier een mooie reportage over. 

Dit alles in combinatie met de volledige 
steun van de ganse vereniging, familie en 
vrienden is de perfecte cocktail voor zulke 
onvergetelijke momenten!

De juiste man aan het roer

Het is duidelijk dat de vereniging ook nu 
nog altijd in de lift zit en hoe kan het ook 
anders. Zelf zeggen ze het met de woorden: 
wat een ongelooflijke groep hebben wij, 
of op zijn Tongers  ‘Wôo ein tërriebëlë klik 
hùbbe vêe!!!’ . 
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Dit kan uiteraard niet zonder een goede 
voorzitter: Jean Smullenberghs. Hij is 
een uitzonderlijke man van vele oorlogen 
(figuurlijk dan toch) en talenten. Hij staat 
aan het roer sinds 1987, is gekend en ge-
appreciëerd tot ver buiten de Tongerse 
Romeinse stadsmuren en vormt het perfecte 
cement voor deze prachtige vereniging. Hij 
weet als geen ander de geledingen telkens 
weer te sluiten. De Ridders van Heco zijn 
dan ook bijzonder fier op hun opperhoofd 
dat 3x11 jaar op de teller heeft als voorzitter.

Toen kwam corona... toch is er hoop  

2020 zal niet alleen voor de carnavalisten 
een jaar zijn dat in ons geheugen gegrift 
staat, maar voor de ganse wereld. Deze 
ongeziene pandemie trof iedereen en zo 
werd het ook voor hun opperridder Philippe I 
een einde in mineur. Geen stoet in de thuis-
stad Tongeren, geen eigen carnavalbal met 
aftreden van Philippe I en de aanstelling 
van de nieuwe hoogheden, geen Senioren-
dansant waar vele senioren jaarlijks zo hard 
naar uitkijken, ... 

Ook het carnavalseizoen 2021 is onzeker en 
het carnaval zal zich op heel wat vlakken 
moeten heruitvinden, maar zal er ongetwij-
feld sterkt uitkomen. Voor de Ridders van 
Heco is 2021 daarenboven een bijzonder 
jaar, gezien ze hun 4x11-jarig bestaan dan 
vieren. Ze gaan alleszins trachten om dit 
vooralsnog op gepaste wijze extra in de verf 
te zetten. Wordt dus zeker vervolgd! 

Ze hopen alvast dat iedereen in deze bizarre 
tijden goed voor zichzelf en elkaar zorgt, 
zodat een spoedig weerzien op één van 
de vele evenementen zeker weer tot de 
mogelijkheden behoort.

En zoals hun voorzitter het zou zeggen: “Op 
naar de 5x11 !”

Jean-Marc Vriamont
Ridders van Heco

in de kijker

Heeft uw VZW zich al aangepast aan de 
nieuwe VZW-wetgeving of twijfelt u eraan 
om uw vereniging om te vormen tot een 

VZW?

Op onze website www.fenvlaanderen.be 
kan u terecht voor  een beknopte hand-

leiding, maar u kan ook gratis een
gedrukte versie van onze vzw-brochure

aanvragen!
Stuur daartoe aan e-mail naar ons

secretariaat!  (jeroen@fenvlaanderen.be)

Deze nieuwe attributen zijn verkrijgbaar op de ledenverga-
deringen bij de provinciale materiaalmeester of op bestelling 

bij de provinciale commissarissen.

NIEUWE ATTRIBUTEN
IN DE FEN-SHOP

NIEUWE ATTRIBUTEN
IN DE FEN-SHOP

JUBILEUMSPELDJE 1971-2021
€ 3,00

VERENSPELD
€ 5,00
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Sinte-Annalaan 53a
9300 Aalst

053/78 77 66 
storck@telenet.be

www.storcktrofeeen.be

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen

mantels - steken - kroontjes
scepters - breuken - medailles

schouderlappen
linten - borduurwerk

alle bedrukkingen

Pins en plaketten 
in verschillende vormen,

maten en prijzen

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

Veerle Vanhasselt

Tel: 0486/17.97.24

Frans Walravensstraat 121

1651 Beersel / Lot

macherie@telenet.Be
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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 
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om het een en het ander aan te kopen. Ik 
wandelde aan de rechterkant van de straat, 
daar de zeven ministers van volksgezondheid
unaniem hadden verklaard dat je langs deze 
kant geen corona kon oplopen. Bij het zien van 
al die mensen aan de linkerkant van de straat 
moest ik walgen en dacht ik in mezelf:  binnen 
de eerste tien dagen liggen die met hun klikken 
en klakken in het ziekenhuis. Er waren er ook 
die in het midden van de straat liepen, maar 
als ook die middenlopers het beu zijn en het 
in hun kop krijgen om links te gaan lopen, dan 
zullen ze het subiet ook aan hun kl*ten hebben.

Spijtig genoeg stond de tweede golf al aan 
de deur. Alles leek goed te gaan: er waren 
minder besmettingen, minder opnames in 
ziekenhuizen, minder doden, je moest minder 
krabben aan je achterwerk en er waren minder 
mannen die hun vrouw aftroefden omdat ze 
het beu waren verplicht te moeten leven in 
dezelfde beknopte bubbel. Hoe je het ook 
draait of keert, het coronavirus blijft met zijn 
pollepel in onze dagelijkse soep draaien. Het 
einde van deze ellende is nog lang niet aan 
de horizon te bespeuren. Wij zitten met zijn 
allen nog in deze ellende die nog gretig rond 
ons heen draait. Maar juist voordat de tweede 
golf haar besmette vingers uitstak, wandelden 
de mensen hand in hand van hier naar ginder,
zonder afstand te houden en zonder mond-
maskers aan. Die idioten gingen alles terug 
naar de vaantjes helpen; door hun snot en 
zweet maakten zij de voetpaden en de berijd-
bare wegen tot een sluipmoordenaar.

