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editoriaal
te worden.
Wat onze federatie betreft, kan ik alleen maar
vaststellen dat we stevig in het zadel zitten en
dat alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen zijn om er een geslaagd seizoen van te
maken en jullie maximaal te ondersteunen in
jullie vragen en noden. Al 646 verenigingen
vernieuwden momenteel hun lidmaatschap of
sloten zich als nieuw lid aan bij onze federatie.
Dit vertrouwen van jullie kant is dan ook onze
motivatie om dit alles te blijven doen.
Ondertussen hebben we zelf al een aantal
organisaties achter de rug, waarop we graag
even terugblikken.

Geachte lezers,
Beste carnavalsvrienden,
Met een dubbel gevoel neem ik de pen ter
hand om dit voorwoord neer te schrijven.
Het eerste voorwoord in mijn functie als
voorzitter a.i. van FEN-Vlaanderen. Vanzelfsprekend ben ik bijzonder fier dat ik aan het
roer mag staan van deze mooie federatie.
Anderzijds heb ik een gevoel van droefheid,
want er is iemand uit ons midden ontvallen.
Iemand die 33 seizoenen lang lief en leed
gedeeld heeft met FEN-Vlaanderen en de
vele carnavalisten. Het nieuws dat onze
voorzitter Jean-Jos Lecoque op 9 oktober in
alle rust is ingeslapen na een lange ongelijke
strijd, heeft ons allen dan ook hard getroffen. Ik wil namens FEN-Vlaanderen graag
onze bijzondere genegenheid ten aanzien
van Jean-Jos, zijn echtgenote Marie-Celine
en de voltallige familie uitspreken. Samen
stonden ze positief in het leven en wij zullen hem blijvend gedenken in vele mooie
herinneringen.
Ondertussen is de maand december al een
stukje gevorderd en gaan we richting de
feestdagen, maar voor ons carnavalisten
is het echte startsein van de feestdagen
al gegeven op 11 november. Overal in
Vlaanderen werd toen het carnavalseizoen
2020 officiëel afgetrapt. Achter de schermen
werd wel al vele maanden voorbereidend
werk geleverd, maar het was wachten tot
de 11de van de 11de vooraleer de carnavalsplunje en bijhorende attributen weer uit
de kast gehaald werden en we allemaal in
vol ornaat naar buiten trokken. Ondertussen zijn er weer heel wat nieuwe prinselijke
hoogheden aangesteld en carnavalbals gepasseerd en staan er minstens nog evenveel
activiteiten op de agenda. Het belooft alvast
weer een bijzonder druk carnavalseizoen

Wagenbouw is één van die tradities bij carnaval
horen en het is belangrijk dat wij aandacht
hebben voor het behoud hiervan. Om die reden
werd er onder impuls van FEN Oost-Vlaanderen
een eerste basisopleiding isomobewerking georganiseerd, waarvan je verder in deze editie
het verslag kan lezen. Het resultaat mocht alleszins gezien worden. Een pluim op de hoed van
de initiatiefnemers, de cursisten en de leraar. Ik
hoop dat we aan deze basisopleiding dan ook
een vervolg kunnen breien. Dus als er vragen
zijn op dat vlak, kan u steeds bij ons terecht!
Nog één van die tradities is het tonpraten.
Buutte Onderwijs Limburg sluit haar academiejaar traditioneel af op de laatste zondag van de
maand november. Op 24 november mochten
we maar liefst 9 afgestudeerde tonpraters aan
het werk zien tijdens de 25ste Try-Out. Het niveau van de buuttes was weer sterk verbeterd,
al bleken de zenuwen soms een spelbreker te
zijn. Humor maken is dan ook geen lachtertje
en daarom aan allen een welgemeende proficiat en zeker ook aan het ganse BOL team! De
publieke belangstelling was al wat groter dan
vorig jaar, maar het zou echt een stimulans
zijn, mochten er nog meer carnavalisten de
weg vinden naar deze Try-Out. Een uitgebreid
verslag kan je ook in deze editie terugvinden.
Op zondag 8 december trokken we dan weer
naar West-Vlaanderen, waar in ‘De Oude Kaasmakerij’ te Passendale het 39ste Feestbanket
plaatsvond. We werden er culinair verwend en

de aanwezigheid van eresenatoren en ereleden
deed ons veel plezier. Het is altijd fijn om herinneringen en anekdotes op te halen met een lekkere hap en een goed glaasje. Traditioneel werd
er ook van de gelegenheid gebruik gemaakt
om jubilarissen in de bloemetjes te zetten.
Ondervoorzitter Van Dijck Luc en provinciaal
voorzitter FEN Antwerpen Wouters Constant
werden gehuldigd voor hun 11-jarig lidmaatschap bij FEN-Vlaanderen. Provinciaal voorzitter FEN Vlaams-Brabant Jean-Ackermans
heeft dan weer 22 jaren trouwe dienst erop
zitten. Ik wil deze drie jubilarissen nogmaals
bijzonder feliciteren met hun gedrevenheid en
niet-aflatende inzet voor FEN en het carnaval
in Vlaanderen.
Ondertussen is het 48ste Feest der Goedgemutsten in aantocht. Op zaterdag 4 januari
2020 zijn we voor dit evenement opnieuw te
gast in de provincie Oost-Vlaanderen, meerbepaald in de provinciehoofdstad Gent. De
inrichtende vereniging is het Organisatiecomité
Karnaval Ledeberg. Ze hebben een lange en
intense voorbereiding achter de rug en wij hopen samen met hen, dat hun inzet ook rijkelijk
beloond zal worden door het bezoek van vele
carnavalisten. We gaan er als federatie dan ook
van uit dat we u daar allen mogen verwelkomen, het is tenslotte het ledenfeest van onze
federatie. Dit mooie evenement kan slechts
bestaan bij gratie van jullie aanwezigheid. Dus
op 4 januari allemaal naar Gent!
Eerst staan de eindejaarsfeesten echter voor de
deur. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik
maken om iedereen prettige feestdagen en een
gelukkig en carnavalesk 2020 toe te wensen.
Laten we er samen voor zorgen dat 2020
een jaar wordt waarin we allemaal samen in
vriendschap, broederschap en met respect
voor elkaar carnaval kunnen vieren! Carnaval
met de grote C, met aandacht voor wat en hoe
carnaval echt moet zijn en met een kritische
blik ten aanzien van mensen die dit niet doen!
Alaaf, alaaf, alaaf !
Jeroen BELLINGS
Voorzitter FEN-Vlaanderen a.i.
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in memoriam

Afscheid van een collega en vriend:
Jean-Jos Lecoque, onze voorzitter
Jean-Jos Lecoque, Jos voor de vrienden, is een naam die bij menig carnavalist vast en zeker niet onbekend in de oren
klinkt. En inderdaad, een carnavalist in hart en nieren, maar bovenal ook de voorzitter van onze federatie. Na 33 seizoenen ten dienste van FEN is hij na een lange en ongelijke strijd in alle stilte van ons heengegaan. Als iemand zoveel
jaren in ons midden is, dan is het gemis bij het afscheid dan ook erg groot en dan worden we daar even stil bij. De vele
mooie herinneringen aan Jean-Jos en zijn familie, blijven we echter meedragen in het hart van onze FEN-familie. We hebben dan ook niet alleen afscheid moeten nemen van een voorzitter, maar in het bijzonder van een vriend en carnavalist.
Jean-Jos woonde samen met zijn familie
in het Zuid-Limburgse Millen, een deelgemeente van Riemst. Het ondernemen
zat hem in het bloed. Samen met zijn
familie runde hij vele jaren het tentenbedrijf
Lecoque. Met man en macht werden voor
heel wat festiviteiten feesttenten opgetrokken. Daarnaast baatten ze ook samen
het zwembad ‘De Zeemeeuw’ uit, waar ook
naast het zwembad - in de cafetaria - heel
wat gezellige momenten beleefd werden.
Ook grote evenementen werden door de
familie Lecoque niet geschuwd! Het jaarlijkse en legendarische veteranentornooi
is er daar één van! Na de stopzetting van
het zwembad en het tentenbedrijf, bleef Jos
ondernemen en rolde hij in de carnavalbusiness met het ontwerpen en vervaardigen
van speldjes en medailles.
Dat Jean-Jos carnavalist moest worden,
stond bijna in de sterren geschreven. Riemst
is een landelijke gemeente met bijna 17 000
inwoners en maar liefst 7 carnavalstoeten. Je
kan dus moeilijk anders dan carnavalist zijn
in Riemst. En daar lag dan ook zijn passie,
bij dat carnaval. Het carnaval in Millen lag
hem erg nauw aan het hart en hij was er
één van de sterkhouders als voorzitter van
CV De Kattenvillers, waar hij zelf ook nog
de scepter als prins mocht zwaaien. Op
de site van het zwembad werden grootse
prinsenaanstellingen georganiseerd en ook
de stoetafsluitingen in de grote feesttent
waren echt een succes. Hij was dan ook
bijzonder fier met het ontwerp, de realisatie
en de inhuldiging van het beeldje van de
Kattenviller (de bijnaam voor de inwoners
van Millen) in het centrum van Millen. Hij
liet zelfs tientallen bronzen beeldjes maken
voor zijn FEN-collega’s. Hij was ook erg trots
op de traditie die hieruit ontstond, namelijk
de jaarlijkse uitreiking van de gouden Kattenviller aan een persoon of groep die zich
verdienstelijk wist te maken in Millen. Hij was
ook één van de trekkende krachten achter
de samenwerking tussen de Riemsterse
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gen, al kon hij zijn roots niet verloochenen
en bleef zijn hart voor een groot stuk bij
zijn Limburgse verenigingen, waar hij zoveel
jaren kind aan huis was.
Als federatie mochten we van hem en zijn
lieve echtgenote Marcie-Celine bijzonder
veel gastvrijheid ontvangen ten huize
Lecoque. FEN Limburg heeft quasi alle familiefeesten mogen bijwonen zoals communiefeesten en zelfs de bruiloft van zijn dochter
op de 11de van de 11de in carnavaluniform.
Voor Jean-Jos en Marie-Celine was FEN bijna
als familie.

