
Buutte-onderwijs Limburg organiseerde een 
sublieme shownamiddag met zeven tonpraters  
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Herenthout - Oudste 
georganiseerde 
carnavalsstoet 
van het land

Poperinge maakt zich op 
voor het Feest der 

Goedgemutsten 2013 
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Geachte lezer
Beste carnavalsvriend
Op menig dorpsplein en in tal van zalen 
in Vlaanderen, werd het carnavalsseizoen 
2012/2013 op 11 november met veel 
luister op gang geschoten. We mochten 
er ook getuige van zijn dat tal van stads- 
en gemeentebesturen hun raadszalen 
openstelden om de carnavalsvierders de 
gelegenheid te geven samen met het 
college van burgemeester en schepenen 
de start van het carnavalsseizoen nog 
eens extra in de kijker te zetten. Dat zijn 
uiteraard intiatieven die we alleen maar 
kunnen toejuichen. Er waren er zelfs bij 
die het carnaval echt letterlijk en figuurlijk 
het seizoen hebben “ingeschoten”. 
Na zowat zeven maanden van passieve 
rust mochten de pluimen en uniformen 
eindelijk weer uit de kast gehaald wor-
den. De afgelopen maanden kregen we 
ruimschoots gelegenheid om tijdens de 
bezoeken aan de tientallen eetdagen 
onze winterreserves aan calorieën op peil 
te brengen. Momenteel volgen de bals, 
zittingen, … elkaar in een hels tempo op. 
Ondanks de crisis en de vele negatieve 
berichten over onze slabakkende econo-
mie mochten we gelukkig vaststellen dat 
deze festiviteiten blijkbaar weinig te lijden 
hebben onder deze fenomenen. Hopelijk 
blijft het zo en gaan we weer een suc-
cesvol seizoen tegemoet.
Toen het nieuws me amper enkele dagen 
voor de start van het carnavalsseizoen 
bereikte, dat Ford Genk zondermeer de 
deuren gaat sluiten, sloeg de angst me 
wel even om het hart, wetende dat in 
deze fabriek tal van carnavalisten hun 
boterham verdienen. Van de ene dag op 
de andere sta je op straat, zonder veel 
uitzicht op een nieuwe job. Dat is alles 

behalve prettig en het is dus aan ons om deze 
mensen op te vangen en een hart onder de 
riem te steken. 
Ik haal hier het voorbeeld van Ford Genk 
aan, maar jammer genoeg blijft dit soort 
drama’s niet beperkt tot deze fabriek. Ook 
vele andere bedrijven sluiten hun deuren en  
carnavalisten verliezen hun werk.  
Het zou bijna een wonder zijn dat dit soort 
zaken geen invloed zou hebben op het carna-
val in Vlaanderen. Met de feestdagen voor de 
deur en een carnavalsseizoen dat zeer dicht 
aansluit bij de eindejaarsfestiviteiten, moeten 
we er naar mijn gevoel rekening mee houden 
dat het wel eens  wat minder zou kunnen zijn. 
Niettemin blijft er een straaltje hoop in me 
wakker. Uit het verleden hebben we immers 
geleerd dat in tijden van economische crisis 
carnaval telkens een heropleving krijgt. 
Het is een feit dat je met statistieken alles 
kan bewijzen, maar oppassen blijft niettemin 
de boodschap. Wie heden ten dage feest wil 
vieren moet vaak diep in de buidel tasten. Het 
is dus maar de vraag aan welk feestgebeuren 
ons gegeerd publiek voorrang zal geven.    
Carnavalisten zijn van nature uit optimisten 
en dus lijkt het me aangewezen om ook nu, 
ondanks alles, met een positieve blik voor-
waarts te kijken. 
Het goede nieuws is althans het feit dat het 
goed gaat met onze federatie. Het ledenaan-
tal blijft gestaag groeien en we mogen ook 
vaststellen dat er steeds meer verenigingen 
zijn die begrijpen dat F.E.N.-Vlaanderen niet 
zomaar een overkoepelend orgaan is, maar 
dat we ook echt achter onze meer dan 500 
aangesloten verenigingen staan, dat we 
proberen om aan hun noden een oplossing 
te geven en hun belangen verdedigen. Uit de 
vele contacten met parlementairen, burge-
meesters, schepenen, … voelen we ook zeer 
duidelijk aan dat onze werking gekend is en 
geapprecieerd wordt. Er is dus geen haar 
op ons hoofd dat er aan denkt om van die 
ingeslagen weg af te wijken. Het welzijn van 
onze leden blijft onze eerste en belangrijkste 
uitdaging.
Onze federatie heeft er ondertussen ook weer 
een aantal geslaagde festiviteiten op zitten. 