En intussen loopt het wereldnieuws in de 
kranten en op de sociale media maar binnen,  
waarvan menig onder ons begint te walgen van 
ongeloof. Van de “Black Lives Matter” beweging 
had ik nog nooit gehoord. Wat ik heb vast-
gesteld, is dat witte sigarettenrokers sneller 
bruine tanden krijgen dan zwarte rokers en 

column
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Verzuipen in corona !Verzuipen in corona !
Wie had gedacht dat we elkaar meer dan drie maanden niet meer zouden horen of zien? Ik ben nu dan ook erg content 
om terug enkele woordjes te mogen neerpennen. Ik ben ontwaakt uit een soort winterslaap, al heeft de zon bijna alle 
dagen van de lockdown geschenen, alsof ze wilde zeggen: hup, kom uit je luie zetel of van achter je computer, spring 
op de fiets of trek een paar schoenen aan en kijk een keer hoe mooi het hier is in de omgeving. Ik heb dat gedaan 
ook! Alle dagen ben ik gaan wandelen of even fietsen en ik stond versteld hoe mooi het hier is en hoeveel er hier te 
bewonderen valt en dan noch gratis en voor niks. Het was voor corona ongetwijfeld even mooi, maar toen had ik er
geen ogen naar. Jullie kunnen niet geloven hoeveel deugd mij dat deed. Maar na drie maanden is er in de streek geen steegje, ka-
pelletje, stukje groen of muurtekening die ik niet gezien heb . Maar ik ben toch blij dat het gewone leven terug traag op gang komt.

Het werd tijd om opnieuw naar elkaar te 
kunnen knipogen, zonder dat een gele emoji 
het werk moest doen onderaan een sms. Een 
nieuw zomerhemd te mogen showen dat we 
net aangekocht hadden voor de lockdown. We 
zaten veel achter de computer. Iedereen dacht 
dat het onze redder was, maar stilaan begon 
hij ons te gijzelen. Wij stonden buiten met de 
buren, die wij de voorbije weken beter leerden
kennen. Ineens was de buurman altijd thuis en 
te horen aan het stemvolume van zijn vrouw 
was het toch een beetje wennen. Wij deden 
boodschappen voor mekaar en stonden in ons 
deurgat te applaudisseren, iedere avond om 
acht uur. Het was zo fijn om samen blij te zijn 
als soldaten van het zelfde bataljon, zeker in 
deze coronatijd.

Maar dan kwam de angst voor een tweede 
golf! Het werd een hete zomer. In die hete 
zomer zal het regenen zoals nooit tevoren. 
Pijpenstelen, oude wijven, de pannen van 
het dak. Honderden liters per vierkante centi-
meter en al dat gelul over de droogte kan de 
papiermand in. Er is toch niets mis met enige 
droogte. Natuurlijk oogsten de boeren maar 
stoffige aarde, de dronkaards drinken van de 

dorst dertig blikjes bier in plaats van vijftien, 
de vogels vallen uit de bomen en de vrouwen 
lopen droog tussen de billen, maar de droogte 
heeft niks dan voordelen: de paraplu’s worden 
niet nat, je kan in iedere rivier pootjebaden 
en mijn buurvrouw Angèle kan niet meer ver-
drinken in haar overstroomde achtertuin zoals 
in de juni-maand van 1989, toen ik haar toch 
nog op het droge heb kunnen trekken. De pom-
piers hebben haar mond-op-mondbeademing 
moeten geven en zo verdwenen haar tanden
in de maag van een pompier! In de propvolle 
winkelstraten botsten mensen tegen elkaar. 
Hun mondkapjes hingen eerder aan hun 
achterhoofd dan voor hun mond, bij vele 
jonge huisgezinnen werden er feestjes, bar-
becues en party’s gegeven. Overal dronken, 
dansten en zongen die jeugdige vrienden 
alsof het carnaval was. Onze ministers weten 
van toeten of blazen. Er worden acht comite’s 
opgericht, achttien keer moet er vergaderd 
worden, maar vijfentwintig keer blijft de finale 
beslissing geheel onduidelijk. De éne viroloog 
panikeert al meer dan de andere en met z’n 
allen waarschuwen ze ons ervoor dat de eerste 
golf een lachtertje zal zijn vergeleken met een 
tweede. Maar sorry, ik luister wèl hoor! Sinds 
de maand maart schud ik niemand nog de 
hand, was ik mijn vingers tien maal per dag, 
houd ik twee meter en vierenvijftig centimeter 
afstand van ieder bewegend individu, behalve 
van mijn vrouwtje en mijn zeven miauwende 
katten, drie langorige konijnen, vijf kakelende
kiekens en twee kwakende kikkers in mijn 
visvijvertje. Ik kom maar hoogstzelden uit mijn 
huis. Zo heb ik de eerste golf overleefd en ik 
zal ook hetzelfde doen bij de tweede, de derde, 
de vierde, de vijfde en misschien de zesde golf.