carnavalverenigingen onder de koepel ‘Carnavalesk Riemst’, die jaarlijks instaat voor de
opening van het Riemsterse carnaval op 11
november en waar hij de vaste presentator
van dienst was.
Dat Jean-Jos vroeg of laat ooit in aanraking zou komen met de Federatie Europese
Narren was dus ook bijna vanzelfsprekend.
Op de statutaire vergadering van 7 juni
1986 werd hij aangesteld als provinciaal
commissaris voor de provincie Limburg.
Een taak die hij met hart en ziel vervulde.
In 1997 werd hij provinciaal secretaris en
vervolgens in 2004 provinciaal voorzitter.
De overstap naar het dagelijks bestuur van
onze federatie maakte hij in mei 2009 om de
functie van ondervoorzitter te bekleden. Op
de statuaire vergadering van 16 mei 2012
werd hij tenslotte als voorzitter aangesteld,
toch wel een bekroning van zijn jarenlange
carrière bij FEN. Hij heeft zich steeds ten
dienste gesteld van de verenigingen en wist
onze federatie met glans te vertegenwoordiGazet van de Carnavalist - Nr 195

We koesteren dan ook de mooie momenten
die we samen beleefd hebben op verschillende uitstappen, feestjes en seminaries.
Het was prachtig wanneer aan het hotel
in Papiermühle aan de Moezel in Duitsland
3 dagen lang de FEN-vlag wapperde als
teken van onze aanwezigheid. De mooie
reizen als carnavalist naar Rio de Janeiro en
Santa Cruz op Tenerife, waar we ontvangen
werden als diplomaten, meewandelden in
de stoet in uniform onder begeleiding van
veiligheidsagenten, en dit onder applaus
van het aanwezige publiek. Allemaal mooie
herinneringen om te koesteren en nooit
meer te vergeten!
Groot was dan ook de verslagenheid toen
de eerste berichten over zijn ziek zijn de kop
opstaken, maar de vechtlust en positiviteit
bij Jean-Jos en zijn familie was enorm. Hij
werd omringd met de beste zorgen en liefde,
maar deze ongelijke strijd heeft Jos jammer
genoeg verloren.
De grens tussen vreugde en verdriet ligt
soms erg dicht bij elkaar, ook in het carnaval. Bij het afscheid van Jean-Jos als
vriend, carnavalist en voorzitter willen we
hem, zijn echtgenote Marie-Celine en zijn
ganse familie dan ook danken voor de vele
mooie herinneringen. Wij zullen hem nooit
vergeten. Rust in vrede. Alaaf!
De redactie

in de kijker

De Bommels uit Ronse vieren
de 70ste stoet !
Bommelend Ronse maakt zich op voor de viering van de zeventigste Bommelsstoet. Op 7 januari 1950 vond de eerste
Bommelsstoet plaats en dat wordt luisterrijk gevierd op zaterdag 11, zondag 12 en maandag 13 januari 2020. Snuggere
narren onder jullie zullen opmerken dat hier een rekenfout in zit. Maar neen hoor! In 1961 waren er in ons land zware
politieke onlusten met stakingen, betogingen en conflicten met de ordediensten… en werd het gemaskerd deelnemen
aan optochten verboden. Om die reden mochten de vredelievende ‘Bonmos’ van Ronse hun vreugde niet uitleven in een
11de stoet. Dit gaf later echter een enorme boost aan de Bommelsfeesten die jaar na jaar nog steeds groter en bekender
worden.

Wat eens zijn middeleeuwse oorsprong vond
in de Zottenfeesten binnen de kapittelkerk
van Sint-Hermes met zijn bedevaart tegen
de geestesziekten, de Verloren Maandag en
de Driekoningenvieringen, is te Ronse uitgegroeid tot carnavaleske Bommelsfeesten
op ‘Zotte Maandag’. Tot de jaren zeventig
sprak men enkel van ‘Zotte Mondag’ omdat
de hoofdgebeurtenis plaatsvond op de
eerste maandag na Driekoningen, maar de
textielindustrie kon het niet meer hebben dat
de maandagnamiddag en de dinsdagvoormiddag verloren gingen voor de economie.
Daarom werd de hoofdactiviteit verplaatst
naar de zaterdagavond.

Om 18 uur start dan
de echte Bommelsstoet
met de publiciteitskaravaan van de hoofdsponsors en meer dan dertig
groeperingen met mooi
versierde en verlichte
carnavalswagens. Duizenden verklede Bonmos vergezellen de
stoet. Na een optocht
door de centrumstraten,
eindigt deze op de Grote
Markt waar het koningspaar op het podium
geniet van deze kleurrijke stoet. Na hun
toespraak werpen zij de Gouden Bommel
uit, waarna een optreden van Steve Thielen
van start gaat. Tussendoor is er een speciale
verrassingsact voor de viering van de 70ste
verjaardag en omstreeks 21 uur is er vuurwerk met klank- en lichtshow. Hierna duiken
duizenden Bommels de feestnacht in… .
Op zondagmorgen 12 januari bezoekt het
Hof eerst de kleintjes in het ziekenhuis en
vanaf 13.30 uur worden de Bommelkies

in de stadsfeestzaal verwacht voor hun
feestnamiddag met optredens, verkiezing
van jeugdprins en -prinses (geboren in 2010)
en de show van het koningspaar.
Op maandagnamiddag 13 januari heeft in
dezelfde zaal om 14 uur het Bommelsfeest
plaats met verschillende optredens van o.a.
Belle Perez en The Kwaremont Brodders. ’s
Avonds herbegint de kroegentocht met om
23 uur de verbranding van de ‘Zatten Bommel’ op de Grote Markt, gevolgd door de
langste nacht van de echte Bonmos.
Omwille van de viering van de 70ste verjaardag is er heel wat speciaals voorzien.
De meeste zaken zullen als verrassing uitgespeeld worden en sommige zullen via de
pers kenbaar gemaakt worden. Het wordt
dus uitkijken… én beleven als goedgeluimde
Bonmos!
Guy De Vos
Voorzitter a.i. Stedelijke Raad der Bommels

