editoriaal
De huidige zestigers zullen ongetwijfeld
taferelen uit de in de zeventiger jaren
populaire en frivole Tirolerfilmpjes hebben
kunnen onderscheiden. Bierzwelgende
mannen in lederhosen dansend met
rondborstige door de lente geprikkelde
dames. In Nederlands-Limburg plaatsen
ze deze groepen ondertussen onder
de gemeenschappelijke noemer van
“zuipkarren”. Als deze groepen hun
lieve centjes zouden spenderen aan
carnavaleske zaken in plaats van aan
overdreven stroomgeneratoren,  peperdure
muziekinstallaties en liters bier, zouden zij
zelf alsook het carnaval in ’t algemeen er
ongetwijfeld beter van worden.

Geachte lezer
Beste carnavalsvriend
Samengevat mag gesteld worden
dat het carnaval 2011 een zonnig
verloop kende. Bij de start mengde
de koude noordoostenwind zich met
de weldoende zonnestralen, maar
naarmate
de
carnavalweekends
aan ons voorbij gleden, nam ook
de gevoelstemperatuur toe. Het
halfvastenweekend werd   ’s zondags
gekenmerkt door enkele weinig
betekenende regenspatjes, maar al bij
al mogen we beslist niet klagen.
De carnavalstoeten zijn, zoals ik het
al zo vaak herhaald heb, de echte
hoogdagen van het carnavalseizoen.
Zowel
de
talloze
feestzittingen,
prinsaanstellingen, … als de bouw
van de prachtige carnavalswagens en
de ontelbare uren dat er her en der
gewerkt wordt aan nieuwe kostuums,
dienen beschouwd te  worden als een
voorbereiding op deze hoogdagen.   
Het mag gezegd worden dat vele van
onze groeperingen kosten nog moeite
gespaard hebben om met fantastische
creaties voor de dag te komen. Van
mijn kant houd ik er aan langs deze
weg al deze verenigingen welgemeend
te feliciteren. Hopelijk blijft hun
schijnbaar onuitputtelijke inspiratie nog
lang verder ideeën opborrelen. Men
beweert wel eens dat goede bronnen
nooit opdrogen maar soms ik houd
mijn hart toch vast wanneer ik andere,
zeg maar moderne fenomenen, in
onze optochten zie opduiken. Je
kon er dit jaar op sommige plaatsen
nauwelijks langs kijken. Laten we
het maar, om alle misverstanden te
vermijden, de “Tirolerhype” noemen.

Gelukkig gaat het vaak om lokale situaties,
maar als er binnen de kortste keren geen
verandering komt in dit patroon, dan
mag je er zeker van zijn dat het Vlaamse
publiek, dat gelukkig nog carnavalminded
is, ons vroeg   of laat de rekening zal
presenteren.
Het is dit jaar nogmaals duidelijk bewezen
dat gezinnen met hun kinderen, na een
lange, strenge en donkere winter, er
massaal op uit trekken om samen naar
een leuke carnavalstoet te gaan kijken.
Een prachtige vorm van ontspanning
waar zowel jong als oud van geniet.
Mooie wagens, oogstrelende kostuums,
gemengd met een weldoend streepje
humor en wat snoep rapen. Meer moet dat
niet zijn. Iedereen amuseert zich kostelijk
en keert ’s avonds tevreden naar huis.   
Het beste bewijs dat het Vlaamse publiek  
onze vele carnavalstoeten druk bezoekt,
kwam duidelijk tot uiting op de zondag
van het Halfvastenweekend.
Onze stoetorganisatoren moesten die
dag immers de concurrentie met de
zeer populaire Ronde van   Vlaanderen
trotseren.  
In een wielergek Vlaanderen met
een superspannend programma in
het vooruitzicht, dat quasi de ganse
zondagnamiddag haarfijn gevolgd kon
worden via de beeldbuis, is dat alles
behalve evident.

Inhoud
Voorwoord

En toch hebben we er nauwelijks iets van
gemerkt, want overal stonden er massa’s
mensen onze optochten met veel vreugde
te bewonderen. Houden zo!          
Ondertussen zitten we al ruim 300 dagen
zonder regering. Of laten we het misschien  
anders formuleren. Er bestaat nog een
ontslagnemende regering van “lopende
zaken” en op een ander terrein wordt
“gewerkt” aan een nieuwe regering van
“doodlopende zaken”.  Neen, beste lezers,
FEN-Vlaanderen doet niet aan politiek
en waarschijnlijk liggen er nauwelijks
carnavalisten wakker van het feit of er al
dan niet een effectieve regering aan de
macht is.
Laten we echter niet uit het oog verliezen
dat als gevolg van de stupide regeling
van de “gemeentelijke machtigingen“
voor carnavalswagens die zich in het
verkeer mengen, talloze gemeenten en
carnavalsgroeperingen zich de tanden
stukbijten. F-16 straaljagers naar Libië
sturen - of dat al dan niet gerechtvaardigd
is, laat ik in het midden - dat kan zonder
problemen, maar een deftige praktische
regeling uitwerken voor de “gemeentelijke
machtigingen”, ah neen, dat moet
wachten.        
Maar wees gerust, wij houden het in de
gaten en staan klaar om een dossier in
te dienen zodat deze probleemsituatie
hopelijk volgend jaar van de baan is.
Ondertussen kan er een punt gezet
worden achter het carnavalseizoen 2011.
Een seizoen, dat ondanks de economische
crisis, voor vele verenigingen niettemin
borg stond voor een positieve eindbalans.
Vanaf nu ligt er een periode voor ons om te
herbronnen. De passieve carnavalsperiode
is het ideale moment om nieuwe plannen
te smeden voor de volgende sessie.
Ik wens jullie allemaal heel veel inspiratie
en een verkwikkende mooie zomer.
Met carnavaleske groeten
Jef Langenaeken
Voorzitter FEN-Vlaanderen
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Carnaval Zaventem in de ban van het
narrencijfer elf
Zaventem dat bij de meesten onder ons gekend is om zijn lawaaierige vliegtuigen en de vertrekplaats voor een vliegreis
naar zonnige vakantieplekjes, kan ook al jaren terugblikken op een succesvol carnaval, aangedreven door de dynamische
groep van de Varkenskoppen. Meer nog, een heel seizoen lang stond carnaval Zaventem in de ban van het cijfer 11 en
zijn veelvouden.
Een heel seizoen lang stond carnaval
Zaventem in de ban van het cijfer 11 en
zijn veelvouden. De gewone man in de
straat en zelfs ook het merendeel van de
inwoners van Zaventem die niet vertrouwd
zijn met de carnavalstradities, zullen het
voortaan geweten hebben en allicht nooit
meer vergeten.
Het cijfer 11 en zijn veelvouden zijn binnen
het carnavalswereldje immers een magisch
iets en dus staan alle jubileums die binnen
de carnavalswereld gevierd worden, in het
kader van het cijfer 11.
Op 6 november 2010 werd tijdens de
15de Pronkzitting door de Varkenskoppen
de aftrap gegeven en werd de 36ste Prins
aan het publiek
voorgesteld. Deze
eer viel voor de
derde keer te beurt
aan Prins Dirk I,
heerser
binnen
het
Zaventemse
narrenrijk.
Tot hiertoe heeft
deze
aanstelling
nog niets te maken
met veelvouden van
11, zou iedereen
denken.
Volledig
juist. Maar, uit het
verhaal dat nu volgt
zal meteen blijken
dat het cijfer 11
in Zaventem vele
betekenissen
en
relaties heeft.
Meerdere
feiten
hebben Dirk Philips
er
immers
toe
bewogen om zich
dit jaar kandidaat te stellen als Prins van
Zaventem.
De nieuwe Prins Dirk is in Zaventem
Schepen van Feestelijkheden. Hij is
tevens cafébaas en voorzitter van De
Varkenskoppen. Hij zag het dit seizoen
helemaal zitten om samen met zijn kroost
de feestbeentjes eens deftig buiten te
zetten.
Elke doorwinterde carnavalist weet dat