Maar oef, in juni gingen eindelijk de winkels 
weer open! Spijtig genoeg had ik niets nodig, 
maar om de handelaars van de lokale win-
keltjes te helpen, ging ik toch de straat op 
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van de jeugd. Al die jongeren die alle woensda-
gen riepen dat onze planeet naar de pruimen 
gaat. Het is waar dat de klimaatopwarming 
een grote bedreiging vormt, maar af en toe 
moet je toch ook eens durven erkennen dat de 
mensen mooie dingen hebben verwezenlijkt. 
Als kind mochten wij niet in de Leie zwem-
men omdat het water vervuild was. Vandaag 
is het proper en zwemmen er vissen in. Maar 
weten jullie waardoor de wereld echt naar de 
vaantjes gaat? Door de telefoon en de sociale 
media. In onze tijd keken wij altijd met grote 
schitterende blauwe ogen naar de knappe 
meisjes. Vandaag staren tieners alleen nog 
maar naar de schermpjes van hun smartphone, 
met afzakkende schouders en gebogen hoofd. 
Vreselijk! De raad die ik jullie zou geven: stop 
niet met roken, stop niet met drinken, begin 
niet aan die vermageringskuur, maar kweek 
gerust nog enkele kilootjes bij. Dat zijn alvast 
mijn voornemens nu! Zie jezelf graag, ook al 
vind je van jezelf dat je te dik bent. Heb je een 
lelijke smoel? Trek je het niet aan! Wees niet 
te hard voor anderen en vooral, wees niet te 
hard voor jezelf. Allez, santé en de kost en een 
ferme luide alaaf op het seizoen 2020-21, al is 
het nog koffiedik kijken wat daarvan terecht 
zal komen. 

Louis Ackou 
Eresenator, columnist

column

dat witte vrouwen graag eens genaaid worden 
door een zwarte bodybuilder van twee meter 
groot, anderhalve meter breed en met een 
zwans van hier tot in de Kongo. Maar ik erger 
mij aan de misbruikte boodschap van de “Black 
Lives Matter“ beweging. Zoals het rechtvaar-
digen van de geweldpleging, brandstichting, 
diefstal en andere wantoestanden. Inwoners 
die al hun eigendom zagen kapotslaan en 
plunderen. Dat is verwerpelijk. Ik was in mijn 
jonge leven ook een ‘leutemaker’, maar ik heb 
altijd mijn manieren gehouden. Ik zeg: maak 
niets stuk wat je zelf niet zou willen dat ze bij 
jou thuis komen stukslaan. Doe je het toch, 
dan draai je op voor de kosten. Ik respecteer 
ook altijd iemand in uniform, daar ik zelf op-
gevoed ben met orde en discipline. President 
Donald Trump, die nu wantrouwen zaait over 
de verkiezingen in zijn Amerika, vertoont een 
gedrag dat we kunnen bestempelen als dicta-
torisme. Het eerste wat zulke mensen doen 
als ze dreigen te verliezen, is de verkiezingen 
uitstellen en excuses zoeken zoals stembrieven 
die niet tijdig kunnen gedrukt worden. Dat zijn 
ook parallellen die we lezen over Afrikaanse en 
Arabische despoten, maar wat de rijkste man 
van de planeet ‘Zuckerberg’ vertelt, doet mij 
ook perplex staan. Terug die discussie over 
zwartepiet, die nu veel vroeger begint dan 
voorheen. Facebook zal voortaan alle beelden 
van zwartepiet verwijderen. Een roetpiet mag 
blijven, maar eentje met rode dikke lippen en 
een kont vol bananen als Josephine Baker moet 
weg. Een echte schande! Met wat bemoeit die 
man zich. Maar laat ons het hoofd koel houden. 
Zwartepiet wordt niet afgeschaft; hij verdwijnt 
alleen van facebook. Alle steden mogen gerust 
een optocht blijven organiseren met ‘echte’ 
zwartepieten. Dat mijnheeer Zuckerberg dan 
maar reclame maakt voor pieten van witte 
chocolade en zwarte Sinten en wie het er niet 
mee eens is, moet zijn chocolade maar in een 
andere winkel kopen, maar dat ze niet afko-
men met kaas- en stroopwafelpieten, zoals 
in Nederland. Dat we onze tradities moeten 
koesteren en verdedigen is zeer terecht. Want 
wat moet er nog allemaal afgeschaft worden? 
Kerstmis, want de moslims gaan niet akkoord. 
Zwartepiet, want de kleurlingen zijn het er niet 
mee eens en dan nog carnaval, want de joden 
gaan niet akkoord. Ligt dat nu aan mij of wordt 
onze cultuur vervangen ?

Mijn grootste irritatie vandaag is de negativiteit 

Coronatijd...

De straten waren leeg, de winkels gesloten, 
de mensen mochten niet meer buiten.

Maar de lente wist het niet. De bloemen 
begonnen te ontluiken. De zon glinsterde, de 
vogeltjes floten, de zwaluwen zouden binnen-
kort hun nest opzoeken, de hemel was blauw, 
de morgen was vroeg. Het was in maart 2020.

De jongeren moesten studeren via de com-
puter en zich thuis bezighouden. De mensen 
mochten niet meer gaan shoppen, noch hun 
haar laten knippen bij de kapper. Weldra 
zouden er geen bedden meer vrij zijn in de 
hospitalen terwijl de mensen bleven ziek 
worden.

Maar de lente wist het niet. De tijd om in de 
tuin te werken kwam er aan, het gras werd 
groener. Het was in maart 2020.