Na een rijkelijk ontbijt starten de Bommels
van Ronse op zaterdag 11 januari 2020 om
10 uur aan de vernieuwde ‘Zottenmuur’ waar
het nieuwe koningspaar zijn naamplaatje zal
aanbrengen. In stoet gaat het dan naar de
Bommelsfontein aan het station voor een
hulde aan de dansende nar. Daarna gaat
het verder naar het podium op de Grote
Markt. Hier krijgt het koningspaar om 11
uur de scepter uit handen van de voorzitter, terwijl de burgemeester de macht over
de stad voor drie dagen symbolisch afstaat
door het overhandigen van de sleutel van
het stadhuis. Met deze laatste kunnen de
Bommels naar binnen, waar in de trouwzaal
een academische zitting plaatsvindt, gevolgd
door een rijkelijke receptie. Daarna brengen
ze een bezoekje aan de ouderen in het
woonzorgcentrum.
Gazet van de Carnavalist - Nr 195
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Basisopleiding isomobewerking is een
groot succes !
‘FEN Vlaanderen ten dienste van carnaval’ is onze leuze en dat wil zeggen dat onze taken zich niet enkel beperken tot het
bijwonen van carnavalsactiviteiten en het uitreiken van eretekens. We moeten de carnavalisten bovenal ondersteunen,
zeker wanneer het gaat om het in ere houden van tradities. Wat het tonpraten betreft, doen we al 25 jaar lang heel wat
inspanningen met Buutte Onderwijs Limburg. Wagenbouw is echter ook een aspect dat - met uitzondering van een aantal
regio’s - jammer genoeg aan belangstelling inboet en waarvan de kennis en kunde niet overal in huis is. In het verleden
werden er door onze federatie al cursussen wagenbouw georganiseerd. Met de basisopleiding isomobewerking knopen
we hier opnieuw bij aan. Met succes zo blijkt!
Buytaert, een echte artiest voor wat onder
andere het bewerken van isomo betreft.
Hij zorgde ook voor een locatie, namelijk
de carnavalshallen van Dendermonde. We
willen Bram dan ook bijzonder danken voor
zijn kennis, kunde en de mogelijkheid om de
carnavalshallen te mogen gebruiken.
Na de laatste voorbereidingen in de vooravond, was het al vroeg uit de veren om aan
de opleiding te beginnen. Tussen 8 en 9
uur ‘s morgens konden de leerlingen zich
aanmelden. Bram had voor iedereen alvast
een werkoverall voorzien, waarvoor dank.
Onze Oost-Vlaamse commissarissen kregen
van een carnavalist de vraag of er nog
opleidingen wagenbouw georganiseerd
werden door FEN. Dat was reden genoeg
om met een paar commissarissen aan tafel
te gaan en de eerste stappen te zetten om
dit vernieuwde initiatief op poten te zetten,
namelijk een kwalitatieve basisopleiding
isomobewerking.
Een uitgewerkt voorstel met bijhorende
kostenraming werd ter goedkeuring aan de
beheerraad voorgelegd en dit werd positief
onthaald, waarna de concretisering van het
project van start kon gaan: een datum werd
geprikt, een lesgever en locatie werden
gezocht en de logistieke omkadering werd
in orde gebracht.
Om de kwaliteit van de opleiding te kunnen
garanderen, konden er maximaal 20 personen deelnemen aan de cursus: dus tien
verenigingen met telkenmale 2 personen
konden zich inschrijven. Na een eerste communicatie op de provinciale ledenvergadering, bleek veel bijkomende publiciteit niet
nodig. Al snel waren alle plaatsen volzet. Dit
aantal deelnemers was vrij beperkt, maar als
er noden zijn (ook in andere provincies), kan
dit initiatief natuurlijk een vervolg krijgen in
de toekomst.
Als lesgever werd er gekozen voor Bram
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een prinsensteek zouden moeten maken. Ter
inspiratie hadden een aantal van de leerlingen alvast hun eigen steek meegenomen.
Eerst werd er een ruwe schets getekend op
de isomoblok en dan werd er ruw gesneden.
Stap per stap en stukje per stukje werd
dit snijwerk dan verfijnd en meer in detail
uitgesneden, tot men tot het gewenste eindresultaat kwam. Dit vergde heel wat tijd. Er
was wel een korte pauze om de inwendige
mens te versterken met een broodje en een
drankje, maar al snel werden de isomoblokken weer onder handen genomen.

Er werd gestart met een korte inleiding: hoe
moeten we veilig werken, welke materialen
zijn er zoal nodig, op welke manier beginnen we aan de blok isomo te werken en hoe
kan je in de blok gaan snijden. Vervolgens
werden die verschillende snijtechnieken
uitgeprobeerd, waarbij al snel duidelijk
werd dat de éne manier al wat handiger
was dan de andere, al kan het resultaat van
die moeilijkere snijtechnieken misschien wel
mooier zijn.
Dan was het tijd om echt aan de slag te
gaan. Er werd gekozen voor een praktische
opleiding, dus de leerlingen moesten zelf de
handen uit de mouwen steken. Op voorhand
werd er gecommuniceerd dat de ‘groentjes’
Gazet van de Carnavalist - Nr 195

Toen de laatste details uitgesneden waren,
werd er toegelicht hoe deze uitgesneden
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steken verder konden afgewerkt worden.
Om effectief alles af te werken, was de dag
te kort, maar het ging dan ook in eerste
instantie om een basisopleiding voor isomobewerking.
Aan dat isomobewerken zijn ook wel wat
risico’s verbonden, maar gelukkig was de
EHBO-koffer niet ver weg. Het bleef gelukkig
bij een aantal lichte snijwonden.
Er werd ook heel wat creatief talent ontdenkt! Sommigen hadden echt feeling voor
het snijden van de isomo, anderen hadden
meer oog voor detail, nog anderen waren
dan weer erg creatief, ... en dit zonder dat
ze het zelf wisten. Fijn als die talenten zo
tot uiting kunnen komen!
Alle cursisten kijken alleszins tevreden terug
naar de opleiding. Jammer natuurlijk dat het
tijdsbestek te kort was om ook de volledige
afwerking van de steek te kunnen doen,
maar dat is mogelijk een piste voor een
volgende editie, waarbij een tweedaagse
misschien een oplossing kan zijn. Onze docent van dienst, Bram Buytaert was zelf ook
erg tevreden en is alvast bereid om ook in
de toekomst verder samen te werken en het
opleidingsaanbod mogelijk uit te breiden.
Het team van FEN Oost-Vlaanderen is alleszins enthousiast om hier een vervolg aan te
breien, waarbij al onze FEN-leden de kans
krijgen om zich deze (en andere) technieken
eigen te maken.
Graag willen we FEN Oost-Vlaanderen dan
ook danken voor hun inzet en enthousiasme,
alsook Bram Buytaert en de cursisten. Dit
wordt vast en zeker vervolgd!
Kenny De Ronne

FEN Academie
Provinciaal Commissaris Oost-Vlaanderen
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Klimaatactivisten
De zomervakantie is weer voorbij en voor veel mensen betekent dat opnieuw verlangen naar de herfstzon om hun uitgeputte
lichaam weer op te laden, na die overhitte zomervakantie ergens op een eiland omringd met niets anders dan gezouten
water en waar er niks te bezoeken valt behalve de bar en het zwembad van het hotel van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds

Louis Ackou - columnist

laat. Altijd met dezelfde lamzakken met een kop als een aangebrande brochette en maar zuipen tot ze erbij neervallen

Het is droevig deze column te moeten beginnen met een eerbetoon aan onze alom geliefde
voorzitter van FEN Vlaanderen: Jean-Jos.
Beste Jean-Jos, Het mocht niet zo zijn. Veel te
vroeg het leven moeten verlaten na een langdurende ziekte, dat doet pijn. Je was een mens
die de waarheid en echtheid in je levensmotto
hield en dat zonder veel franjes erom. Spijtig
genoeg is de grote FEN-familie op zo’n verlies
niet voorbereid. Je had nog zoveel plannen en
nog zoveel te doen, maar het mocht niet meer
zijn. Het is nu voor altijd “toen”. Rust in vrede
Jean-Jos, je herinneringen
zullen blijven. De Louis uit Menen, zoals je me
dikwijls noemde.
Cocktails aangelengd met afwaswater, whisky
van de streek die meer smaakt naar een uitgeperste natte vol gepiste Schotse kilt, bier dat
smaakt naar braaksel van een Joodse carnavalist uit Aalst. En dan naar bed gaan: een maag
gevuld met specialiteiten in alle kleuren en
geuren van de streek die echt niet te vreten
zijn en waarvan je om vier uur in de nacht op
handen en voeten over de grond kruipt om
dan de badkamer vol te kotsen daar je de
knop van de verlichting niet hebt gevonden.
Ondertussen hoor je je vrouw maar vloeken
dat ze dat gespuug zat is en dat het tijd is om
terug naar huis te vliegen. Als overmaat van
ramp kwam dan het nieuws dat de vliegtuigmaatschappij failliet verklaart was en moesten
zij enkele dagen in de onwetendheid blijven.
Daar zij een all-in vakantie hadden geboekt,
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moesten zij nog een tweetal dagen op een
terrasstoel onder een overvloedig hete zon en
met een lege maag en een lege bankkaart de
tijd verdrijven en wachten op het verlossende
nieuws wanneer er een vlucht hen huiswaarts
zou brengen.

zouden exporteren de ganse wereld rond, is
dat toch veel beter voor het klimaat dan die
bedrijven wegpesten met allerlei belastingen
en verbodswetten. En boven alles hebben wij
nog geen regering, maar morgen misschien
wel of overmorgen. Wie weet?

Het is me wat met dat klimaat tegenwoordig.
Ik heb mijn buik vol van de klimaatmanifestanten die roepen dat de wereld over twaalf
jaar vergaat. Als het niet regent, dan blijft het
verdorie droog. En wat te doen als het deze
winter gaat sneeuwen? Awel, dan maken wij
samen met de kindjes een sneeuwman zeker
! Voor de ogen twee kooltjes als we die nog
kunnen vinden en een wortel als neus. Maar
zienderwijze smelten spijtig genoeg de ijskappen, de gletsjers worden groener en in enkele
landen van Azië zijn er zoveel overstromingen
dat alle mensen er een gratis zwemslip en snorkel krijgen. Zij dragen die zelfs binnenshuis,
want hun kleine huisjes gebouwd met platen,
planken en plastiekfolie die anderen zomaar
wegwerpen, laten nogal veel vocht door.

Wie had nu gedacht dat Kim Clijsters, onze
wereldster op de tenniscourts, haar comeback
zou aankondigen? Laat ons maar hopen dat
het Herman De Croo en Mark Eyskens niet
inspireert hetzelfde te doen als Kim... .