2011 een magisch jaar is omdat het jaartal
eindigt op 11; maar voor Zaventem waren
er nog meer redenen om met de veelvouden
van 11 te spelen.
De nieuwe Prins Dirk regeerde immers ook
over het Zaventemse narrenrijk in het jaar
2000, of met andere woorden exact elf
jaar geleden. Wat de nieuwe Zaventemse
Prinses betreft, liet de kersverse prins zijn
keuze vallen op zijn echtgenote, die dit jaar
een veelvoud van elf lentes telt. Neen, de
leeftijd van Dirks vrouwtje houden we strikt
geheim. Charmante mannen zoals wij doen
dat niet, maar we zijn er wel zeker van dat
ze hem tijdens zijn talloze opdrachten met

alle middelen zal bijstaan.
En of dat allemaal nog niet genoeg was,
werd ook hun 11-jarige dochter in de
viering betrokken. Zij volgde zichzelf op
als Jeugdprinses van Zaventem en zag
het perfect zitten om deze taak op zich te
nemen, toen ze het nieuws vernam van
haar papa en mama.
In Zaventem werd op die wijze nogmaals
bewezen dat een appel niet ver van de
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boom valt. Zij kreeg het carnavalvirus met
de paplepel binnen en was dus meer dan
gemotiveerd om haar steentje aan deze
unieke situatie bij te dragen.
Maar het verhaal van de veelvouden van
elf gaat nog even verder.
Tijdens een sappige babbel over de
stichtingsjaren, tussen twee veteranen van
het Zaventemse carnaval, met name Jules
De Pyper en Roeland Andries, noteerden
we dat laatstgenoemde tijdens dit
carnavalseizoen zijn 33-jarig keizerschap
mocht vieren.
En ten slotte vernamen we eveneens
dat de vrouwelijke afdeling binnen de
carnavalsvereniging
De Varkenskoppen,
met
name
De
Nachtuiltjes,
eveneens
33
kaarsjes
mocht
uitblazen.
De
vereniging
De
Nachtuiltjes
kan
beschouwd
worden
als
de
thuishaven
van
alle ex-Prinsessen
van
Zaventem.
Na
afloop
van
hun ambtsperiode
worden ze daar
met open armen
ontvangen.
Het
zijn één voor één
dames die zich meer
dan 100 procent
inspannen voor hun
mannen tijdens het
seizoen maar ook
nadien.
De Varkenskoppen hadden dit seizoen
dus meer dan voldoende redenen om
het ganse feestgebeuren met veel luister
onder de noemer 11 te plaatsen.
Prins Dirk en zijn kroost zijn binnen VlaamsBrabant zeer goed gekend als feestbeesten.
Als goedgemutste mensen gaan ze door
het leven en dat willen ze heel graag delen
met iedereen. FEN-Vlaanderen wenst hen
daarbij veel vreugde en plezier.
5

kort nieuws
Woonzorgcentrum Bloesemhof Borgloon
ontvangt cheque van 500 euro uit handen van de
CV De Strooplekkers uit Borgloon

Bij het einde van het seizoen 2010 besliste de cv De
Strooplekkers haar activiteiten stop te zetten.
Gedurende bijna 30 jaren waren zij actief in het carnavalsleven en verleenden zij hun medewerking aan de jaarlijkse
carnavalszittingen in het Woonzorgcentrum Bloesemhof.
Als afsluiter mocht het zorgcentrum een cheque van
500 euro in ontvangst nemen. Alleszins een erg mooi gebaar!
Op de foto vlnr. Hugo Vrancken, Jo Dardenne - OCMWvoorzitter, Christophe Restivo - Directeur senioreninstelling,
Jean Moors en Henri Vandeputte.

Driemaal elf kaarsjes voor
De Kazoo’s uit Moerzeke-Kastel

De Kazoo’s uit Moerzeke-Kastel, de vereniging die tijdens
het seizoen 2008 instond voor de organisatie van het Feest
der Goedgemutsten te Hamme, mocht onlangs feestvieren
ter gelegenheid van haar 33-jarig jubileum.  
Voorzitter Georges Van Den Bossche schetste in het kort
de rijke geschiedenis van zijn dynamische groep en was
niet weinig fier, toen hij in het bijzijn van ondermeer de
burgemeester van Hamme, de Heer Herman Vijt, en enkele FEN-afgevaardigden, zijn nieuwe prachtige carnavalswagen officieel mocht voorstellen.   

AANKONDIGING
Woensdag 18 mei 2011
om 20 uur

STATUTAIRE VERGADERING
FEN-Vlaanderen
Salons Weilandshof
Turnhoutsebaan 625 - Wijnegem
Op grond van de statuten van
FEN-Vlaanderen worden de aangesloten
verenigingen en individuele leden
aanzien als “toegetreden”, hetgeen
impliceert dat zij wel op de Algemene
vergadering aanwezig mogen zijn doch
geen stemrecht hebben.
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Kunstposter onder het thema carnaval
Raod van Laon tot Aoke
De oorspronkelijke Raod van Laon tot Aoke uit Lanaken werd gesticht in 1956, doch het duurde tot 1972 vooraleer er
definitief van wal gestoken werd met het organiseren van een jaarlijkse carnavalsoptocht onder de leiding van een gedreven Raad van Elf.
(Ereburgemeester),
Mo
Ramakers
(Kunstenares), Carel Huls (Kunstschilder),
Felecien
Penders
(Lanakense
glaskunstenaar),
Mathy
Engelen
(Cultureel ambassadeur voor Lanaken
in 2010, kunstschilder) en Gie Vranken
(Cultuurbeleidscoördinator
Cultureel
Centrum).

Sindsdien kende De Raod van Laon tot
Aoke een zeer sterke evolutie, teveel om
allemaal in dit artikel op te sommen. Naast
de klassiekers, zoals de carnavalstoet,
de pronkzitting, de prinsverkiezing,…
wordt er haast ieder jaar uitgepakt met
nieuwe initiatieven, om de bevolking
zoveel mogelijk te betrekken bij carnaval.
Mensen die vaak geen carnavalisten zijn,
maar die toch op één of andere manier
hun steentje willen bijdragen aan het
carnavalsgebeuren.

Tegen het einde van de avond werd door
de voorzitter van de jury de winnaar bekend
gemaakt. Deze eer viel dit jaar te beurt aan
de Heer Guillaume Gorissen. Uiteraard
een gelukkig man toen hij hoorde dat zijn
werk “Carnaval 2011” als beste ontwerp
werd geselecteerd. De winnaars voor de
poster van de volgende drie jaren werden
ook bekendgemaakt.

Vanuit die visie kwam tijdens het voorbije
seizoen een nieuw initiatief tot stand,
namelijk het uitgeven van een kunstposter,
uiteraard onder het thema “Carnaval”, om
op die wijze de plaatselijke kunstenaars bij
het carnavalsgebeuren te betrekken.
Het is de bedoeling om deze kunstposter
jaarlijks in een oplage van ca. 7000 stuks
huis aan huis te verdelen bij de inwoners
van deelgemeente Lanaken.
Voor het   kunstwerk (schilderij, tekening,
aquarel, …) werd beroep gedaan op
de plaatselijke kunstenaars. Dat het
enthousiasme bij de kunstenaars uit
Lanaken bijzonder groot was, mag blijken
uit het grote aantal inzendingen. Liefst
21 deelnemers ontwierpen een schilderij,
tekening, aquarel, …   met als thema
carnaval.

Mingels Andréas, Geurts Marcelline,
Schoenmaekers Mariette, Martens Leon.
Voorzitter van de jury was de Heer Rik
Deams (Senator, gewezen federaal
minister, kunstschilder) en de verdere
leden waren de Heren Marino Keulen
(Voorzitter gemeenteraad Lanaken en
voormalig Vlaams minister), Guido Willen
(Burgemeester),
Alex
Vangronsveld

De kunstwerken werden tentoongesteld
op verschillende locaties. De eerste     
tentoonstelling (vervolg op pag. 8) liep in het
Cultureel Centrum van 26 januari tot en met
1 februari. Vervolgens werden van 6 februari
tot en met 23 februari de kunstwerken
tentoongesteld in de verschillende etalages
van de middenstandszaken in het centrum
van Lanaken.
Na de voorstelling van de Bessemgezet

Vermits slechts één werk kon weerhouden
worden om tot poster verwerkt te worden,
werd uit alle inzendingen een winnaar
gekozen. Om de wedstrijd zo objectief
mogelijk te laten verlopen werd een jury
samengesteld die het winnende kunstwerk
diende te selecteren.
De deelnemende kunstenaars waren:
Chavez Saenz Alejandro, Teunkens
Valerie, Janssen Josiane, Zurstraszen
Jozé, Nijssen Jos, Eurlings Paul, Jongen
Madeleine, Van Huffel Rita, Lardenoye
Lieke
(Lieke
Beltgens),
Gorissen
Guillaume, Meijers Nicole, Nickmans Bart,
Marx Mat, Verspeek Suzanne, Rutten
Jet, Dosin Jeannine, Philtjens Erwin,
Juryleden
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beschikten de middenstandszaken   over
de “Kunstposter” om het kunstwerk te
vervangen, zodat dit gecombineerd kon
worden met de carnavalsversiering van
de etalages. Aan deze versiering van de
etalages was trouwens ook een wedstrijd
verbonden om “de mooist versierde etalage
van de middenstand”.
Vanaf 25 februari werd de tentoonstelling
opgebouwd in de gangen van het
gemeentehuis
van
Lanaken
waar
de kunstwerken tot en met 13 maart
verbleven. Traditiegetrouw wordt tijdens de
carnavalsdagen het gemeentehuis langs
de buitengevels getooid in de kleuren
rood-geel-groen, terwijl   binnen in het
gemeentehuis de carnavalssfeer ook op
te snuiven is aan de hand van tekeningen
en schilderijen. Gedurende de looptijd van
de tentoonstelling in het gemeentehuis
werd de “Kunstposter” ter beschikking
gesteld voor iedereen (ook de mensen van
buiten deelgemeente Lanaken) en konden
zij deze gratis afhalen aan een hiervoor
voorziene stand.
De

“Kunstposter”,

samen

met

het

originele kunstwerk en de Bessemgezet,
werden officieel voorgesteld op de
“Persvoorstelling van de Bessemgezet”
op 25 februari in de raadszaal van het
gemeentehuis. Provinciaal gedeputeerde
voor cultuur, De Heer Gilbert van Baelen,

tijdens de carnavalsdagen de poster tegen
hun huis aan te brengen in combinatie
met andere carnavalsversiering. En ook
daaraan werd een wedstrijd gekoppeld. De
mensen die hun huis versierden stuurden
een foto van de versiering, of een deel
hiervan, met hun naam en adres naar de
Raod van Laon tot Aoke.
Uit deze inzendingen werden een aantal
winnaars gekozen. Naast de eigen ideeën
van de kunstenaar worden de winnende
inzendingen verwerkt op een nieuw te
maken groot schilderij (ca. 3m x 4m).
Dit schilderij wordt gebruikt tijdens onze
grootste activiteiten en zal ook (zoals de
eerder gemaakte schilderijen) pronken
aan de gevel van  het gemeentehuis in het
centrum van Lanaken.

verzorgde er een toespraak.
De poster werd samen met de
Bessemgezet huis aan huis verdeeld in
deelgemeente Lanaken.