De mensen werden opgesloten om hun groot-
ouders, familie en kinderen te beschermen. 
Geen vergaderingen, noch eetfestijnen in 
de familie. De angst is echt geworden en de 
dagen bleven dezelfde als voorheen.

Maar de lente wist het niet, de appelbomen, 
kersenbomen en andere stonden in bloei, de 
bladeren zijn gegroeid.

De mensen zijn beginnen lezen, spelletjes 
spelen met de familie, een vreemde taal 
leren. Ze zongen op hun balkon en nodigden 
de buren uit om hetzelfde te doen. Ze hebben 
een nieuwe taal geleerd: solidair en geconcen-
treerd te zijn op andere waarden. De mensen 
hebben het belang van hun gezondheid 
gezien, het lijden van de wereld die stilstaat, 
de economie die naar beneden is gevallen.

Maar de lente wist niet dat de bloemen plaats 
gemaakt hebben voor de vruchten, de vogels 
hun nest gemaakt hebben en de zwaluwen 
zijn aangekomen.

En dan is de dag van de bevrijding aangeko-
men, de mensen hebben het vernomen via de 
televisie. Het virus had verloren, de mensen 
zijn op straat gekomen, zongen, weenden, 
omhelsden hun buren, zonder maskers en 
handschoenen.

En het is dan dat de zomer is gekomen, daar 
de lente het niet wist. Hij is er gebleven on-
danks alles, ondanks het virus, de schrik en 
de dood. Omdat de lente het niet wist, heeft 
hij de mensen terug het leven geleerd.

Alles zal goed verlopen, blijft thuis, bescherm 
jezelf en je naasten en je zal profiteren van 
het leven.

Onbekende schrijver



14 Gazet van de Carnavalist - Nr 198

evenementen

Evementen 2020 - 2021Evementen 2020 - 2021
In deze tijd van het jaar zijn carnavalisten normaliter druk bezig met het voorbereiden van de vele activiteiten die jaar-
lijks op het programma staan: opening carnaval, prinsenaanstellingen, zittingen, ... . Voor het seizoen 2020 - 2021 dat 
voor de deur staat, is dat echter veel minder evident. Wat brengt ons carnaval 2021? Wel, ook wij hebben daar het raden 
naar en kunnen daar jammer genoeg geen duidelijkheid over geven. We zullen samen moeten afwachten en misschien 
kort op de bal spelen in functie van de evolutie van de coronapandemie.

Evenementenkalender

Op onze website is reeds vele jaren een 
evenementenkalender geïntegreerd. Vereni-
gingen maken veelvuldig gebruik van deze 
kalender, hetgeen vanzelfsprekend ook de 
bedoeling is van deze webapplicatie. 

Voor het carnavalseizoen 2020-2021 werden 
er ook al heel wat activiteiten toegevoegd 
aan de kalender. Vanzelfsprekend zijn er 
ook heel wat evenementen die mogelijk niet 
zullen plaatsvinden. 

Indien activiteiten, die reeds in de agenda 
opgenomen zijn, niet zouden plaatsvinden, 
willen wij u vragen om ons dit te melden, 
zodat we deze activiteiten kunnen verwij-
deren.  Dit kan eenvoudig door een e-mail 
te sturen naar jeroen@fenvlaanderen.be 
met vermelding van de datum en de naam 
van de activiteit.

Carnavalstoeten 2021

Ook voor wat de carnavalstoeten betreft, is 
het zo dat er op onze website een overzicht 
van deze stoeten is opgenomen. De data 
van deze stoeten passen wij jaarlijks aan. 
Gezien het ook voor de stoeten nog niet 
duidelijk is wat er al dan niet georganiseerd 
zal worden, rekenen we ook hiervoor op uw 
medewerking! 

Het is voor ons onmogelijk om zelf te 
achterhalen welke stoeten al dan niet zullen 
plaatsvinden en op welke data. Wij willen u 
ook hiervoor vragen om ons een e-mail te 
sturen (jeroen@fenvlaanderen.be) indien 
er door uw vereniging inzake deze stoeten 
een beslissing genomen wordt. Indien we 
niets vernemen, blijft de oorspronkelijke 
datum van 2021 voorlopig op de website 
vermeld staan. 

FEN-evenementen

Onze federatie heeft voor haar eigen evene-
menten ook noodgedwongen een aantal 
beslissingen moeten nemen, omdat de aard 
en/of schaalgrootte van het evenement het 
niet toelaten om ze te laten plaatsvinden. 

Het 26ste academiejaar van Buutte Onder-
wijs Limburg en de Try-Out te Zonhoven 
worden uitgesteld naar volgend jaar. 

De 40ste editie van het FEN-feestbanket 
wordt eveneens verschoven en zal plaatsvin-
den op zondag 5 december 2021 te Heusden 
(Oost-Vlaanderen).

Het 49ste Feest der Goedgemutsten moet 
ook wijken voor de pandemie en wordt ge-
organiseerd op zaterdag 8 januari 2022 in 
de provincie West-Vlaanderen. Meer nieuws 
volgt weldra!  
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informatie

Info... en niet enkel voor nieuwe ledenInfo... en niet enkel voor nieuwe leden

Wist u dat onze commissarissen op vrijwillige 
basis hun taken vervullen voor de federa-
tie? Dat wil zeggen dat ze dus zelf instaan 
voor de kosten die ze in de loop van het 
carnavalseizoen maken. We willen al onze 
verenigingen vereren met minimaal één 
bezoekje per jaar, en dat zijn er geregeld 
meerdere op één avond. Weet dan ook dat 
het al jaar en dag de afspraak is dat de 
FEN-commissarissen voor de door u geor-
ganiseerde gebruikelijke activiteiten GEEN 
TOEGANGSGELD betalen. 