Tegen dit alles protesteren klimaatactivisten
die zich verenigd hebben in verschillende
kaarters-, biljart- en knikkerclubs onder het
voorzitterschap van een Greta Thunberg of
een Anuna De Wever. Hun clubleden zijn veganisten, slipperfanaten, ongeschoren klojoos,
wijven met haren in hun neus, koppels met
afgedankte carnavalskostuums gekocht op de
Euregionale Carnavalsbeurs in Ham, bachelors
aan den dop die kabaal maken op de straat en
maar bushokjes vernielen, de etalages van de
hardwerkende winkelier in brokken gooien, terwijl ze allen high zijn van patattenschillensap te
drinken of zelfgekweekte groene radijzencompote te eten, mensen lastigvallen tijdens niet
toegelaten sit-in betogingen, maar zorgen voor
minder CO2-uitstoot door hun neus wat minder
te snuiten of veel minder scheten te laten.
Maar, ze vergeten dat de luchtkwaliteit al jaren
verbetert. De Schelde en de Leie zijn nog nooit
zo proper geweest. Ik heb er mijn buik van vol
dat die klimaathysterici roepen dat de wereld
over twaalf jaar zal vergaan en dat iedereen
die het vliegtuig neemt of een biefstuk eet een
schuldgevoel zou moeten hebben. Vergeten
we niet dat de chemiebedrijven in ons land de
grootste vervuilers zijn, maar behoren tot de
properste ter wereld. Als we deze technologie
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En om af te sluiten heb ik nog een gouden
raad voor de Aalsterse carnavalvereniging
“De Vismooil’n”. Gedenk de leuze boven de
deur van het Brugse crematorium: Laat je niet
kisten, alles komt in kannen en kruiken.
Laat ons hopen op een prachtige winter met
veel blauwe wolken en een stralende hemel,
waar de zon mag schijnen in al haar glorie,
zodoende dat alle prachtige carnavalwagens,
kostuums en beschilderde gezichten schitteren
in de straten, omringd door een grote schaar
feestvierende, zingende en dansende mensen
met de zotskap op van klein tot groot. Leve
het carnaval 2019-2020.
Louis Ackou
Eresenator, columnist

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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buutte onderwijs limburg

25ste Try-Out te Zonhoven
met 9 buutreedners in de ton !
Waar we een paar jaar geleden vreesden voor het voortbestaan van BOL door een dreigend gebrek aan leerlingen, is het tij
thans volledig gekeerd. In die mate zelfs dat we een leerlingenstop hebben moeten invoeren om de kwaliteit van de lessen te
kunnen garanderen. Dat is dus erg positief en een pluim op de hoed van Hubert Maessen, Roger Schepers en het ganse BOLteam! Het schooljaar van BOL wordt traditioneel afgesloten met de Try-Out, waarop de leerlingen hun nieuwe buut voorstellen aan het grote publiek. Op zondag 24 november was het dan ook weer verzamelen geblazen in Ontmoetingscentrum
Tentakel te Zonhoven voor de 25ste Try-Out van Buutte-Onderwijs Limbug. Maar liefst 9 tonpraters hebben de eindmeet
gehaald en namen plaats in de praatton. De publieke opkomst was weliswaar groter dan vorig jaar, maar het zou een extra
steun zijn voor BOL, mocht er nog meer belangstelling zijn voor deze kleurrijke carnavaltraditie. Wie echter wel aanwezig
was, heeft zich dat vast en zeker niet beklaagd.

De deuren van het ontmoetingscentrum
werden om 13:11 uur geopend voor het
publiek, dat onmiddellijk werd meegezogen
in de carnavalsfeer door onze muziekkapel
“De Lustige Blazers” uit Gruitrode. Net als
de voorbije jaren stonden ze in voor de
muzikale opluistering van deze carnavalsnamiddag.
Op de tonen van diezelfde blaaskapel werd
de bühne ingenomen voor de openingsceremonie van deze 25ste Try-Out van BuutteOnderwijs Limburg. Provinciaal voorzitter
(en tevens lector van BOL) Hubert Maessen
gaf kort een inleiding, waarna voorzitter a.i.
Jeroen Bellings het woord nam. Het verdere
verloop van de middag werd in goede banen
geleid door Roger Schepers, animator, presentator en lector van BOL.
Hoewel de Try-Out in geen enkel opzicht
mag beschouwd worden als een wedstrijd,
heeft BOL er steeds voor gekozen om een
jury te laten oordelen over de prestaties
van de kandidaten. De juryleden zorgen
ervoor dat onze leerlingen na afloop van
de Try-Out een rapport met raadgevingen
en suggesties ontvangen.
Na de officiële geplogenheiden die horen bij
de opening van de Try-Out, was het na een

jaartje afwezigheid aan de dansmariekes
van CV De Gaaplepels uit Molenbeersel om
als eerste het podium te bestijgen. Bij een
carnavalszitting als de Try-Out mogen dansmariekes gewoon niet ontbreken! Ze zijn
net als tonpraten een mooi aspect van het
carnaval dat jammer genoeg wat aan belangstelling moet inboeten. De jongedames
brachten een bijzonder gesmaakt optreden,
waarvoor een welgemeende dankuwel.

Vervolgens was het aan Jos Martens uit
Beek (Bree) om de spits af te bijten. Als
eerste plaatsnemen in de ton is vanzelfsprekend niet evident; het publiek moet nog

in de sfeer komen en het is altijd spannend
afwachten of ze vlot meegaan in de humor
die er gebracht wordt.
Ook Jos was er een jaartje tussenuit, maar
stond nu voor de 6de keer in de ton. Op
‘eigen houtje’ trok hij richting de bühne,
waar hij in de huid van Jos de doe-hetzelver kroop.
Voor zijn geboorte stond al in de sterren geschreven dat Jos een (on)handige doe-hetzelver zou worden; vader had hamertenen
en moeder was een zaag. In school was
hij geen groot licht. Door wat misplaatst
gedrag, kwam hij in de gevangenis terecht,
waar hij met zijn groene vingers plantjes
mocht kweken in de tuin, en die waren hasjtikke lekker. Zijn zaken gaan niet echt goed,
maar als echte doe-het-zelver is hij er wel
in geslaagd om 5 kindjes te maken, al zit
er wel eentje tussen van de periode dat hij
in een zwart gat gevallen was. Ondertussen
klust hij rustig verder en gaat hij ook bij de
buurvrouw wel eens bijk(l)ussen. Jos blijft
niet gespaard van allerlei voorvallen, maar
al zal het misschien even duren, wat hij zelf
doet, doet hij beter.
Het publiek moest duidelijk nog wat in de
sfeer komen, maar Jos wist de aanwezigen
al te ontdooien, waardoor het pad geëffend
was voor de andere tonpraters. Voor de
tweede tonprater moesten we naar het
Zuid-Limburgse Widooie (Tongeren) trekken. De erg actieve Els Clerinx, ook lid van
de Ridders van de Katteköp uit Haren, is er
tussen haar potten en pannen in geslaagd
een nieuwe buut in elkaar te steken en
stond voor de 10de keer in de ton. Met de
nodige portie zenuwen nam ze als truckchauffeuse plaats op het podium.
Dat ze het druk heeft en collegiaal is, was
al snel duidelijk want ze was nog aan het
gsm’en met een collega. Ze had namelijk
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buutte onderwijs limburg
Omdat het luisteren naar die buuttes toch
wel de nodige aandacht vraagt, wordt
er altijd voor variatie in het programma
gezorgd. Eén van die vaste intermezzo’s
wordt verzorgd door Jeroen Bellings. Elk
jaar neemt hij de microfoon zelfzeker ter
hand om een aantal meezingers door de
luidsprekers te knallen, waarbij men de
beentjes even kan strekken of een glasasje
drinken. De achtergronddansers van FENLimburg zorgden daarbij nog voor een extraatje. Hierna waren de aanwezigen weer
klaar om hun aandacht en volle te richten
op de volgende tonpraters.
zijn verloren lading vette varkens gevonden
in GC Tentakel. Ze heeft altijd graag een
stuur in haar handen gehad, al heeft het
toch wel even geduurd vooraleer ze haar
‘klein’ en ‘groot’ rijbewijs gehaald heeft,
waarna ze aan de slag kon als truckchauffeuse. Al werd ze op haar eerste job wel
ontslaan, al had ze niks gedaan. Ze is echt
een stielvrouw, maar heeft bang voor gesloten ruimtes, zeker wanneer ze voor een
gesloten café staat. Ook haar bedprestaties komen aan bod, al heeft ze slechts
olympische sex. Wat al snel duidelijk was,
is dat het leven van een truckchauffeuse erg
bewogen kan zijn; van internationale ritten
tot pakjesdienst.
Als eerste vrouw in de ton deed Els het
weer voortreffelijk. Nadat ze in haar gele
hesje zonder brokken te maken (want haar
achterkant is gevoelig voor uitzwenken)
weer richting de kleedkamer getrokken
was, mocht Patrick De Groof uit Maasmechelen onder begeleiding van de blaaskapel
plaatsnemen op het podium. Patrick stond
- met een jaar onderbreking - voor de 5de
keer in de praatton van BOL. Met zijn typetje
van Slimme Rik de schoolmeester, kwam hij
zijn ervaringen als meester uit de doeken
doen. Voor andere jobs was hij alleszins te
slim, dus werd hij maar schoolmeester. En
dat levert blijkbaar hilarische toestanden
op. Zijn optreden werd alleszins gesmaakt
door de aanwezige carnavalisten.