Kortom, in Lanaken is er nog lang geen
gebrek aan inspiratie, maar je zal moeten
toegeven dat initiatieven als deze de
ideale basis vormen om alle lagen van
de bevolking nauwer te betrekken bij het
carnavalsgebeuren.   

Aan de inwoners werd gevraagd om

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

Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen

Koolstraat 58
9300 Aalst

Telefoon en fax: 053/78 77 66
E-mail: storck@euphonynet.be
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Prinsenfamilie Princen heerst in het
Narrendom Haren
Velen zullen bij het lezen van deze titel de wenbrauwen toch wel een beetje fronsen. Vandaar een klein beetje uitleg bij
dit toch wel unieke gebeuren. Misschien wel uniek binnen het carnaval in Vlaanderen.
Het narrendom Haren is gelegen in het zuiden van de provincie Limburg en wordt gevormd door vier kerkdorpen. Ondanks het feit dat deze vier kerkdorpen samen amper 2500 inwoners tellen, wordt er toch al sinds 40 jaar stevig carnaval gevierd onder de leiding van de Ridders van de Katteköp.
Narrendom Haren
Het was in de maand september 1971 dat
wijlen Etienne Jacobs en Jef Langenaeken
de handen in elkaar sloegen om binnen
de toenmalige gemeente Haren, die
op 1 januari 1971 ontstaan was uit de
fusie van Piringen, Widooie en HarenBommershoven, een carnavalstoet te
organiseren, voornamelijk met de bedoeling
de samenwerking tussen de inwoners van
de vier dorpen te bevorderen.
Op dat moment een meer dan waanzinnig
idee als je weet dat deze vier kerkdorpen
geografisch
gezien
totaal
gescheiden liggen van elkaar en
dus geen gesloten kern vormen.

legden hun territorium vast en meteen
wisten de buurverenigingen, met name de
Ridders van de Ceuleman uit Borgloon en
de Ridders van Morepoit tot Bukeberg  uit
Tongeren, tot waar hun carnavalsgrenzen
reikten.
Ridders van de Katteköp
Deze vereniging vormt naast nog enkele
ander verenigingen de ruggengraat van het
Harense carnaval.
De Raad van Elf stelt ieder jaar een Prins,
een Jeugdprins en een Prinsenpaar van de
Derde Jeugd aan.

Niettemin trokken op 5 maart
1972   liefst 21 groepen uit de
vier kerkdorpen voor een lange
tocht door Haren. Meteen een
succesvolle  start bij zoverre dat na
pakweg 40 jaar de carnavalstoet
van Haren een    drukbezochte
traditie geworden is in het ZuidLimburgse carnavalslandschap.

Kortom, de Ridders van de Katteköp

Familie Princen
In 2001 kwam het Narrendom Haren in de
kijker te staan toen drie personen uit de
familie Langenaeken de prinselijke scepter
mochten hanteren. Jef Langenaeken
(juist, de huidige voorzitter van FENVlaanderen) werd aangesteld tot
Prins 2001 terwijl zijn vader en
moeder respectievelijk tot Prins
en Prinses van de Derde Jeugd
werden uitgeroepen en neefje
Sven Langenaeken de scepter
van Jeugdprins 2001 wist te
veroveren.

Bij de aanvang van het   nieuwe
carnavalseizoen 2011 werden
immers Paul Princen en Maggy
Mangelschots, ter gelegenheid
van een
erg
drukbezochte
seniorenzitting   aangesteld tot
Prins en Prinses van de Derde
Jeugd.

De fusiegemeente Haren kende dus
maar een erg kort politiek bestaan
en sommigen kondigden het einde
van het carnaval in Haren al aan.

Het
nieuwe
narrendom
zou
de
aardrijkskundige
grenzen
van
de
opgedoekte gemeente Haren respecteren.
Niet meer of niet minder, zo luidde het op
de officiële plechtigheid, die doorging op 7
januari 1977.

Voor meer informatie aangaande deze
vereniging kan je terecht op de website
www.kattekop.be

Een unicum in de Harense
carnavalsgeschiedenis dat stand
gehouden heeft tot het huidige
seizoen 2011.

Tegen 1 januari 1977 werd er een
nieuwe golf van gemeentelijke
fusies aangekondigd, met als klap
op de vuurpijl, dat de gemeente
Haren die amper tot stand was
gekomen al meteen opgedoekt
werd, terwijl de vier kerkdorpen
twee aan twee verdeeld werden
tussen de steden Tongeren en
Borgloon.

Maar dat was uiteraard buiten de creativiteit
van de Raad van Elf gerekend. In het
geheim werd immers door de Ridders van
de Katteköp duchtig getimmerd aan de
oprichting van het Narrendom Haren.

- en vermits de vereniging zich midden in
de Haspengouwse fruitstreek situeert was
de nieuwe benaming in feite beter geschikt
dan de oorspronkelijke.       

Daarnaast staan zij jaarlijks in voor de
organisatie van de jaarlijkse carnavalstoet
op de tweede zondag van de vasten.
Oorspronkelijk ging de vereniging van start
onder de naam “De Volksvrienden”, maar
nadat in 1973 op de prinsenwagen in 1973
een reuzegrote kat prijkte, waarin de prins
plaats had genomen, werd de vereniging
spontaan omgedoopt tot “Katteköp”.
Anderzijds is “kattekop” een appelsoort weliswaar bijna uitgestorven op dit moment
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Zij kregen midden februari 2011,
tijdens de twee succesvolle
prinsenaanstellingen,
het
gezelschap van hun zoon Bart I die
uitgeroepen werd tot de nieuwe
Prins 2011 en hun kleinzoon
Maxim I, de kersverse Jeugdprins 2011.
Geef toe, geen alledaags gebeuren binnen
de Vlaamse carnavalswereld, zeker niet
wanneer de prinselijke hoogheden ook nog
de familienaam Princen dragen.
Zondag 20 maart 2011 genoot deze carnavaleske familie, tijdens de 40ste carnavalstoet, onder een stralende hemel, de
aandacht van duizenden kijklustigen. Een
dag die zij niet snel zullen vergeten.   
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even uw aandacht

Nieuwe lidgelden
2011/2012
Einde maart 2011 kregen alle leden een verzoek om hun lidgeld voor het seizoen 2012
te betalen. Amper vier weken later mogen
we met veel voldoening vaststellen dat
zowat 67 % van de nieuwe lidgelden reeds
binnen zijn.
Het is belangrijk dit nu te doen zodat je in
alle rust met vakantie kan vertrekken.
Verlies ook niet uit het oog dat de gratis
verzekering inzake de burgerlijke aansprakelijkheid ten gunste van uw vereniging vervalt op 30 april e.k. en slechts opnieuw uitwerking krijgt vanaf de dag dat het lidgeld
op onze rekening gestort wordt.

Steekkaarten
Bij de zending inzake het verzoek tot het betalen van de nieuwe lidgelden zat eveneens
een steekkaart met alle adresgegevens omtrent uw vereniging.
Wij raden u aan al deze gegevens aandachtig en grondig te controleren, met  
de bedoeling ons de eventueel aan te
brengen correcties meteen door te geven.
Het is immers geweten dat onze gegevensbank vaak geconsulteerd wordt door
mensen of verenigingen.  
Anderzijds stellen we vrij frequent vast dat
vooral in telefoonnummers en emailadresen  
behoorlijk wat fouten staan.      
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louis column

Dweilorkesten, zatte hermeniekes,
je kent ze wel ...
Een dweilorkest of dweilband is een muziekkapel bestaande uit blazers en slagwerkers. De muziek die
gespeeld wordt is vaak carnavalesk, maar in ieder geval feestelijk. Ook wordt er door het uitdunnen van de
landelijke carnavalhits, steeds vaker gegrepen naar arrangementen van bekende wereldhits. In Nederland
worden ook allerlei festivals voor en door dweilorkesten gehouden (zogenaamde dweildagen of dweilfestivals) waarvan de Bemmelse Dweildag in Bemmel (Gelderland) de grootste is.