Onze provinciale besturen organiseren in 
de loop van het carnavalseizoen LEDEN-
VERGADERINGEN waarvoor u ook een 
uitnodiging ontvangt. Deze worden ingericht 
om informatie te geven, maar vooral ook 
om te luisteren naar wat er leeft bij onze 
leden. Jammer genoeg is de opkomst op 
deze vergadering soms erg teleurstellend 
en merken we dat we dagelijks via telefoon, 
e-mail, ... dezelfde vragen voorgeschoteld 

Beknopt willen we hier graag een aantal zaken in de kijker plaatsen. Voor nieuwe leden is het altijd interessant om te 
weten wat de geplogenheden zijn, maar het is soms ook wel goed om deze even opnieuw onder de aandacht te brengen 
van onze ‘ouwe getrouwen’.  

krijgen als op een ledenvergadering be-
handeld werden. We hopen dan ook meer 
verenigingen vertegenwoordigd te zien op 
de vergaderingen en bovendien is het ook 
interessant om elkaars noden en zorgen 
te horen en (nieuwe) contacten te leggen. 

Ten dienste van de verenigingen werd er een 
uitgebreide WEBAPPLICATIE ontwikkeld. 
Hierover werd op de ledenvergaderingen 
ook al geregeld toelichting gegeven, maar 
we merken dat er toch nog vragen zijn. Wat 
de gegevens van uw vereniging betreft, is 
het aan u om deze up-to-date te houden. 
Indien de door ons gebruikte contactge-
gevens (voorzitter, secretaris, briefwisseling 
en verzekeringen) niet kloppen, kan u dit 
eenvoudig doorgeven via www.fenvlaan-
deren.be > leden > adreswijziging. 

In de webapplicatie is er ook een PER-
SONENLIJST opgenomen. Dit is niet jullie 
ledenlijst, maar de lijst van alle personen 

waarvoor ooit iets aangevraagd werd. 
Deze lijst dient u up-do-date te houden 
om makkelijk met de applicatie te kun-
nen werken. Personen die niet langer deel 
uitmaken van uw vereniging, moet u op 
non-actief zetten. Personen zelf wijzigen of 
aanpassingen doen, kan u niet, want aan 
elke persoon is een historiek gekoppeld. 
Als namen foutief geschreven zijn, kan u 
dit melden via jeroen@fenvlaanderen.be . 
Personen toevoegen in de lijst kan niet; deze 
komen automatisch in de lijst wanneer u op 
hun naam één of andere aanvraag doet. 

Tot slot willen we u erop wijzen dat we 
moeten voldoen aan de GDPR-regelgeving. 
Al te vaak merken we echter nog dat 
e-mailadressen vrijgegeven worden bij 
het versturen van uitnodigingen. De e-
mailadressen van uw bestemmelingen 
dient u dan ook in BLINDE KOPIE (BCC) 
te plaatsen, dan zijn ze niet zichtbaar voor 
andere geadresseerden.

Fotografie & video voor evenementen,

Grafisch ontwerp voor 

affiches, uitnodigingen...

DJ voor allerhande feesten!

bedrijven, huwelijken, communie,

sportwedstrijden, portretten...
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Zoals vorig jaar reeds kenbaar gemaakt in onze gazet van de carnavalist, moesten alle vzw’s 
uiterlijk voor 31 december 2019 (de gedoogperiode liep toen ten einde) hun UBO-register inge-
diend hebben. De juistheid van dit register moest ook één keer per jaar spontaan herbevestigd 
worden door de verantwoordelijken van de vzw. Elke wijziging betreffende een uiteindelijke 
begunstigde moest ook binnen één maand na de wijziging in het UBO-register worden inge-
schreven. 

Om technische redenen werd per 30 april 2020 de informatie over de uiteindelijke begunstigden 
automatisch bevestigd. Vòòr 2021 is een bevestiging dus niet meer nodig! 

De UBO’s zullen in de toekomst steeds beves-
tigd moeten worden binnen de 12 maanden na 
elke wijziging en er is ondertussen ook een 
waarschuwingssysteem opgezet in het online plat-
form van het UBO-register om de wettelijke verte-
genwoordigers van de vzw op de hoogte te stellen 
van het verstrijken van deze termijn van één jaar. 

Belangrijk om weten: Indien u zich nog niet in 
orde gesteld heeft met de verplichtingen omtrent 
het UBO-register, kunnen er sancties opgelegd 
worden! 

Verzekeringen

Verplicht UBO-register voor vzw’s
Enkele aandachtspunten en wijzigingen voor u onder de loep

Ledenverzekeringen komen te vervallenLedenverzekeringen komen te vervallen
Niettegenstaande we op dit moment niet weten wat er van het carnavalseizoen 2020-2021 in huis zal komen, is het onze 
plicht om jullie te informeren over een aantal zaken, waaronder in het bijzonder ook de verzekeringen. We merken nu 
reeds dat er heel wat carnavalsactiviteiten afgelast worden, hetgeen vanzelfsprekend begrijpelijk is in de huidige context. 
Ondertussen worden er wel plannen uitgewerkt voor kleinschalige initiatieven of alternatieve activiteiten, zoals afhaal 
eetdagen, om wat euro’s in het laatje te krijgen. Verlies hierbij zeker ook de verzekeringen niet uit het oog! 