Marc Janssens uit Oudsbergen mocht als
4de tonprater zijn werkstuk presenteren.
Zijn 11 jaar buutte-ervaring kwam al snel tot
uiting, want hij wist het aanwezige publiek
onmiddelijk aan zich te binden met zijn
buutte ‘Jefke wordt oud’.

Oud worden doen we allemaal, maar
gezond oud worden is niet evident. Jefke
werd zelfs ziek van zijn doker. Levenslang
moest hij op voorschrift pillen pakken, maar
was dat even schrikken als er maar voor 30
dagen pillen in het doosje van de apotheek
zitten. Met een dagelijks modderbad ging
hij zich dan ook voorbereiden op wat hem
te wachten stond. Ook zijn kleinzoon en
echtgenote waren al bezig met plannen
voor na zijn dood. Samen trekken ze uiteindelijk naar een ‘incontinentiehotel’, waar ze
toch wel eigenaardige sanitaire gewoontes
hebben, zeker wat papierbezuinigingen
aangaat. In de cafetaria kan Jefke zijn
pintjes drinken en ook in de keuken van
het bejaardentehuis springt hij wel eens bij.
Daarnaast worden er ook uitstapjes gedaan.
Al is er al een halve daguitstap voorbij vooraleer iedereen op de bus zit. Bij een uitstap
naar de boerderij maakten ze het helemaal
te bond, zeker wanneer de koe ging zitten
toen Jefke net melk wilde drinken, want hij
eet en drinkt graag zo gezond en vers mogelijk. Al bij al heeft Jefke het zo slecht nog
niet en geniet hij samen met zijn vrouwtje,
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kinderen en kleinkinderen van de oude dag!
Vooraleer het religieuze gedeelte van de
namiddag aan te vatten, want de pauze was
in aantocht, werd het podium vrijgemaakt
voor de 5de tonprater. Daarvoor trokken we
over de lansgrenzen heen naar Nederland,
meerbepaald Maria-Hoop, een kerkdorp
van de gemeente Echt-Susteren. Carola
Vergoossens, de tweede vrouw in het BOLgezelschap, ging in haar typetje van tante
Agaath op jacht.
Agaath staat al lang droog en dat jeukt. Ze
trok op doktersadvies naar een psychiater,
die al snel inzag dat ze het slachtoffer was
van haar eigen schoonheid. In haar jacht
op mannen schakelde ze dan toch maar een
datingbureau in, al schrok ze even toen ze
hoorde dat de mannen tijdens de tombola
al getrokken werden. Heel wat dates zijn
gepasseerd: een Duitser, een inbreker, een
bankdirecteur, ... . Eén van haar dates wilde
haar jeukprobleem verhelpen en deed haar
10 kilogram krabsalade cadeau. In haar
zoektocht waagde ze zich zelfs aan selecties voor een televisieprogramma, al werd
ze niet geselecteerd, haar naked attraction
was er wel eentje van formaat. Ondanks al
haar pogingen gaat haar potentie er niet op
vooruit en jeuk heeft ze ook nog altijd. Maar
ja, denk eraan, op elk potje past uiteindelijk
wel een dekseltje.
Toen was het tijd voor een welverdiende
pauze met muziek van de blaaskapel, een
lekkere frisse pint en de nodige sanitaire
verplichtingen.
Na de pauze werd het podium in gereedheid
gebracht voor een klepper van formaat met
maar liefst 17 jaar buutte-ervaring. Erik
Verheyen, lid de Kezelzekskes uit Rotem die
steevast present zijn op onze Try-Out, nam
plaats in de ton en was duidelijk (niet) ‘de
schoenste thoes’.
Dat hij niet de enige is met mindere looks,
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buutte onderwijs limburg
Van het noorden van Limburg, opnieuw
naar het zuiden voor de volgende tonprater.
Eddy Rochus uit Borgloon, al tien jaar leerling van onze buutte-school en tevens lid
van de carnavalvereniging De Stroopmennekes, nam als 7de tonprater plaats op
de bühne in de gedaante van dokter Anal
Ramadan.

was in de zaal al snel merkbaar, want wisten
jullie dat 1 op 3 mensen lelijk is? Maar ja,
wie niet mooi is, moet zijn andere talenten
in de kijker zetten, als die er tenminste
zijn. Als prematuurtje werd hij omwille van
zijn looks al afgezonderd in een bijzondere
couveuse. Speelmaatjes had hij ook niet,
behalve de hond dan misschien, of was
dat omdat hij moest rondlopen met een
stuk vlees rond de hals. Toch slaagde hij
erin om de liefde van zijn leven te vinden,
maar zij moet het ook niet van haar uiterlijk
hebben. Bij de eerste ontmoeting met zijn
schoonmoeder wist hij al van waar ze die
natuurlijke schoonheid heeft. Het is echter
met de tweede liefde van zijn leven dat hij
moest trouwen, al sloeg de stress bij het
verlovingsfeest toch wel wat op zijn darmen.
Erik bracht in de door hem gekende stijl de
hele zaal meteen weer aan het lachen. Zoals reeds neergepend, kennen we met BOL
een luxe probleem wat het aantal leerlingen
betreft, in die mate dat Erik onze vaste
lectoren Hubert en Roger heeft bijgestaan
tijdens de lessen. We willen namelijk dat
iedereen evenveel aandacht krijgt en dat
er een kwaliteitsvolle opleiding geboden
wordt. De jarenlange ervaring van Erik hebben zijn collega-tonpraters zeker weten te
appreciëren, waarvoor ook een bijzonder
woordje van dank.
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Hij was aanvankelijk dokter in Turkije, maar
dat was niks voor hem, want maar liefst
80% van zijn patiënten waren schapen.
Daarom is hij naar België verhuisd. Eén
van zijn vaste klanten is zijn grote broer
Lachmed, met wie hij het nogal te verduren
heeft. Dokter Anal staat altijd klaar met raad
en daad; van het voorschrijven van zalfjes
‘lektanminzak’, tot vermageringsadvies voor
madam Janet. Hoe kan je als dikkertje nu
sneller afvallen dan door aan een missverkiezing deel te nemen? Daar val je vanzelf als eerste af! Ook het zwaardere werk
als gynaecoloog kan hij gerust aan, waarbij
hij diepgaand onderzoek niet schuwt. Ook
zwangerschapstesten afnemen kan hij uitstekend, zonder al te moeilijke vragen. De
aanwezigen wisten Eddy’s typetje duidelijk
te smaken, waarna hij onder applaus van de
zaal weer richting kleedkamers trok.
Na Eddy was er weer een muzikaal intermezzo voorzien. Onze Nederlandse BOLleerlinge kan zowaar ook een stukje zingen!
En dat heeft Carola, alias tante Agaath, dan
ook uit volle borst gedaan, tot groot jolijt
van de toeschouwers. Zeker haar tietenlied
werd bijzonder gesmaakt.
Dan weer tijd voor aandacht. Tom Vanhemel
uit Oudsbergen kreeg als voorlaatste tonprater een opmars van de blaaskapel. Het
was voor Tom het tweede academiejaar bij
BOL en dit jaar koos hij ervoor om als ‘vrij
gezellige Guido’ het publiek te entertainen.
Guido is nog altijd vrijgezel, maar daar kan
hij weinig aan doen: zijn schoonouders konden namelijk geen kinderen krijgen. Maar
dat vrijgezellenleven valt nog vrij goed mee,
want hij kan altijd rekenen op de buurvrouw
Jeannine, die steevast komt helpen om de
zak buiten te zetten. Waarom getrouwde
mannen dikker zijn dan vrijgezellen, wist
hij ook te verklaren. In zijn zoektocht naar
een vrouw plaatste Guido ook al contactadvertenties en ging hij langs bij datingbureau
‘de scheve schaats’, waardoor hij zelfs op
date ging in Blankenberge met Gerarda.
Met haar leek het wel te klikken, maar het
koken zonder potten in de parenclub was
toch net dat druppeltje teveel. Zijn job als
zelfstandige combineert Guido met voltijds
vrijgezel zijn, al is zijn bed - met de vriendinnen Manuela en Vaseline - de grootste
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aftrekpost die hij heeft.
Als tweedejaarsstudent aan onze buutteschool heeft Tom heel wat vooruitgang
geboekt. Zijn buut was erg geslaagd, al
bleven de zenuwen hem wat parten spelen.