Louis Ackou - columnist

muziekvereniging en trad men enkel met
carnaval op. Een van de vele benamingen
voor een dweilorkest is dan ook “zatte
harmonie”.

Oorsprong naam
Het woord ‘dweil’ in dweilorkesten komt van
de term ‘dweilen’, in de zin van ‘doelloos,
dan wel dronken, op straat rondzwerven’.
In Brabant, en in mindere mate Limburg, is
(of vaker, was) het gebruikelijk om tijdens
carnaval van café naar café te ‘dweilen’,
dit gebeurde onder begeleiding van kleine
carnavalskapellen die voor de muziek
zorgden. Zo ontstonden al snel de termen
‘dweilband’ en ‘dweilorkest’.
Een foutieve verklaring van de naam
‘dweilorkest’ is dat die betrekking zou
hebben op de dweilpauzes tijdens
schaatswedstrijden, waarin de ijsbaan
door een dweilmachine wordt verzorgd, en
waarin vaak een muziekkapel het publiek
bezighoudt.

Ook vandaag de dag zijn nog zeer veel
leden van dweilorkesten lid, of lid geweest,
van een dergelijk muziekensemble. Echter
met de vroegere gewoonte om enkel
met carnaval op te treden werd medio
de jaren zeventig veelal gebroken, en
in het noorden van Nederland, waar
carnaval traditioneel niet gevierd wordt,
zijn er “dweilorkesten” die tijdens het
carnavalsfeest niet optreden.
Bezetting
Een dweilorkest kent, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld een fanfare, brassband of  
harmonieorkest, geen voorgeschreven
(ideale) bezetting. Sommige instrumenten,
zoals trompetten, slagwerk en trombones
zijn echter aanwezig in vrijwel elk orkest,
terwijl dwarsfluiten en hoorns, op een enkel
orkest na, niet of zeer zelden voorkomen.
Deze laatsten worden trouwens over het
algemeen niet als echte dweilinstrumenten
gezien. Andere veel geziene instrumenten
zijn de bariton, sousafoon, saxofoon
(zowel alt als tenor) en klarinet.
Trivia
Uit een serie onderzoeken van de
Nederlands Plezierkapellen Site naar het
imago van bepaalde instrumentgroepen

in dweilorkesten kwam onder meer het
volgende naar voren:
De bassisten en trombonisten drinken
naar verluidt de meeste standaardglazen
alcohol.
In veel gevallen is de muzikale leider een
trompettist, gevolgd door saxofonisten
en trombonisten. Het aantal muzikale
leiders onder slagwerkers was zeer
klein. Als verklaring werd vermeld dat
veel slagwerkers geen muzieknoten
kunnen lezen, dan wel onbekend zijn
met toonhoogtes wat het schrijven en
‘dirigeren’ van muziekstukken bemoeilijkt.
Veel orkesten zien hun bassist en grote
trom als het gezicht van het orkest, op
de voet gevolgd door het slagwerk in het
algemeen. De trombone wordt als het
dweilinstrument bij uitstek gezien, gevolgd
door de trompet.

Meer mannen dan vrouwen
spelen in dweilorkesten
Vrijwel alle bassisten en trombonisten zijn mannen, de meeste
houtblazers zijn vrouwen. Het
koperinstrument waar relatief de
meeste vrouwen op spelen is de
bariton/eufinium, gevolgd door de
trompet.

Dit is een typisch voorbeeld van
volksetymologie; deze foutieve uitleg is
vooral wijdverbreid in het noorden van
Nederland, waar de carnavalstradities
minder bekend zijn.
Overige benamingen
Blaaskapel,
Pretband,
Looporkest,
Plezierkapel, Boerenkapel, Zatte Harmonie,
Feestorkest, Joek kapel.
Geschiedenis
De oorsprong van het dweilorkest is nauw
verbonden aan die van harmonieën en
fanfares. Vaak bestonden de dweilbandjes
uit leden van een dergelijke plaatselijke
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in de kijker

Nieuwe frisse wind waaide door
carnaval Vilvoorde
Vilvoorde Vilvoorde is een stad gelegen ten noorden van Brussel en was oorspronkelijke een industriestad. Het industriële
aspect is niet langer prominent aanwezig en intussen heeft Vilvoorde veel meer te bieden, o.a. op het vlak van cultuur.
Minder bekend is allicht het feit dat de spotnaam van een Vilvoordenaar “Pjeirefretter” is. Deze spotnaam hebben zij te
danken aan het feit dat Vilvoorde bekend stond voor zijn paardenkweek en het eten van het paardenvlees. Vilvoorde
kende trouwens in het verleden tal van beenhouwerijen waar enkel paardenvlees verkocht werd.
Carnaval Vilvoorde
Hoewel ondertussen vele van deze
beenhouwerijen
uit
het
straatbeeld
verdwenen zijn is er een vereniging die de
spotnaam nog steeds hoog in het vaandel
draagt, in het bijzonder de Orde van de
Pjeirefretters. Deze orde werd in 1969 gesticht
door wijlen Scheins Emiel en zij zorgde ervoor
dat carnaval in Vilvoorde tot leven kwam. Er
werd van start gegaan met een Heksenbal
en in 1970 werd er een Heksenstoet en een
Heksenverbranding aan toegevoegd.
De allereerste Prins, Pierre I, werd gekozen
in 1971 en in 1978 zag de reus “De Pjeir
Fretter” het levenslicht. Het hoofd van de
carnavalsreus van Vilvoorde is een beeltenis
van de eerste Carnavalprins Pierre Jacobs (zie
foto).

wisselbeker vijf keer na elkaar kon veroveren,
mocht die uiteindelijk behouden.
Een andere traditie binnen het carnaval van
Vilvoorde is het smijten van paardenkopjes.
Het prinsenpaar van het jaar werpt dan van
op het balkon van het stadhuis de begeerde
paardenkopjes in het publiek.   De laatste
jaren werden deze   al eens gemaakt door
een beschutte werkplaats, dit om even aan
te tonen dat ook carnavalisten het hart op de
juiste plaats hebben.

De geleverde inspanningen waren niet voor
niets zo bleek achteraf, want in de media
werd de 42ste Vilvoordse Carnavalstoet als een
succes omschreven.
Het werd een prachtig schouwspel terwijl
een stralende zon zorgde voor het figuurlijke
toetje op de taart.

Carnaval in Vilvoorde, een nieuwe start
Gedurende
vele
jaren
werden
de
carnavalstoet en andere activiteiten met
succes georganiseerd door het Syndicaat
ter bevordering van Handel, Nijverheid en
Toerisme   met de steun van de Orde Der
Pjerrefretters. Enkele jaren geleden werd aan
deze samenwerking een einde gesteld, wat in
de media ten onrechte als het einde van het
carnaval in Vilvoorde werd bestempeld.
Gelukkig nam het jaar daarop de Orde van
de Pjeirefretters, onder leiding van Kanselier
Alain Verelst, de draad weer op. Ook al
ging carnaval Vilvoorde voorafgaand aan
dit initiatief door een diep dal, het gezond
verstand en de kracht van vriendschap om
door te zetten zegevierden uiteindelijk.
Het jongste carnavalseizoen kondigde
zich in Vilvoorde in ieder geval positief en
veelbelovend aan. Johan Claus,  schepen van
Jeugd, Lokale Economie en Feestelijkheden,
zette er zijn schouders onder en zorgde voor
een nieuwe frisse wind binnen het Vilvoordse
carnaval.
Na enige ontgoochelende edities was een
nieuwe impuls immers meer dan nodig.

Door de jaren heen kende het carnaval in
Vilvoorde een groot succes. De stoet werd
traditioneel gehouden op Dolle Dinsdag:
de enige overgebleven avondstoet waar
de pracht en praal vanuit Vilvoorde kon
aanschouwd worden.
Vilvoorde kende in haar goede jaren
minstens zes verenigingen die op Dolle
Dinsdag wedijverden voor de grootste prijs,
de wisselbeker. De vereniging die deze

Onder de afgevaardigden uit de verschillende
locale groeperingen, met name De Snote-bellen, Den Ouverschot, De Drivers en
Ines Mier aangevuld met de Orde van
de Pjeirefretters onstond er een nieuw
discussieplatform. Iedereen kreeg de
gelegenheid om met nieuwe ideeën voor de
dag te komen met de bedoeling om de stoet
terug vanaf nul op te bouwen en op een
volwaardige wijze te organiseren.
Schepen Claus nam de leiding van het project
op zich.
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De Pjeirefretters
Met meer dan dertig deelnemende groepen
en delegaties was de stoet langer dan ooit. De
aanwezighied van een delegatie uit de Franse
zusterstad Maubeuge, gaf de stoet zelfs een
internationaal karakter.
In de voormiddag waren vele sympatisanten
ervan getuige hoe Schepen Claus de sleutel
symbolisch overhandigde aan Prins Carnaval
Olivier I.
Wagens uit onder andere Sint-GillisWaas, Borgerhout en Itegem maakten
van de stoet een boeiend geheel. Maar de
blikvangers waren toch de vier Vilvoordse
carnavalsgroepen. De “Feestwagen” van De
Drivers, de wagen met zeehonden van Den
Ouverschot, “Den Drakendans” van De Snote-Bellen en de sierlijke en kleurrijke dansers
van Ines Mier Dancers.
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in de kijker
Ook de deelname van de reus ‘De Pjeirefretter’
kon op veel bijval rekenen. Naast de wagens
met de Vilvoordse prinsen   waren er ook  
delegaties uit Kraainem, Zaventem, Halle en
Dilbeek evenals de Vilvoordse
acts van onder andere de
Country Horse Dancers , Chiro
Perk en CAW Vilvoorde.

carnaval niet in de weg te staan.
Vanaf volgend jaar verwachten schepen Claus
en de Carnavalsraad evenwel een inzet en
strijd als nooit tevoren.