Burgerlijke aansprakelijkheid

Ondertussen is het algemeen geweten 
dat de verenigingen die actief lid zijn van 
onze federatie beschikken over een gra-
tis verzekering inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid. Dit is als het ware de 
familiale verzekering van jullie vereniging. 
Wanneer er activiteiten georganiseerd wor-
den en aan een derde schade toegebracht 
wordt, dan kunnen jullie terugvallen op deze 
verzeke-ring. Indien jullie lidmaatschap in 
orde is, moeten jullie zich alvast geen zorgen 
maken! Het verzekeringsattest - dat vaak op-
gevraagd wordt door verhuurders van zalen, 
... - kunnen jullie onbeperkt downloaden via 
onze webapplicatie.

Ledenverzekering

Naast de schade ten aanzien van derden, is 
het natuurlijk ook steeds mogelijk dat jul-
lie eigen leden zich kwetsen bij het (ver-)
bouwen van een carnavalwagen, tijdens 
een (afhaal)eetdag, ... . Jullie leden kunnen 
dan ook bijkomend verzekerd worden voor 
lichamelijke ongevallen. Dit is geen verplich-
ting, maar we merken vaak dat men zich 

pas informeert of komt aankloppen wanneer 
het te laat is en dan kunnen we echt niets 
meer doen. 

Ledenverzekeringen zijn op dagbasis of 
permanente af te sluiten. De permanente 
verzekeringen lopen jaarlijks van 1 novem-
ber tot en met 31 oktober van het daaropvol-
gende jaar. Dat wil bijgevolg zeggen dat per 
1 november 2020 de aangevraagde 
ledenverzekeringen van het voorbije 
seizoen komen te vervallen.  Indien 

jullie bijgevolg willen beschikken over een 
ledenverzekering, dienen jullie zelf het initia-
tief te nemen en deze via de webapplicatie 
aan te vragen. 

Verzekering carnavalwagens

Het is wel heel erg voorbarig nu, maar 
wat de verzekering voor carnavalwagens 
betreft (burgerlijke aansprakelijkheid), is 
er een wijziging, al is dit slechts vormelijk. 
De gekende ‘groene kaart’ is sedert 1 juli 
vervangen door een wit exemplaar en mag 
vanaf nu ook digitaal verzonden worden. 
Dat wil zeggen dat we jullie nog vlotter van 
dienst kunnen zijn en niet langer afhankelijk 
zijn van de post.  Dit wil niet zeggen dat jullie 
last minute aanvragen kunnen doen, want 
dit attest is o.a. ook nodig voor de aanvraag 
van de gemeentelijke machtigingen. 

Voor meer informatie over de verzekeringen 
en het inkijken van de verzekeringspolis-
sen, kan u terecht op onze website www.
fenvlaanderen.be onder de rubriek ‘verze-
keringen’. 
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carnaval 2021

Laat ons een positief signaal geven ...Laat ons een positief signaal geven ...
Ik weet niet of het aan mij ligt, maar het is opvallend hoe vaak carnaval de voorbije maanden persaandacht kreeg. Men 
zou er zowaar euforisch van worden, ware het niet dat de ‘eervolle vermeldingen’ die ons te beurt vielen, allesbehalve 
positief waren of aandacht schonken aan de mooie aspecten van deze volkscultuur. We werden afschilderd als één van 
de meest performante verspreiders van het coronavirus en dit tot vervelens toe.  

Jaarorden, speldjes en eretekens 2021Jaarorden, speldjes en eretekens 2021
De carnavalsbeleving is doorspekt van tradities. Eéntje ervan - ontstaan als persiflage op een militair gebruik - is het 
uitreiken van onderscheidingen of eretekens. Het is een goed ingeburgerde traditie, ook vandaag nog. Eretekens als 
medailles, lintjes, speldjes, ... zijn door de carnavalisten erg gegeerd en voor verzamelaars echte hebbedingetjes. Ook 
onze federatie rijkt jaarlijks eretekens uit. Voor 2020-2021 willen we daaromtrent een aantal zaken verduidelijken.    

Men vergeet hierbij jammer genoeg vaak 
alle vrijwilligers die achter deze organisaties 
schuilgaan. Stuk voor stuk personen die de 
draaiende motor zijn achter het verenigings-
leven en het maatschappelijke leven. Is 
het nu uit ‘commerciële’ overwegingen dat 
journalisten in titels en krantenkoppen graag 
de vloer vegen met vrijwilligersorganisa-
ties? Of wat is de motivatie? We moesten 
alleszins vaststellen dat de vele bekende 
danstempels, clubs en reisorganisaties, ... 
niet zo expliciet met de vinger gewezen 
werden in deze sage.

Enfin, tot zover mijn of onze frustratie, want 
blijven stilstaan is achteruit gaan. Laten we 
op een positieve manier de toekomst tege-
moet kijken en een positief signaal geven! 

Oproep carnaval 2021

We zijn er ons allemaal bewust van dat het 
seizoen 2020-2021 heel anders zal uitzien, 
zoniet gereduceerd wordt tot iets minimaals. 
Maar in de plaats van te focussen op wat 
er allemaal niet kan, is het wat ons betreft 
beter om te kijken naar wat er eventueel 

wel mogelijk is. Mij is altijd verteld dat car-
navalisten positief ingesteld en creatief zijn, 
dus dat moet zeker lukken. 