Josiane Vanderheyden, net als Erik lid
van de Kezelzekskes, mocht vervolgens
als derde dame in het BOL-gezelschap de
Try-Out afsluiten. Als José Madam WC trok
Josiane gewapend met een WC-borstel en
luchtverfrisser gezwind richting het podium
onder begeleiding van de blaaskapel.
Het viel José al onmiddellijk op dat het niet
echt fris rook in de zaal. Was dit misschien
omdat de blaaskapel niet langs voor, maar
langs achteren aan het blazen was? Haar
zes toiletregels werden nog eens onder de
aandacht gebracht. Laat dus zeker op tijd
de string zakken! José is ook commercieel
ingesteld. Zo zijn er op het mannentoilet
bijvoorbeeld twee tarieven: voor grote en
kleine piemels. Toch gek dat iedereen voor
de grote piemels betaalt, al geeft ze soms
spontaan dan wel wat wisselgeld terug.
Financiëel legt dit haar alvast geen windeieren. Op hygiëne is José ook erg gesteld:
elke dag wast ze zelfs haar WC-borstel in de
vaatwas. Als madam WC maak je blijkbaar
toch wel wat mee in het leven zo blijkt.

terugblik
weer beter dan vorig jaar, maar het kan
altijd nog veel beter.
Iedereen die op één of andere manier,
zowel voor als achter de schermen, een
steentje bijgedragen heeft aan het welslagen van dit 25ste academiejaar en de TryOut, verdient in elk geval een dikke proficiat
en een welgemeend woordje van dank. We
blijven verder gaan op de ingeslagen weg!
Wij kijk alvast uit naar de editie van volgend
jaar! U komt toch ook?
De redactie

Als laatste tonprater zorgde Josiane voor
een bijzonder geslaagd afsluiting van de
25ste Try-Out. Na een laatste afmars, nodigde Roger Schepers het bestuur van FENVlaanderen, de juryleden en de tonpraters
uit om zich naar het podium te begeven.
Links en rechts werden er nog wat dankwoorden uitgesproken en ook de diploma’s
werden overhandigd aan de afgestudeerden
van Buutte-Onderwijs Limburg.
Traditiegetrouw werdt er afgesloten met het

Limburgs Volkslied, instrumentaal gebracht
door de blaaskapel en met de vocale ondersteuning Jeroen Bellings.
Samengevat mogen we stellen dat het een
geslaagde 25ste editie van de Try-Out is
geweest. Het niveau van de teksten was
erg goed, al moesten we ook vaststellen
dat de zenuwen op de dag van de Tr-Out
soms zodanig de kop opsteken dat er heel
wat van die kwaliteit minder goed tot uiting
komt. Ook de publieke belangstelling was

verhuur van carnavalswagens

partytafels

CV DE NAOMIEKES vzw
0485 91 16 96 - bertrand.chretien@telenet.be

voor al uw
activiteiten
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GENT
“ Met de steun van de Stad Gent”
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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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praktische tips

Jaarorden, zilveren narren, euronarren, edelnarren
Feest der Goedgemutsten te Gent
Inzake de organisatie van het Feest der Goedgemutsten brengen wij net zoals
andere jaren enkele nuttige tips onder de aandacht. Op dit moment tellen we
immers een behoorlijk groot aantal nieuwe leden, waarvan de meesten weinig
of niets afweten over de praktische kant van dit grootse evenement.
Uit de vele vragen die ons gesteld worden,
blijkt dat voornamelijk onze nieuwe leden
niet goed op de hoogte zijn omtrent de
bedoeling en het verloop van dit grootste
indoor-carnavalsevenement in Vlaanderen.
Het Feest der Goedgemutsten dat ditmaal
al voor de 48ste keer wordt georganiseerd,
heeft steeds en altijd de bedoeling gehad
om op de eerste zaterdag van het nieuwe
jaar zo veel mogelijk “goedgemutste”
carnavalisten samen te brengen in één
groot carnavalesk verbroederingsfeest over
alle grenzen heen.
Tot nu toe zijn we quasi altijd in dit opzet
geslaagd en mochten wij, afhankelijk
van de plaats van het gebeuren, telkens
rekenen op 2.000 à 4.000 bezoekers. Met
een vrij grote zekerheid durven we ervan
uitgaan dat ook deze keer de belangstelling
behoorlijk groot zal zijn.
Zoals in het verleden zullen alle bezoekers
aan ons feest bij het binnenkomen gratis
het nieuwe FEN-speldje ontvangen
en traditiegetrouw worden er geen
toegangsgelden gevraagd.
De deuren gaan open om 19u11, terwijl de

officiële openingsceremonie naar aloude
traditie tegen 21u11 mag verwacht worden.
Deze plechtigheid wordt zoals altijd zo kort
mogelijk gehouden en zal hooguit een
dertigtal minuten in beslag nemen. Vanaf
dan wordt de dansvloer opengesteld voor
het publiek en kan het echte carnavaleske
feestgebeuren in al zijn grootsheid en
plezier losbarsten.
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Voor de bestuursleden van FEN-Vlaanderen
die het secretariaat bemannen, wordt het
een avond van hard werken. Uit ervaring
weten we immers dat vele verenigingen ons
komen opzoeken om allerlei problemen op
te lossen en om uiteraard de speciale kaart
(zie verkleind model hieronder) die zij in de
loop van deze maand ontvangen, te komen
inruilen voor de nieuwe FEN-jaarorde
2020. U dient deze kaart dus mee te
brengen! Let wel, enkel verenigingen of
individuele leden die persoonlijk aanwezig
zijn, kunnen deze jaarorde bekomen. Er
worden dus geen jaarorden meegegeven
van leden die niet aanwezig zijn.

21u30 - Limburg
22u00 --Limburg
22u15
West-Vlaanderen
22u45 - Oost-Vlaanderen
22u30 --Vlaams-Brabant
23u30
Antwerpen
23u45
Vlaams-Brabant
23u00 - West-Vlaanderen

De uurregeling voor de uitreiking van
de aangevraagde narren (zie in hierlangs)
werd vastgelegd en we vragen u ook om

JAARORDE 2020
FEN Vlaanderen

FEN-Vlaanderen

Deze kaart kan u op het
Feest der Goedgemutsten 2020 te Gent
inruilen voor een gratis jaarorde 2020
Lidnummer: 0001

Uitreiking van de
Zilveren
UitreikingNarren
van de
Zilveren
Narren
en
Euronarren
Euronarren en Edelnarren

Provincie: Oost-Vlaanderen

Naam: ORDE VAN DE GOEDGEMUTSTE CARNAVALIST
Lokaliteit: 1111 Carnavalegem
Naam en handtekening van de begunstigde:

21u30 - Antwerpen

23u30 - Oost-Vlaanderen

zich tijdig aan te melden om alles vlot
te laten verlopen. De laureaten voor de
narren dienen ook persoonlijk aanwezig te
zijn. Van laureaten die afwezig zijn, wordt
de aanvraag vernietigd en terugbetaald.
Wat het parkeren betreft, is het zo dat er
een dropzone voor bussen voorzien is ter
hoogte van de Eskimofabriek. De bussen
kunnen hier niet parkeren. Daarvoor is
er aan de Dampoort een zone voorzien.
Gelieve dus de buschauffeurs te informeren
hieromtrent en de parkeerinstructies die
gegeven worden strikt op te volgen. Voor
personenwagens is er bij de bedrijven in de
onmiddellijke omgeving van de feestlocatie
voldoende parkeergelegenheid voorzien.
Wij durven hopen dat het voor velen
een beetje duidelijker geworden is en
dat alle bezoekers onze raadgevingen
aandachtig zullen lezen en opvolgen. In
dat geval garanderen wij elkeen, zowel de
duizenden carnavalisten als de mensen die
instaan voor de organisatie, wederom een
onvergetelijke feestavond.
Indien u toch nog vragen heeft of meer
informatie wenst, kan u ons secretariaat
steeds contacteren!

De jaarorden dienen uiterlijk tegen 23.00 uur afgehaald te worden op het secretariaat.
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Secretariaat:
jeroen@fenvlaanderen.be - 0479/84 41 38
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in de kijker