De waardemeter   van een
geslaagde stoet ligt uiteraard
bij het steeds kritische publiek,
maar gelukkig was deze meer
dan ooit, erg positief. De
opkomst was groter dan vorig
jaar. De kijklustigen genoten
met volle teugen. Er werden
ook volop snoep en gadgets
gegooid, tot groot jolijt van de
vele, vaak verklede, kinderen.
In principe hoorde het weekend
afgesloten te worden met
de traditionele prijsuitreiking
van de beste groepering,
maar het schepencollege, dat
tijdens de stoet uitgedost was
in boerenkiel, besliste dat er dit jaar geen
winnaar zou aangeduid worden om een
nieuwe start van een geslaagd Vilvoords

Prijsuitreiking “Start van een nieuw begin”.
Als bestuurslid van FEN-Vlaanderen voor de

Vilvoordenaar kan ik niet anders dan iedereen
die aan deze succesvolle wedergeboorte van
carnaval Vilvoorde bijgedragen heeft,   van
harte te feliciteren.
Als federatie zijn wij van
oordeel dat alles in het werk
dient gesteld te worden om
bestaande tradities in leven
te houden. Wat Vilvoorde
betreft was dit zowel van
toepassing voor de Orde van
de Pjeirefretters als  voor het
Vilvoordse carnaval in het
algemeen.
Een nieuwe belangrijke stap
werd gezet terwijl naar de
toekomst toe zeker en vast
de jeugd, met ondermeer de
scholen van Vilvoorde, bij dit
gebeuren dienen betrokken
te worden. De jeugd is
immers onze toekomst en
van fundamenteel belang om
tradities zoals deze van het
carnaval verder te zetten.
Mark Notredame
Provinciaal secretaris Vlaams-Brabant

provincie Vlaams-Brabant en als geboren

TENTEN- EN VLOERENBEDRIJF

LECOQUE
bvba LECOQUE - PETRY sprl

Verhuur van alle
Tuinfeesttenten - Aanbouwtenten
Spantenten - Dansvloeren
Tripelenweg, 14
3770 Riemst-Millen
Telefoon: 012/23 32 93
Fax: 012/39 44 02
www.tenten-lecoque.be
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welkom bij fenvlaanderen

Nieuwe leden bij FEN-Vlaanderen 2011
Het behoort tot onze vaste gewoonten om op het einde van het carnavalseizoen even de stand op te maken van het
aantal leden.
Het seizoen 2010 mochten we afsluiten met 507 aangesloten verenigingen en 77 individuele leden. Deze keer is de teller
blijven staan op 531 aangesloten leden en 72 individuele leden.
Inderdaad, een klein verlies aan individuele leden maar daar tegenover staat een forse aangroei van het aantal verenigingen,
ondanks het feit dat er jaarlijks heel wat verenigingen om de een of andere reden van het toneel verdwijnen. Het is een
fenomeen dat zich spijtig genoeg jaar na jaar herhaalt, maar daar staan we nu eenmaal machteloos tegenover.
Gelukkig worden er elk jaar ook nieuwe groeperingen opgestart. Zo mochten we het afgelopen seizoen in totaal
70 nieuwe aansluitingen (61 verenigingen en 9 individuele leden) bij FEN-Vlaanderen noteren zodat onze eindbalans in
ieder geval erg positief uitvalt.
Traditioneel geven wij dan ook graag een overzicht van de groeperingen die het afgelopen seizoen lid werden van FENVlaanderen.
Wij heten hen allen van harte welkom en wij hopen dat ze zich snel zullen thuisvoelen in ons midden om carnaval te
vieren zoals het hoort.

Verenigingen
Provincie Antwerpen
- Kindercarnaval - Weelde

Provincie Limburg
-

De Campingvrienden - Sint-Truiden
Raod van Wis tot Manjel - Dilsen-Stokkem
De Prekers - Maasmechelen
De Firefly’s - Tongeren
De Teutepeuters - Hamont
De Party Ducks - Riemst
De Beertönnekes - Rekem
De Daltons - Zonhoven
De Fluskes - Lommel
De Fleunen Henneus - Hasselt
De Kwikkwakkers - Tongeren
De Notenkrakers - Lommel
De Pumpeleirs - Kanne
De Shelme - Veldwezelt
De Foute Bende - Sint-Truiden
De Kwaartjeslummels - Bree
De Gaapversjette - Molenbeersel
De Feestbiggetjes - Bocholt
KDR-Crew - Kinrooi
Heidebloem - Overpelt
FC Herderen-Millen - Riemst

-

Provincie Oost-Vlaanderen
De Sjatterellen - Aalst
De Sharky’s - Steendorp
Grat Af - Lede
De Beverkes - Melsele
Reintje De Vos - Sinaai
De Lapperkes - Adegem
Prinsengilde Moerzeke-Kastel - Kastel
De Muffers - Assenede
Klevevrienden - Ronse
Recht oit onz’n Nest - Denderleeuw
De Pandoerkes - Lokeren
De Leutemakers - Kluizen
De Kiekepuutn  Sint-Lievens-Houtem
De Zjielen - Ninove

-

De Meisjes van Plezier - De Klinge
Waddesmedana - Baardegem
Kroipvitess - Buggenhout-Opstal
Liep Lawoit - Aalst
D’Iete Loezers - Aalst
Genoeg Gezjieverd - Denderleeuw
De Grensstappers - Assenede

Provincie Vlaams-Brabant
-

Vougelkes zonder Kop - Halle
Ines Mier Dancers - Vilvoorde
Vossem’s Voerenzonen - Vossem
‘t Moest er van Komme - Halle
Just 4 Fun - Langdorp
De Zotte Gev’Halle - Halle
De Zjoebereirs - Halle
Van Moete Meuge - Halle
Kerjeuzenuize - Halle
De Barielgangers - Halle

Provincie West-Vlaanderen
- Orde van de Harlekijntjes - Koekelaere
- De Toeroetsche Droge Levers - Torhout
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- Orde van de Dolfijntjes - Gistel
- Orde vd Glinsterende Zeesterren - De Panne
- Feestcomiteit Conem - Mesen
- Orde van de Flodders - Poperinge
- Orde van de Mamboetjes - Poperinge
- KVO Sociaaltjes - Oostende

Individuele leden
Provincie Antwerpen
- Straetmans Rene - Bonheiden
- Huygen Marleen - Kapellen
- Donckers Jozef - Kapellen

Provincie Limburg
- Oosterbosch Herman - Lanaken

Provincie Oost-Vlaanderen
-

Bockstal Isabelle - Ronse
Vanderhaeghen Danick - Ronse
Vanhaver Katrien - Belsele
Van Laere Maarten - Assenede
Van Damme Theofiel - Baasrode
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jubilarissen

FEN-Vlaanderen viert haar jubilarissen
Sinds haar eerste jubileum heeft FEN-Vlaanderen er steeds aan gehouden om alle leden, dus zowel de verenigingen als
de individuele leden en de bestuursleden van de federatie, die elf jaar of een meervoud van elf jaar ononderbroken lid
zijn, te vereremerken met een speciaal ereteken.
Het is een uiting van respect en dankbaarheid ten overstaan van de zovele medewerkers die zich jarenlang ingezet
hebben voor het carnaval in Vlaanderen en die bovendien erg trouw gebleven zijn als lid van onze federatie.
Het past dan ook om deze mensen op de een of andere wijze in de bloemetjes te zetten en wij hopen dat zij nog vele
jaren op een aangename wijze zullen kunnen genieten van hun geliefd carnaval.
Wij stellen anderzijds vast dat onze lijst met jubilarissen elk jaar een beetje langer wordt. Dit wijst er nogmaals op dat
FEN-Vlaanderen het geluk heeft te mogen rekenen op leden die zeer trouw en op een spontane wijze jaar na jaar hun
lidmaatschap verlengen.
Voor onze bestuursleden is dit een bijzonder aangenaam gevoel en tevens een bewijs dat zij hun moeilijke opdracht
vervullen zoals het hoort en zoals van hen verwacht wordt.
- Heuvelse Hazen - Lommel

Provincie Oost-Vlaanderen
- De Matotten - Aalst
- Orde van de Raepe - Lokeren
- De Leutige Fuivers - Temse
- De Tettemoesjen - Aalst
- De Triangeleers - Merelbeke
- De Walletons - Merelbeke

Provincie West-Vlaanderen
- Orde van de Goeie Vrienden - Wevelgem
Individuele leden die 1 x 11 jaar lid
zijn van FEN-Vlaanderen