De opening van het carnaval op 11 novem-
ber, carnavalszondag, halfvasten, ... . Het 
zijn allemaal data die steevast in ieders 
agenda staan en niet kunnen verplaatst 
worden, laat staan dat carnaval plots een 
zomerse aangelegenheid wordt. Daarom 
willen wij u allemaal oproepen om zeker al 
de start van het carnavalseizoen niet onop-
gemerkt voorbij te laten gaan. Misschien 

moeten we inderdaad back to basics gaan 
dan. Lokaal en kleinschalig worden mogelijk 
de kernwoorden van carnaval 2021. Maar is 
dat zo een groot probleem? Zo is het uitein-
delijk ook allemaal ooit ergens begonnen.  

We roepen vast en zeker niet op om de coro-
namaatregelen met voeten te treden,  wel 
integendeel. Onze gezondheid is prioriteit 
nummer één. In overleg met je vereniging 
en lokaal bestuur kan bekeken worden wat 
wel mogelijk is, al is het maar symbolisch. 
Hijs de carnavalsvlaggen in uw straat of 
dorp, zet uw carnavalsmonumenten in de 
kijker, ... en toon dit aan de buitenwereld.  

We willen u vragen om foto’s, filmpjes, ar-
tikels, ... van uw carnavalsbeleving met ons 
te delen, zodat we kunnen tonen dat ook 
wij onze meest geliefde passie en hobby niet 
zomaar een jaar in de koelkast stoppen en 
uit het straatbeeld laten verdwijnen. 

Stuur uw foto’s, filmpjes en artikels naar  je-
roen@fenvlaanderen.be en wij gaan ermee 
aan de slag!

Jaarorden / hoedspeldjes 2021

De nieuwe jaarorden en hoedspeldjes van 
het seizoen 2021 waren reeds besteld voor 
de uitbraak van de corona-pandemie en zijn 
aldus geleverd. Elke vereniging heeft recht 
op deze jaarorde en zal deze kunnen beko-
men. De manier waarop deze zal verdeeld 
worden, zal in de loop van het seizoen door 
de provinciale afdelingen bekendgemaakt 
worden. Hetzelfde geldt voor de hoed-
speldjes, die normaal slechts na het Feest 
der Goedgemutsten bedeeld worden, maar 
ook nu reeds ter beschikking zijn. Heb wat 
de bedeling betreft alvast even geduld, zodat 
ook wij de nodige regelingen kunnen treffen.

Zilveren, Euro- & Edelnarren

Op het Feest der Goedgemutsten worden 
jaarlijks narren uitgereikt aan verdienstelijke 
leden. Gezien de editie van 2021 geschrapt 
is, zullen er dit seizoen dan ook geen nar-
ren uitgereikt worden. Personen voor wie er 
reeds een nar werd aangevraagd, kunnen 
de terugbetaling aanvragen, of zullen deze 
uitgereikt krijgen op het Feest der Goedge-
mutsten in 2022.    

Jubileumspeldjes

Verenigingen of individuele leden die een 
veelvoud van 11 jaar lid zijn van onze fe-
deratie ontvangen hiervoor ook een onder-

scheiding. De verenigingen en individuele 
leden die hiervoor in aanmerking komen, 
ontvangen een schrijven en dienen de 
speldjes via de webapplicatie (op naam) 
aan te vragen. Indien uw vereniging deze 
speldjes dit jaar wenst te ontvangen, kan dat 
door onze commissarissen gebeuren indien 
u hiervoor covid-proof wat organiseert. Uit-
zonderlijk kan deze viering ook met een jaar 
uitgesteld worden indien verenigingen dit 
wensen. Individuele leden zullen de speldjes 
wel in de loop van het seizoen 2020-2021 
bezorgd krijgen. 

Meer informatie kan u steeds verkrijgen op 
ons secretariaat! 
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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 : 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.

19
52
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Contactadres : The Snoopy’s - Zottegem
Iris Vanden Bossche - Eikenmolen 32 - 9570 Lierde
GSM: 0496/57 66 50 - E-mail: zkvdesnoopys@gmail.com

Te koop
Carnavalwagen en kledij thema zee, boot, matrozen. Bestaat uit 
trekker (vrachtwagen) en 1 aanhangwagen. 10 plaatsen op de 
wagen. 40 kostuums van matrozen.  

14
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Contactadres : De Sjikke Stikken - Baassrode 
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode
E-mail: sven_devisscher@telenet.be

Te koop
Thema My Little Pony: Zelfgemaakte carnavalshoeden in roze foam 
met regenboogmanen (25 stuks) en kostuums. Prijs overeen te 
komen. 

11
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : De Orde van Hemel en Aarde - Linter
Petra Limborgs - Sint-Lambertusstraat 24 - 3401 Walshoutem
E-mail: cvhemel.aarde@hotmail.com

Te koop
Zeer mooie praalwagen met verlichting en manueel beweegbare 
kop. Thema: fantasierijke drankenwereld. Achteraan is plaats 
voorzien voor een stroomgroep. Bijhorende kostuums. Afmetingen: 
13m lang, 3m breed en 4m hoog. Beschibaar: einde seizoen 2020.   