Organisatiecomité Karnaval Ledeberg
organiseert het
48ste Feest der Goedgemutsten
Het Feest der Goedgemutsten, het ledenfeest van onze carnavalfederatie dat jaarlijks op de eerste zaterdag van het nieuwe
jaar georganiseerd wordt, mag met recht en rede bestempeld worden als het grootste indoor carnavalevenement in Vlaanderen. Zoals iedereen weet, wordt de praktische organisatie toegewezen aan een vereniging uit de provincie waar het feest
zal plaatsvinden. Voor de editie van 2020 trekken we voor het eerst naar de Oost-Vlaamse provinciehoofdplaats Gent, waar
het Organisatiecomité Karnaval Ledeberg de nodige inspanningen levert om er een topeditie van te maken. De traditie wil
dat we de mederorganisator van ons ledenfeest altijd even in de spotlights plaatsen.
In de jaren ‘70 van de vorige eeuw werd in
Gent opnieuw een poging ondernomen om
een karnavalstoet te organiseren en in het
begin van de jaren ‘80 sprong de Ledebergse
Dutsenclub mee op die kar door deel te nemen aan die Gentse stoet. De Dutsenclub
won verschillende jaren op rij de eerste prijs,
maar voelde zich in 1985 onheus behandeld
door de toenmalige Gentse karnavalsraad.
Zij weigerden de zoveelste eerste prijs aan
Ledeberg uit te betalen.
Een klein groepje Ledebergse karnavalisten
besloot daarom in 1986 om Ledeberg een eigen stoet te schenken. De eerste “karnavalstoet” leek eigenlijk meer op een veredelde
kroegentocht en was na 14 minuten al
volledig langs de eretribune gepasseerd. De
start was echter gegeven en de voedingsbodem voor stevig en creatief volksplezier
was aanwezig. Dankzij het enorme enthousiasme van de nieuwe karnavalsgroepen en
de grote inzet van het toenmalige bestuur
van vzw Dutsenclub groeiden de stoet en
de bijhorende activiteiten al vlug in kwaliteit
en kwantiteit. In 2020 zijn ze reeds toe aan
de 35ste editie.
Het programma van de Ledebergse karnavalsviering werd in de loop der jaren over
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4 dagen gespreid en ook
de datum werd definitief
vastgelegd, namelijk het
tweede weekend volgend
op de datum van karnaval
Aalst. De Ledebergse karnavalstoet groeide in de
tweede helft van de jaren
negentig uit tot de grootste karnavalsoptocht van
de regio en is nog steeds
de grootste.
In 2003 werd de organiserende vzw Dutsenclub
omgevormd tot het overkoepelende Organisatiecomité Karnaval
Ledeberg vzw om de steeds groter wordende organisatie beter de baas te kunnen. Vzw Dutsenclub werd karnavalgroep
Dutsenclub.
Ledeberg kent op dit ogenblik 6 karnavalsverenigingen: karnavalgroep ‘Dutsenclub’,
LKV ‘De Buit’nlupers’, LKV ‘ ’t Zieverstroatse’,
LKV ‘De Lochtandjuuns’, LKV ‘De Plakvliege’
en LKV ‘De Zatte Pullekes’. Eén losse groep
LLG ‘Trek et mij ni schille’ en de Prinsenkamer van Ledeberg.
Belangrijke factor in
het succes van karnaval
Ledeberg is het feit dat
het hier om een echt
volks karnaval gaat.
Het zotskapsfeest is
in deze deelgemeente
uitgegroeid tot een belangrijk socio-cultureel
evenement. De sociale
functie van dit gebeuren mag zeker niet
onderschat worden,
want alle activiteiten
die - het hele jaar door
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- rond karnaval worden georganiseerd, dragen zeer veel bij tot de versterking van het
gemeenschapsgevoel in deze deelgemeente.
Bovendien vormen ze een uitlaatklep voor
kritische en creatieve geesten. Voor de
organisatoren is het behoud van dit volkse
karakter van het Ledebergse karnaval dan
ook zeer belangrijk. Bij een karnavalsviering gaat het vooral om vriendschap en om
volkse leute.
Al deze Ledebergse verenigingen staan ook
zelf in voor het bouwen van hun wagens in
een bouwhal dewelke ter beschikking wordt
gesteld door het Gentse stadsbestuur.
Ook in het buitenland is het Organisatiecomité Karnaval Ledeberg vzw gekend.
Sedert 2008 hebben zij een verbroedering
met die Biebricher Waden uit Wiesbaden –
Duitsland. Twee weken voor het Ledebergse
karnavalsweekend gaan ze op bezoek bij
hen en zij komen naar Ledeberg tijdens
hun karnavalsweekend. Tijdens dit bezoek
verzorgen de Duitse vrienden steeds een
gastoptreden tijdens de startavond.
Sedert 1987 beschikken ze ook over hun
eigen karnavalgeld, hetwelke als geldig
betaalmiddel gebruikt kan worden tijdens

in de kijker
prinsenworp, fakkeltocht en popverbranding, op maandag seniorennamiddag en
de rondgang van de Travo’s. En of dit nog
niet genoeg is, starten de meesten reeds op
donderdag in de bouwhal met de doop van
de zelf gebouwde wagens.
U zal het ondertussen wel gemerkt hebben dat karnaval in dit artikel steeds met
K geschreven werd, maar dat is ook voor
een stukje de eigenheid van het karnaval
in Ledeberg.
Dit is in een notendop wie het Organisa-

tiecomité Karanaval Ledeberg vzw is. Wij
wensen hen alvast bijzonder veel succes
toe bij de organisatie van het 48ste Feest
der Goedgemutsten. Ze hebben kosten nog
moeite gespaard om er een geslaagde editie
van te maken. We hopen alvast dat alle
carnavalisten op 4 januari massaal de weg
vinden naar de Eskimofabriek in Gent, die
zal omgebouwd worden tot een sfeervolle
narrentempel.
Organisatiecomité Karnaval Ledeberg vzw
met dank aan de info geschreven door Patrick Van
Damme en aan Jan Vens voor de foto’s

het karnavalweekend.
In 1995 vond hun eerste prinsenverkiezing plaats en in 2000 de eerste prinsesverkiezing. Ondertussen vindt er ook al een
verkiezing plaats voor een kinderprinses
of –prins.
Tijdens hun karnavalsweekend kan u 4 dagen genieten: op vrijdag een kinderkarnavalstoet en een startavond met optredens van
2 artiesten, hun vrienden van Wiesbaden en
een top DJ, op zaterdag de karnavalstoet
en kroegentocht, op zondag volksspelen,

Veerle Vanhasselt
Tel: 0486/17.97.24
Frans Walravensstraat 121
1651 Beersel / Lot
macherie@telenet.Be
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AANDACHT !

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen
mantels - steken - kroontjes
scepters - breuken - medailles
schouderlappen
linten - borduurwerk
alle bedrukkingen

Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen

Sinte-Annalaan 53a
9300 Aalst
053/78 77 66
info@storcktrofeeen.be
storck@telenet.be
20

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

Diverse wagens te huur
Com
mun
icatie
in he
kan
t Ned
erlan
ds

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

Thema: Aprés-Ski hut

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

Contactadres : De Biersussen - Balen
0771/260914
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
0771/280815
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be

1095/261011

Te huur
5 comfortabele wagens te huur. De meeste zijn uitgerust met:
verlichting, herentoilet en DJ-booth.

Te huur
Diverse carnavalwagens

Te koop
Polyester en doek om
wagens en poppen te

Contactadres : C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
Tel.: 012/23 27 28 - GSM: 0485/91 16 96
0894/150208

Contactadres : De Liller Meulewiekers - Sint-Huibrechts-Lille
Tom Vanendert - Lindestraat 17 - 3910 Neerpelt
GSM: 0496/78 01 48 - E-mail: lillermeulewiekers@gmail.com

1913/281019

Contactadres : Biestig Good Rekem - Rekem
Jasper Merken - Veldstraat 38 - 3621 Rekem
GSM: 0470/52 38 49 - E-mail: jasper-merken@hotmail.com
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1965/231019

Te koop - Te huur
Prachtige carnavalwagen te koop, eventueel te huur. Thema: @ the
movies.

Te koop
Indianenkostuums mannen/vrouwen amper 6 keer gedragen. Beschibaar vanaf 1april 2020.

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

1952/281119

maken of te herstellen
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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
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1986/240719

Te koop - Te huur
Zeer mooie praalwagen met verlichting. Ideaal voor avondstoeten.
Bestaande uit drie stukken met zelfdraaiende assen. Opbouw tractor inbegrepen. Lengte: 35 meter - Breedte: 3,25 meter - Hoogte:
4 meter.

Contactadres : Zonder Beer Gein Plezeer - Maasmechelen
Kenny Pasmans - Akkerstraat 12 - 3630 Maasmechelen
E-mail: kenny.pasmans@telenet.be

1758/061019
1664/020819

Contactadres : Oetsjewaaa - Lede
Hans Hanssens - Damstraat 5 - 9340 Lede
E-mail: edinjo.hanssens@gmail.com

Contactadres : De Bon Vivants r.b.v - Ronse
Cindy Tembuyse - Kattemolenstraat 34 - 9600 Ronse
GSM: 0494/26 08 78 - E-mail: cindytembuyse@hotmail.com

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 bewegen. Motoren voor bewegingen niet inbegrepen bij verkoop.

1796/050819

Te koop
2 isomo poppen, elk apart verkrijgbaar: 1 priester en 1 zittende
pop.

Te huur
1. Onderstel met toog en eifeltoren. Breedte onderstel 2,5m,
lengte 8,3m. Eifeltoren breedte 2,1m, hoogte 3,2m. Samen of
apert verkrijgbaar.
2. Twee wagens thema bloemen. Vrij vanaf 8 februari 2020. 30
stuks kostuums met grote hoeden, verschillende maten.

Te koop
Mooi wagen, thema kapper, te koop. Goed voor avondstoeten,
want de wagen beschikt over verlichting, net als bijhorende kappen, stoelen, kostuums, wagen, pruiken (verschillende kleuren),
onderdelen van de overbouw.