Provincie Limburg
- Vermeyen Peter - Heusden-Zolder

Provincie Oost-Vlaanderen
- Van Gijsegem Eddy - Hofstade

Provincie Vlaams-Brabant
Verenigingen die 2 x 11 jaar lid zijn
van FEN-Vlaanderen

Verenigingen die 1 x 11 jaar lid zijn
van FEN-Vlaanderen

- Neetens Luc - Halle
- Tuerlinckx Niko - Diest
- Van Den Berghe Wim - Scherpenheuvel

Provincie Limburg
- De Zwiebertjes - Overpelt

Provincie Oost-Vlaanderen
- De Molensteenvrienden - Sint-Gillis-Waas
- Feestcomité Zottegem - Zottegem

Provincie Vlaams-Brabant
- Orde van de Prinsessen - Halle
- Den Ouverschot - Vilvoorde

Provincie Antwerpen
- De Draa Oeere - Olen

Provincie Limburg
- De Bergatappers -Lanaken
- De Taffelere - Veldwezelt
- De Weerelt - Wellen
- Nit te Geluive - Smeermaas
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Tijdens het voorbije carnavalseizoen
2011 hebben onze provinciale bestuursleden er voor gezorgd dat voormelde
verenigingen ter gelegenheid van een
van hun festiviteiten bezocht werden
met de bedoeling hen de speciale
eretekens met de nodige
luister te
overhandigen.
Namens onze federatie houd ik er aan al
deze jubilarissen te bedanken voor hun
trouw lidmaatschap en ik wens hen nog
vele zalige carnavalsjaren toe.
Om af te sluiten nog graag een dikke
proficiat aan iedereen en nog vele jaren
bij FEN-Vlaanderen.
Jef Langenaeken
Voorzitter - FEN-Vlaanderen
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even uw aandacht, niet vergeten

Activiteitenkalender 2011-2012
Ondanks het feit dat internet in vele domeinen de bovenhand begint te krijgen,
blijft onze federatie, naast een internetversie, toch vasthouden aan de ouwe
getrouwe gedrukte activiteitenkalender.
De aangesloten verenigingen krijgen op die wijze de gelegenheid om de
activiteiten die zij het komende seizoen voorzien te organiseren, kenbaar te
maken via twee voorname kanalen.
Hoewel het adverteren niets kost en elk lid bovendien een gratis exemplaar
toegezonden krijgt, moeten we elk jaar opnieuw vaststellen dat sommige
verenigingen hier nauwelijks aandacht aan schenken en ons in vele gevallen
hun activiteiten pas doorgeven nadat het drukwerk in hun brievenbus is
gevallen. Pas dan valt hun “frank”.
Akkoord, alle laattijdig toegezonden activiteiten worden dan wel samen met
de andere evenementen opgenomen in de kalender op onze website, maar een
gedrukte versie blijkt in vele gevallen toch handiger te zijn.

AANGIFTE ONLINE VIA ONZE WEBSITE
Elk aangesloten lid heeft in de loop van de
maand maart een formulier ontvangen om
de activiteiten op te vermelden.

Eenvoudiger
kan
nauwelijks.
Geen
papierwinkel meer,   geen verzendingskosten
en geen verloren poststukken meer,
zeer snel en vooral een document dat
duidelijk leesbaar is voor ons, waardoor de
foutenmarge sterk gereduceerd wordt.

Alle gegevens moeten binnen zijn voor
1 juni 2011 op het volgende adres
FEN-Vlaanderen - Broekstraat, 5 - 3840 Borgloon
of via de webiste www.fenvlaanderen.be

De
verenigingen
die
over
een
internetverbinding beschikken, hebben de
mogelijkheid ons hun activiteiten online via
onze website door te geven. Je kan dus al je
gegevens simpelweg invullen en verzenden
via onze site. Een handig instrument met
tal van voordelen.
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Bovendien krijg je meteen na de
verzending - op voorwaarde dat je je
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FEN-Artiestenavond
Zaterdag 24 september 2011
Smeermaas (Lanaken)

Try-Out BOL
Zondag 27 november 2011
Zonhoven

FEN-Banket
Zondag 11 december 2011
Moorsel (Aalst)

Feest der Goedgemutsten
Zaterdag 7 januari 2012
Halle
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop - Te huur
prachtige prinsenwagens, met polysterfiguren en onderstel

Te koop - Te huur
Prachtige prinsenwagens

Contactadres : C.V. De Maasduvelkes
Ulrichts Leon - Grotestraat 410 - 3630 Maasmechelen-Kotem
0631/011007
Tel. 089/77 10 49 - 089/77 37 05

Te Koop - Te Huur
Tal van wagens bestaande uit polyester onderdelen met onderstel

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

Contactadres : K.V. De Waterratten
Vanheusden Bart - Grotestraat 195 - Maasmechelen
0694/010306
GSM 0477/97 54 71

Te huur

Te koop
Mooie carnavalswagen met als thema “Asterix & Obelix”.
Grote isimo poppen van Asterix, Obelix; Idefix, vijf soldaten en
Jules Cesar, met bewegende delen en verlichting.
20 kostuums Obelix en Asterix met helmen.
Alles kan afzonderlijk of samen gekocht worden.
Vraag vrijblijvend.
Altijd een eerlijke prijs en niet duur.

Diverse wagens

Communicatie kan
in het Nederlands

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

Contactadres : De Tcha Tcha Tcha’s - Zottegem
Pede Tim - Sonseindestraat 44 - 9620 Zottegem
GSM: 0498/67 26 13 pedetim@hotmail.com
1095/131106

Te huur
Prachtige prinsenwagen met polyesterfiguren en onderstel
Vraagprijs : € 300,00 per dag

Contactadres : CV De Muiletrekkers
Van Kerckvoorde Frank - Staakstraat, 20 - Assenede
GSM 0473/22 26 81 - GSM 0476/39 97 74
1332/240307
www.dekazoebereers.be

1380/220311

Te koop
Twee prachtige poppen in isimo met als thema “French Can Can”.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Wielewaalstraat, 3 - 9820 Merelbeke
0564/130909
GSM: 0484/50 65 22 - gerritderaeve@skynet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
1. Ford Big Job 59 met dubbele cabine als opbergruimte.
Rijklaar. Prijs: 3.500 euro

Te koop
1. Prachtige kledij (ongeveer 30 stuks) tegen spotprijs.

.

2. Prachtige “Belle Epoque”- kledij. Elf dames en zes heren.
Slechts één seizoen gebruikt.

2. Kostuums: Legomannetjes en Dagobert.

Voor meer informatie: www.kanunnikskes.be

Contactadres :
De Poperingsche Paljasjes - Poperinge
Devos Evelyne Benedictijnenstraat 22 8970 Poperinge
GSM: 0496/48 79 28
E-mail: poperingsche paljasjes@hotmail.com
1459/141110
Contactadres : De Kanunnikskes - Borgloon
Bart Vankriekelsvenne - Boomstraat, 88 - 3840 Borgloon
GSM: 0477/ 41 51 93 - bart.nadine@telenet.be 1100/070609

Te koop
1. Twee dezelfde
narrenkostuums met echte
narrenschoenen
in zeer goede staat.
Prijs overeen te komen.

Te koop
Verschillende prachtige kostuums.
Telkens ongeveer 14 stuks, zowel grote als kleine maten. Ook
kinderkostuums.

2. Carnavalswagen.
Thema “Jungle”.
Met of zonder kledij.

3. Carnavalswagen.
Thema “Spookhuis””.
Samen met een
50-tal kostuums.

Te koop
4. Prachtige carnavalswagen.
Thema “Feesttafel”.

5. Assortiment snoep. Karamellen, spekken, snickers, ballistos, enz.
Prachtige carnavalswagen.
Contactadres :
De Biersussen - Balen
Verheyen Michel
Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99
michel@debiersussen.be
0771/191110

Te huur

Contactadres :
De Molensteenvrienden
Sint-Gillis-Waas - Steur Ronny
Stroperstraat, 5 c
9170 Sint-Gillis-Waas
GSM: 0495/69 59 19
E-mail: ronnysteur@telenet.be

0606/080410

Te koop
1.Praalwagen - Thema “Brandweer”.
Prachtige brandweerwagen met beweegbare en uitschuifbare ladder.
2. Praalwagen - Thema “Piraten”.
Mooie boot die gebruikt wordt als piratenboot maar die eveneens
dienst kan doen in een ander zeemansthema.
3. Kledij - Thema “Brandweer” . Hetzelfde model voor dames en
heren.
4. Kledij - Thema “Saloon”. Enkel geschikt voor dames.
5. Kledij - Thema “Piraten”. Hetzelfde model voor dames en heren.
6. Popcorn - In grote hoeveelheden aan interessante prijzen.
Fotomateriaal aangaande voormelde zaken kan je terugvinden op
de website http://www.defeestbeeste.be/site/?page_id=370
Contactadres : De Feestbeeste - Hoepertingen 1301/270810
Hauben Steve - Brikhof, 99 - 3840 Borgloon
GSM: 0497/25 81 85 - Email: steve@defeestbeeste.be
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advertenties “te huur” en
in“te
de koop”
kijker
Te koop
Carnavalswagen met als thema “Cowboysaloon” maar heeft vele
mogelijkheden.
Afmetingen: L:6,65 - B:2,55 - H: 4,00
De prijs is bespreekbaar.