11
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Contactadres : De Spetsers - Zottegem
Jo Persoons - Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
GSM: 0472/42 08 02 - E-mail: jo.persoons@telenet.be

Te koop
Wagen thema technical insects en cars. 2x wagen getrokken door 
tractor met overbouw (enkel overbouw en onderdelen hiervan te 
koop). Plaats voor 4 personen. 1x wagen met ingebouwde kraan. 
3x kleine wagentjes. 40 bijpassende kostuums, eventueel ook 
afzonderlijk verkocht. Meet foto’s op aanvraag. Geen sms, enkel 
telefonische info. 
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Contactadres : De Jukeboxkes - Sint-Gillis-Waas
Jessica Fabry - Kemzekedorp 7 bus 1 - 9190 Kemzeke
GSM: 0478/61 24 29 - E-mail: jeskefabry@hotmail.com

Te koop
Praalwagen te koop. Prijs 2900 euro. Thema: reis rond de wereld. 
Hoogte 4m, breedte 4m, lengte 12m. Opslagplaats voorzien.     
Staanplaats voor 10 personen op verdiep. Trekoog tractor. Vrij 
vanaf 11 april 2020. 
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Contactadres : De Totentrekkers - Lokeren
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be

Te koop
Carnavalwagens en kostuums. 1 grote duw-eend met zitplaats 
voor kleine kindjes. 2 duw-eenden, 1 grote wagen met bloemen en 
grote eenden (kan ook zonder onderstel, dan zijn het ook 4 duw-
eenden). 1 wagen met draakjes en eendenhoofden inc. onderstel. 
8 kinderkostuums (incl. licht), 14 kostuums voor volwassenen (incl. 
licht). Grote foamhoeden (incl. licht). Diverse isomo-onderdelen. 
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Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie (Maasmechelen)
Noël Gijsen - Hofstraat 1 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/86 76 57 - E-mail: n.gijsen@outlook.com

Te koop
Mooie loopgroep te koop. Thema piloot. 16 mannen-, 10 vrou-
wen- en 6 kinderkostuums. Alles in zeer degelijke staat over te 
nemen. Verlichting in jassen en hoeden blijft zitten. Tevens zin de 
onderdelen van de wagen ook beschikbaar. Voor meer foto’s kijk op 
onze fb-pagina.  

13
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Contactadres : De Kazoo’s - Hamme
Filip Bosman - Molenaarsdreef 17 - 9220 Hamme
E-mail: info@kazoos.be

Te koop
Praalwagen thema spooktacular. Stevig gebouwd op een laag en 
wendbaar chassis. Wagen werd gebruikt als kinderwagen. Onder-
aan is ruimte voor enkele kindjes, en er is een grote schommel 
(voor ongeveer 6  kinderen). Bovenaan kunnen nog een 5-tal 
personen staan. Lenge 6m,, breedte 3m, hoogte 4m. Moet zo snel 
mogelijk weg. 
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advertenties “te huur” en “te koop”

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 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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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
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 !

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

Mevrouw
Elvire SAENEN

De Jipie’s Schakkebroek
Weduwe van Eugeen Berings

Geboren te Zelem op 15 mei 1927
Overleden te Zelem op 19 mei 2020

Mevrouw
Elza STEEGMANS

De Jipie’s Schakkebroek
Weduwe van Jean Vandereydt

Geboren te Herk-de-Stad op 28 november 1940
Overleden te Landen op 4 april 2020

De Heer
Serge DEBROUX

Eresenator FEN-Vlaanderen
Echtgenoot van mevrouw Alice Reynders
Geboren te Landen op 3 augustus 1934
Overleden te Tongeren op 21 mei 2020

De heer
Jo KNAEPEN

Prins 2016 Kon. Ridders v/d Ceuleman Borgloon 
Verloofde van Pauline Vilenne

Geboren te Tongeren op 3 augustus 1987
Overleden te Borgloon op 8 april 2020

Mevrouw
Betsy WAELBERTS

Eresenator van de Breese Stoepluipers 
Weduwe van Anselmus Jansen

Geboren te Gerdingen op 18 december 1934
Overleden te Bree op 25 april 2020
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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.
 - enkel overlijdensberichten die ons per post of e-mail worden overgemaakt, worden opgenomen in deze rubriek - 

Mevrouw
Ann MASSANT

CV Geweldig Sint-Truiden
Echtgenote van Ivo Leunen

Geboren te Sint-Truiden op 6 augustus 1967
Overleden te Hasselt op 18 september 2020

De heer
Urbain VANELDEREN

Gewezen bestuurslid FEN-Vlaanderen
Echtgenoot van Marie-Thérèse SMETS

Geboren te Sint-Truiden op 21 maart 1941
Overleden te Sint-Truiden op 10 juni 2020

We gedenken alle carnavalisten,
vrienden en familie van wie we afscheid moesten 

nemen in deze moeilijke en onwezenlijke tijd.
Wij betuigen ons innig medeleven aan alle getroffen 

families, vrienden en kennissen.
 

Mevrouw
Melanie ‘Nini’ TREMERIE

Ondervoorzitter Mechels Karnaval Komitee
Erelid Gilde de Knullen - Bestuurslid Mechelse Prinsenkamer

Weduwe van Louis-Paul Vanden Bosch
Geboren te Mechelen op 17 juni 1945
Overleden te Mechelen op 9 juni 2020

De Heer
Jozef ‘Jos’ DAEMS

Ex-prins en 1ste Keizer van De Bierpruvers Ekeren
Weduwnaar van mevrouw Maria Josée Bollaert

Geboren te Deurne op 7 oktober 1931
Overleden te Ekeren op 5 juli 2020
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houd moed...

ook dit komt 
weer goed !

FEN-Vlaanderen
in dienst van carnaval