Contactadres : De Pierrots - Baasrode
Axana Ploegaert - Sint-Ursmarusstraat 2bus3 - 9200 Baasrode
GSM: 0478/95 13 87 - E-mail: bkvdepierrots@outlook.com
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2005/230719

Contactadres : De Rare Vogels - Pelt
Dennis Franco - Lochterdijk 64 - 3910 Pelt
GSM: 0494/75 84 76 - E-mail: dennis.franco@skynet.be

0776/191019

Te koop
Prinsen/trappenwagen. Op de wagen is er plaats voor 30 personen.
Deze is voorzien van 2 opbergplaatsen voor generatoren, licht,
opbergkast en plaats voor luidsprekers. Onmiddellijk beschikbaar.
Aangepaste prijs.

advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : The Titti Twisters - Hamme
Tom De Beule - Slangstraat 66 - 9220 Hamme
E-mail: titti.twisters@telenet.be

1129/240419

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)

Te koop
Carnavalwagen (meerdere delen) te koop. Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Elabacavakes - Borgloon
Sabrina Leunen - Boomstraat 85b - 3840 Borgloon
GSM: 0477/44 55 03 - E-mail: rafmissotten@hotmail.com

1682/200519

Contactadres : De Moesenezen - Dendermonde
Mario Nobels - Klein Zand 11 - 9200 Dendermonde
GSM: 0476/50 57 57 - E-mail: nobels_mario@hotmail.com

1429/220519

Te koop - Te huur
Wagen en kledij thema kasteel. 40 kostuums voor volwassenen en
15 voor kinderen. Meer info via e-mail.

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
21 zelfgemaakte kostuums: broek + vest

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
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1329/160419

0904/240619

Contactadres : De Poederladers - Kaulille
Anja Kusters - Fabriekstraat 16 - 3950 Kaulille
GSM: 0475/33 48 02 - E-mail: jaak.hollanders@telenet.be

1338/050619

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.

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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advertenties “te huur” en “te koop”

1476/100419

Contactadres : De Jukeboxkes - Sint-Gillis-Waas
Jessica Fabry - Kemzeke Dorp 7 bus 1 - 9190 Kemzeke
GSM: 0478/61 24 29 - E-mail: jeskefabry@hotmail.com

Te koop
Volledig opbouw van wagen en 21 kostuums (broek, vest,
gekleurde kraag en hoed met verlichting)

Carnavalwagen 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

1329/040419

Contactadres : De Toetuile - Sint-Truiden
Vanesse Peerenbooms - Runkelenstraat 14a - 3440 Zoutleeuw
GSM: 0475/90 27 10 - E-mail: peerenboomsvanessa@gmail.com

2028/150419

Te koop

Contactadres : De Feestvierders Grimde - Tienen
Turrion Glenn - Leuvenselaan 161/4 - 3300 Tienen
GSM: 0470/57 58 65 - E-mail: turrionglenn@hotmail.com
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1829/100419

Te koop
Carnavalkledij thema Robin Hood. € 300,00. Zowel voor vrouwen,
mannen als kids. Inclusief zwaarden.

Te koop
Kleurrijke kostuums: 14 dameskostuums (rok, jas, hoed en boa),
10 herenkostuums (broek, jas en hoed), 2 jongenskostuums
(broek, jas en hoed). € 60,00 voor een volledig kostuum.

24

Contactadres : Tes Allemol Iet - Dendermonde
Kevin Van Blijenbergh - Gasthuisstraat 38 - 9200 Dendermonde
GSM: 0474/50 96 17 - E-mail: gracykeuh_18@hotmail.com

1985/280319

Contactadres : PUB - Merelbeke
Kirsten Debosscher - Kloosterstraat 35 - 9750 Zingem
GSM: 0476/29 79 92 - E-mail: kirstendebosscher@hotmail.com

Te koop
Verschillende carnavalspoppen te koop. Prijs overeen te komen.
Voor meer info stuur gerust een e-mail.

0704/160419

Te koop
Praalwagen met kostuums (37 stuks). Thema circus. Kassa en
grote tractor met papieren en plateau zijn te koop. Meer foto’s te
vinden op de facebookpagina. Prijs overeen te komen.

advertenties “te huur” en “te koop”

Te koop
Praalwagen, kostuums, hoeden en toebehoren. Thema: kermis
carnaval Ninove 2019.

1761/260319

Te koop
20 foam accordeons te koop met harnas.

Contactadres : Vrieet opt Gemak - Ninove
Tommy Van der Haegen - Rode Kruisstraat 19 - 9400 Ninove
GSM: 0492/46 78 56 - E-mail: vanderhaegen.tommy@gmail.com
Te koop
1. +/- 30-tal pakken thema diep in de zee, neptunus e.a. met
ingebouwde verlichting, pruiken en drietanden. Liefst in 1 lot
verkocht.
2. Twee carnavalwagens met speciale kooien (ingeb. lifften en
LED), 2 x overbouw tractor. 40 bijpassende kostuums.

1831/150319

Contactadres : De Draujvers - Ninove
Francesca Tempesta - Lindenbergstraat 27 - 9400 Ninove
GSM: 0476/31 96 37 - E-mail: fran_vmt@hotmail.com

Contactadres : De Moesjkes - Meerbeke
Els Michiels - Nieuwstraat 33 - 9400 Meerbeke
E-mail: de.moesjkes@telenet.be

2009/210319

Contactadres : Bjein Swanjee - Aalst
Koen Van Acker - Stefaan De Jonghestraat 11/1 - 9300 Aalst
GSM: 0478/79 33 32 - E-mail: koen_van_acker@hotmail.com

1820/220319

Te koop
Zeepaardjes te koop. Ze zijn 1,7 meter hoog en worden afzonderlijk verkocht.

Te koop
Gestrand piratenschip in 3 delen (2x6m en 1x4m). Papegaai op
piston die naar boven en beneden kan. 1ste wagen plaats voor
3 personen, tweede en derde wagen voor 1 persoon. 32 mooi
piratenbouwen kostuums.

Contactadres : De Spetsers - Zottegem
Jo Persoons - Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
GSM: 0472/42 08 02 - E-mail: jo.persoons@telenet.be
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1394/130319

Contactadres : De Barielgangers - Halle
Walravens David - Exaerdestraat 105 - 1501 Buizingen
GSM: 0499/90 12 89 - E-mail: david.walravens@hotmail.be

1571/280319

Te koop
Isomo poppen thema Napoleon. Grote Napoleon, ronddraaiend
rad, 2 beweegbare paarden, 2 kanonnen, 2 gokkasten en 4 kleine
soldatenkoppen.

25

advertenties “te huur” en “te koop”

1138/110319

Te koop
Carnavalwagen thema clowns te koop. In zeer goede staat met
deftig onderstel. Er zijn verschillende beweegbare delen.

Contactadres : Lossendeirdeveirdeir - Aalst
Dimitri Van Hecke - De Kavee 10 - 1790 Hekelgem
GSM: 0478/48 03 81 -E-mail: dimiri.van.hecke@telenet.be
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1723/070319

Te koop
Carnavalwagen Aalst te koop thema parodie op de ribbekesrestaurants (of meer algemeen: varkens). Bestaat uit twee delen. Meer
informatie op de website van FEN Vlaanderen

Contactadres : De Totentrekkers - Lokeren
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 -E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be

1328/090319

Te koop
Carnavalwagen + kostuums. Opbouw voor 3 wagens met veel bergruimte. Grote delen in hout. Grote trommel (incl verlichting) - 2
xylofonen - platenspeler - grammofoon - piano - accordeon - ...
Kostuums 25 stuks + foam hoed + verlichting (18 volwassenen en
7 kids).

1690/100319

Contactadres : De Klungelere - Lanaken
Jens Houben - Postweg 58 - 3620 Lanaken
GSM: 0471/44 44 39 -E-mail: jens_houben@hotmail.com

Contactadres : De Ouwprinse - Oudsbergen
Raf Garzon - Oude Asserweg 28 - 3660 Oudsbergen
E-mail: rafgarzon@gmail.com

Te koop
Carnavalwagen thema Lucky Luke opgebouwd in hout, voorzien
van verlichting. In prima staat. Wagen te koop met opbouw en jolly
jumper paard. Plaats voor personen op de wagen en opbergruimte.

1203/030319

Contactadres : De Sjikke Stikken - Baasrode
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode
E-mail: sjikkestikken@hotmail.com

1880/110319

Te huur
Zeer degelijke trappenwagen: lengte 12 meter, hoogte 3,4 meter.
Voorzien van brandblusapparaat, herentoilet, mogelijkheid tot
damestoilet. Kleine remorque voor generator, dj-stand op het
hoogste punt. Veel bergruimte. Plaats voor 40 personen.

Te koop
20-tal kostuums, hoofddeksels en bijpassende attributen - diverse
onderdelen isomo opbouw carnavalwagen: hoge boog met brandende kaarsen, diverse aztekenbeelden, mega doodshoofd met
grote dampende sigaar, extra brandende kaarsen indien interesse.

Contactadres : De Kettermuitsvrienden - Tielrode
Frederik De Wilde - Warme Nauwstraat 27 - 9170 Sint-Gillis-Waas
GSM: 0477/88 46 29 -E-mail: info@fruitbedrijfaroma.be

Gazet van de Carnavalist - Nr 195

In Memoriam
Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

De Heer
Jean-Jos LECOQUE

Nationale Voorzitter FEN-Vlaanderen
Gewezen voorzitter CV De Kattenvillers Millen
Weduwnaar van mevrouw Maria Jehaes
Echtgenoot van Marie-Celine Bosch
Geboren te Rocourt op 19 augustus 1956
Overleden te Millen op 9 oktober 2019

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 Gazet van de Carnavalist - Nr 195
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