Te koop
Dertigtal prachtige kostuums, thema Heer en Dame”.
Er behoren ook afzonderlijke tasjes bij.
Richtprijs: 30euro per stuk

Contactadres : De Pleziermakers - Leuven
1368/310710
Janssens Cindy - Dunberg, 71 - 3210 Lubbeek
GSM: 0496/51 54 37 - Email: depleziermakers.cindy@hotmal.com

Contactadres : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3 bus - 3620 Lanaken
Tel: 089/71 29 37 - GSM: 0477/21 29 03
servaas.moonen@telenet.be

Te huur
Carnavalswagen met als thema “Après Ski” of “Tirol”.
De wagen is in uitstekende staat.

Te koop
Wagen met als thema “Spaanse trappenburcht”.
Vraagprijs: 2.300 euro voor het geheel, zijnde een goed onderstel
plus de polyesteropbouw.
Ruilen tegen een andere polyesterwagen is ook mogelijk.

Communicatie kan
in het Nederlands

Contactadres : De Doorbieters - Lanaken
1229/141009
Caubergh Johny - GSM: 0472/34 66 57 - doorbieters@telenet.be
Te koop
Carnavalkledij
- 19 kostuums: thema “Hippie’s”.
- 31 kostuums: thema “Disco”(zie foto).
Tevens ook verschillende figuren te koop.
- polyester poppen: 3m hoog (2 stuks).
- polyester fruit: appels, appelsienen, enz, ... (7 stuks).
- isomo koetsier : 2,50m hoog Prijs overeen te komen

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

1055/211009

Contactadres :
CV De Weerelt - Wellen
Billen Mario
Kukkelbergstraat, 50
3830 Wellen
GSM: 0497/31 00 87
mario.billen@telenet.be
www.cvdeweerelt.be
Te koop
Kostuums - Thema “Blauw”.
Vier dameskostuums, dertien inisexkostuums, één kostuum voor
een kind.

1178/300309
Contactadres : De Vudszelkes Sint-Truiden
De Bruyn Koenraad - Zoutleeuwsesteenweg, 166 - Sint-Truiden
GSM 0477/55 72 85 - koenraad.debruyn@telenet.be

1059/140310

1095/180111

Te koop
Praalwagen met als thema “Professors”

Auto met Einsteinkop

Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem
Magerman Paul - Leon Lefevrestraat, 28 - 9620 Zottegem
GSM: 0476/50 07 05 (Gunther Hulstaert) - gunther.hulstaert1@telenet.be
0609/180210
GSM: 0473/67 12 55 (Paul Magerman)
0636/210111
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advertenties “te huur” en “te koop”
actueel
Te koop
Prachtige wagen bestaande uit twee delen (lengte 10 m).
Thema “Cowboy en Indianen op Bizonjacht”
Opblaasbare paarden, zeer mooi en opvallend.
Prijs overeen te komen.

Te koop
Kledij: boeren en boerinnen - 35 stuks
18 mannen - 17 vrouwen
1 kinderkostuum meisje maat 140
4 kinderkostuums jongens maten tussen 128-164
Eveneens wagen te koop (zie foto rechtsonder).
Afmetingen: L:11,00m - B:3,00m - H:3,20m
Prijs overeen te komen.

Contactadres : Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg
Martens Tom - Generaal Lemanstraat, 24 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53
1167/150510
tom@jongekampsenarren.be

Te koop
(Staan)praalwagen.
Thema: Nutty professors.
Drie wagens van elk 11 meter lang met twee heftruksystemen, alsook
een auto met “Einstein”.
De verlichting wordt eveneens mee verkocht (25.000 watt).
Prijs overeen te komen (De praalwagen wordt ontmanteld vanaf half
april 2010). www.kvnabukodonosor.be

Contactadres : De Doordrijvers - Riemst
Dehaen Dorien Grote straat, 105 3770 Riemst
Gsm : 0494/81 81 70 de.doordrijvers@telenet.be

1353/120509

Te koop
Nieuwe driedelige wagen met als thema “Beethoven goes crazy.
Afmetingen: L: 15m - H: 4m - B: 3m.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : Nabukodonosor - Bazel
Smet Kurt - Schaudries, 1 - 9150 Rupelmonde
GSM: 0476/30 28 73 - grt.3@telenet.be

1091/070210

Te koop
12 smurfenkostuums. Kostuum met kop nog in perfecte staat.
Slechts voor vier stoeten gebruikt.
Heksenkostuums met hoed inbegrepen in perfecte staat.
Slechts zes keer gebruikt.
Prijs overeen te komen.
15 kostuums met kop. Thema “De Leeuwenkoning”.
Vraagprijs: 150 euro per stuk

Contactadres : De Samsons - Zottegem
Eeckhout Jolien
0609/160210
GSM: 0477/65 77 90 - jolieneeckhout_21@hotmail.com

Contactadres : De Leutige Fuivers - Temse
Laureys Nicole Kloosterstraat, 2 9140 Temse
Tel.: 0496/70 49 97
the_black_iceman@hotmail.com

1042/250310

Te koop
De wagen is 15 meter lang, 3,20 breed en 4.40 hoog (max).
De wagen is opgebouwd uit twee delen. In elke toren is er ruimte
om zaken weg te bergen. Achteraan is een brede trap voorzien en
onderaan de wagen zit er een uitschuifbare rail voor de stroomgroepen. De klokken op wagen zijn verlicht.
De wagen is pas beschikbaar vanaf mei 2011

Contactadres : De Toetuile - Sint-Truiden
Peters Bert Molenveldstraat 44 3440 Zoutleeuw
GSM: 0495/25 69 66
bert.peters@skynet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop

Te koop
Nieuwgebouwde wagen, prachtig afgewerkt met als thema “Hoog
tussen de sterren”.
Zeven staanplaatsen en veertien zitplaatsen (vliegers).
Vierdelig. Een deel is 5 à 5,50m lang (zonder de dessel gemeten).
Ook de kostuums zijn nieuw.

Contactadres : De Leutige Fuivers - Temse
Laureys Nicole Kloosterstraat 2 9140 Temse
Tel.: 0496/70 49 97
the_black_iceman@hotmail.com

1042/240301

Te Koop
Carnavalswagen (L:8m) en kledij, thema “Un fieste espectacular”,
een winterse zomercarnaval.
10 volwassenen (vrouw = prachtige pluimenhoed met gareel).
14 volwassenen (man = pitteleer met hoed).
4 kinderkostuums; Meisje met gareel (zie foto) van wagen = 3
kinderkostuums jongen.
In originale staat (Laureaat 2011 Baasrode carnaval).

Prachtige wagen met schommelzetels (17 stuks). Kan dienst doen
voor verschillende onderwerpen.
De wagen bestaat uit drie delen (elk 6 m lang) en is te koop zonder
de onderstellen. De onderdelen zijn gemakkelijk over te bouwen op
andere onderstellen.
Elk deel kan afzonderlijk opgetild worden d.m.v. een kraan of forklift. Bij verkoop zorgt de vereniging hiervoor.
De ezels zijn gemaakt uit een polyester lichaam en een isimo kop.
Op de wagen kunnen 23 personen plaatsnemen.
De kostuums worden niet mee verkocht.
Prijs overeen te komen

Contactadres : De Oeteldonkers - Temse
1042/240301
De Saegher Edwin - Frans Smetstraat 3 - 9140 Temse
Tel.: 0498/90 80 28 - edwin.de.saegher@telenet.be
Te koop
Opbouw van wagen met als thema “Majoretten”.
Het betreft twee vrouwelijke poppen en vier mannelijke (het
orkest.)

Meer foto’s op http://users.telenet.be/sjikkestikken/

Contactadres :
De Sjikke Stikken - Baasrode
De Visscher Sven - Schippersdijk, 2 - 9200 Baasrode
GSM: 0473/36 23 77 - sjikkestikken@hotmail.com 1138/220301

Contactadres : Steek Zu Nou Nie
Van de Voorde Bjorn - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - Tel.: 09/348 72 45
1329/280301
bjorn.vdv@hotmail.com
Te Koop
Vlinderwagen 2011, samen met alle kostuums en toebehoren.
De wagen bestaat uit twee delen
+ de opbouw van de trekker.

Te Koop
Wagen 2011 met als thema “Musketiers”
Eerste wagen: vier schommelpaarden (er kan iemand op plaats
nemen) en één stijgerend paard.
Tweede wagen: een heel ruime koets, waar meerdere personen op
kunnen zitten. Er is ook een plaats voor een koetsier. Achterin de
koets is een ruim opbergvak.
Wagens zijn te koop met karren of eventueel zijn de stukken afzonderlijk te verkrijgen.
Prijs overeen te komen.
Meer foto’s zijn te bezichtigen op www.dedeurzakkerslokeren.
webs.com

Contactadres :
De Deurzakkers - Lokeren
Van Hoye Nancy - Vondelstraat 23 - 9160 Lokeren
GSM: 0486/05 57 38 of 0485/07 76 05
nancyvanhoye@hotmail.com

1453/220301

De laatste wagen is voorzien van
een lift die tot 7 meter uitschuift.
Er kunnen 16 personen
plaatsnemen op de wagen.
De kledij bestaat uit
26 prachtige complete kostuums
(vleugels + beugels incl.)
Wacht niet tot morgen,
maar reageer voor het te laat is.
Met dit thema MOET je scoren.
Zeer aantrekkelijke prijs.

Contactadres :
De Gills van Lokeren - Lokeren
Van Bastelaere Wesley
GSM: 0473/78 97 69 - wesken_8@hotmail.com
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
20 WC-hokjes met bijbehorende paterkostuums.
De hokjes zijn gemaakt uit een ijzeren frame volledig afgewerkt
met isimo met stevige wieltjes eronder.
Beschikbaar vanaf half april.
Prijs overeen te komen.

Contactadres :
Orde van de Poperingsche Potuls - Poperinge
Inion Michel - Switch Road 41 - 8970 Poperinge
GSM: 0497/83 82 10 - michel.inion@telenet.be

1444/190201

Te koop
1.Indianenkostuums - Prijs overeen te komen.
2. Praalwagen - Beschikbaar vanaf mei 2011 - Prijs: 2.600 euro.

Contactadres :
De Amateurs - Sint-Truiden
Vanelderen Peter - Lepelstraat 43 - 3800 Sint-Truiden
GSM: 0476/66 38 23 - vdn.peter@skynet.be
1355/030301

Te koop
Twee koppen. Koning Albert en Koningin Fabiola.
Hoogte ongeveer 1,70m. In goede staat.
Vraaghprijs: 90 euro per stuk.

Contactadres : Orde van de Poperingsche Potüls - Poperinge
Inion Xavier Bruggestraat 143 8970 Poperinge
GSM: 0496/36 34 39 michael.inion@telenet.be
1444/021110

Te koop
Prachtige carnavalswagen bestaande uit drie delen van elke 7 à 8
meter. Deze wagens kunnen getrokken worden door auto’s.
Voorzien van een verlichting van 5000 watt en afgewerkt met
kunstgras.
Prijs overeen te komen. Info bij Marc De Preter. 0472/58 47 10

Contactadres : De Muffy’s - Temse
De Kerf Mira - Priester Poppestraat 9 - 9140 Temse
GSM: 0472/58 47 10 - marcdepreter@skynet.be
1171/180210

Te koop
Te koop
Carnavalwagen 2010 - Thema “Naar de kermis”.
Volgende zaken zijn te koop:
- opbouw tractor - vier botsautootjes
- onderstel 1 - muizenspel met vier grote muizenratten en
verkoper.
- onderstel 2 - draaimolen met vier poppen op vliegertjes.
- onderstel 3 - poppen.
- onderstel 4 - viskraam met drie poppen.
- onderstel 5 - spookkasteel met één pop.
Bij dit alles horen ook kostuums (witte jurken) en een pop die voor
je wordt gehouden. Meer info en foto’s >>> zie mailadres.

Carnavalswagen. Zie afbeeldingen

Contactadres :
De Rare Mannen - Lokeren
De Grande Jorgen - Bayaerdstraat 5 - 9290 Overmere
1328/120301
GSM: 0472/64 71 47 - info@raremannen.be
Te koop
Vier Keizerspluimen van 1,50 m
tegen de prijs van 150,00 euro.
In nieuwe staat.
Contactadres : Ridders van Brunengeruz
Tienen
Uyttebroeck Agnes Jubileumlaan, 49 bus 2
3300 Tienen
Telefoon : 016/81.60.72
Gsm : 0474/57.87.71
fb721070@skynet.be
0062/250809

Contactadres : De Peerkes - Lokeren
0181/190210
Haentjens Kristof - Vieremmerstraat,1 - 9160 Lokeren
Tel.: 09/356 8018 - GSM: 0497/59 59 95 - hano@skynet.be
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Advertenties “Te huur” en “ Teadvertenties
koop”
“te huur” en “te
koop”
actueel
Te koop
Prachtige kostuums - thema “Circusdirecteurs” - 38 volwassenen
en 6 kindermaten.
het kostuum bestaat uit een witte broek, blauw-rood hemd, de hoed
en de zwarte lappen die dienen als laarzen.
Alle kostuums zijn in goede staat en werden slechts één seizoen
gebruikt.
Voor meer foto’s kan u altijd terecht op de website
www.destromannen.be

Te koop
40 prachtige, handgemaakte kostuums voor loopgroep.
- Muzikaal thema (verschillende invloeden zoals jazz, disco, klassiek,
flower-power) zeer ruime interpretatie.
- 28 volwassenen, unisex, 1/2 man 1/2 vrouw.
- 12 kinderen waarvan 8 jongenspakken (idem als volwassenen) en
4 meisjesjurkjes.
- handgemaakt, unieke exemplaren.
- 5-delige: grijze glitterstretch “legging” + rolkraagtrui, kostuumbroek, jas, unieke hoed.
- gemaakt uit wasbaar kwaliteitsstof.
- de hoeden zijn gemaakt uit 2 pruiken (roze krulpruik + blauwe carré), hoofdtelefoon + 2 kleuren boa’s. - afgewerkt met boa’s en divers.
acc. zoals schoenhoezen, handschoenen, handtasjes enz.
- overgebleven stoffen GRATIS mee te nemen voor eventuele retouches.
De kostuums worden als geheel verkocht.
Mogelijkheid om het geheel aan te kopen, namelijk de kostuums + de
praalwagen (duwer) tot eind mei 2011, daarna enkel de kostuums!!!
Alles beschilbaar vanaf 11 april 2011. Mailen voor meer foto’s/info!!!
Website/facebook voor meer foto’s/stoetendata.

Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
0833/140111
GSM: 0478/76 21 88 - ronny.donnay@hotmail.com

Te huur
De wagen “Piratenboot” inclusief de kostuums (zonder chauffeur en
tractor) is ook te huur.
Bijkomend telefoonnummer: 0477/46 33 87 (Reynders Mario).

Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
Vanhex Frank - Graafgracht 18b - 3690 Zutendaal
GSM: 0477/39 11 49
frank.vanhex@gijbelsraoul.be
1333/230311
Te koop

1147/281209
Contactadres : Halfweg - Kaggevinne
Reynders Mario Diestersteenweg, 208 3293 Kaggevinne
GSM: 0477/46 33 87 - E-mail: reynders.mario@skynet.be
Te koop
Prachtige carnavalswagen met als thema “Bijen” bestaande uit
twee delen. Het eerste deel kan via een systeem heen en weer
bewegen.
De trekker is niet te koop maar de twee bijen die er op staan worden wel mee verkocht.
Er zijn ook tien bijen waar men kan gaan opzitten.
Het laatste gedeelte bestaat uit een bijenkorf waar twee kinderen
kunnen plaats nemen.

Contactadres : De Samsons - Zottegem
Vijle Vera - Gaverland 45 - 9620 Zottegem
Tel: 09/360 87 12 GSM: 0477/65 77 90
E-mail: jolieneeckhout_21@hotmail.com

0609/180111

Volgende muziekinstrumenten:
- 4 bassdrums
- 3 landsknechten sonorus
- 7 landsknechten
- 1 junior snaardrum sonorum
- 3 snaardrums sonorus
- 2 carrillons van core wit
- 10 junior batons
- 1 paar simbalen
Prijs overeen te komen.

Contactadres :
De Feestmutskes - Borgerhout
De Proft Mieke
Generaal Mahieustraat 28
2170 Merksem
GSM: 0485/41 19 68
de feestmutskes@belgacom.net

0431/210311

Te koop
Prachtige carnavalswagen gebouwd op het onderstel van een Bedfordvrachtwagen, dus zelfrijdend.
Hij is 11,00m lang, 3,00 meter breed en 3,60m hoog.
Er steekt een nieuwe batterij in, en is pas geverfd.
Het thema waar hij voor gemaakt zou worden is “Marine”,maar
door omstandigheden verkoop ik hem nu.
In het midden van de wagen is een grote bak voorzien voor allerlei
snoepgoed of ander werpmateriaal.
Vooraan naast de chauffeur kunnen de stroomgroepen geplaatst
worden.
Bovenaan achter het stuurwiel is er plaats voor 3 personen.
De wagen is voorzien van een afsluiting voor de veiligheid van de
personen op de wagen.
De vraagprijs is € 2.000, of doe een goed bod!

1476/210910
Contactadres : De Toetuile - Sint-Truiden
Peters Bert - Molenveldstraat 44 - 3440 Zoutleeuw
GSM: 0495/25 69 66 - Email: bert.peters@skynet.be
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Advertenties “Te huur” en “ Te koop”

necrologie

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

Mevrouw
Carine De Niel
Echtgenote van Pierre van den Branden
Lid van de carnavalsgroep
“De Zwarte Panters - Lokeren”
Geboren te Sint-Niklaas op 19 juli 1953
Overleden te Lokeren op 2 april 2011

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