Eerst mochten we in Zonhoven aanschuiven 
voor de 18de Try-Out van BOL, terwijl Aalst 
dit jaar opnieuw de gaststad was voor ons 
oergezellige en amusante feestbanket op 
een winterse zondagnamiddag . Tijdens dit 
laatste evenement  hebben we bovendien 
van de gelegenheid gebruik gemaakt  om 
enkele verdienstelijke bestuursleden op een 
passende wijze in de bloemetjes te zetten.  
Onder de gevierden noteerden we Marcel 
Cassiman en Christian De Paepe, 1 x 11 jaar 
bestuurslid. Serge Debroux en François Thijs, 
2 x 11-jaar bestuurslid en Jules De Pyper en 
Jef Langenaeken, 3 x 11 jaar bestuurslid. 
Graag wil ik nogmaals van deze gelegenheid 
gebruik maken om deze collega’s oprecht en 
persoonlijk te bedanken voor hun jarenlange 
niet aflatende inzet. 
Het deed me ook erg veel plezier om weer 
tal van eresenatoren, zeg maar de oudgedi-
enden van F.E.N.-Vlaanderen, te mogen be-
groeten op ons feestbanket. In de volgende 
editie van onze gazet wordt daar verslag 
over uitgebracht.    
Ondertussen stevenen we recht op het 
Feest der Goedgemutsten af. Op 5 januari 
zijn we voor dit evenement te gast in het 
West-Vlaamse Poperinge. De inrichtende 
vereniging, het Keikoppencarnaval , heeft 
een lange en intense voorbereiding achter 
de rug en hopelijk zal hun inzet dus ook 
rijkelijk beloond worden door het bezoek van 
vele carnavalisten. Voor wie uit het noorden 
van de province Limburg moet komen is het 
inderdaad een serieuze trip, maar waarom er 
geen mooie uitstap van maken. Het gezellige 
Poperinge heeft erg veel te bieden op diverse 
vlakken. Lekker eten, een uitgebreid palet 
aan lokale bieren en tal van bezienswaar-
digheden. Dus … doen hé!  
Maar eerst moeten we nog door de einde-
jaarsfeesten en dan kunnen we de neuzen 
opnieuw, op volle kracht, richting carnaval 
zetten. 
Ik wens iedereen nog prettige feestdagen 
toe en tevens het allerbeste wat 2013 te 
bieden heeft.
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter F.E.N.-Vlaanderen
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Voorstelling Carnavalsaffiche Vlaams-
Brabant in Scherpenheuvel-Zichem 

Naar jaarlijkse gewoonte werd in oktober de Carnavalaffiche met de 15 Vlaams-Brabantse carnavalsstoeten voorgesteld. 
Dat gebeurde dit jaar in GC Den Egger te Scherpenheuvel-Zichem in aanwezigheid van Gedeputeerde van Cultuur Elke 
Zelderloo, burgemeester Manu Claes, schepen van cultuur Marc Decat en een honderdtal carnavalisten.

De Koepelvereniging “Carnaval in Vlaams-
Brabant” kon met enige fierheid de 11de 
carnavalsaffiche voorstellen. Omdat “11” 
het carnavalsgetal is, waagde secretaris 
Ludo Vangerven zich aan een korte his-
toriek van de koepelvereniging.
Al in de jaren ’70 bestond er een vereni-
ging van Brabantse Carnavalssteden die 
het carnaval in de provincie promootte 
met een carnavalsaffiche. Het was ieder 
jaar dezelfde affiche waarop de data van 
de stoeten vermeld werden. Jaarlijks 
werd er ook een subsidie aan erkende 
carnavalssteden uitbetaald. In 1995, bij 
de splitsing van de provincie Brabant in 
Vlaams- en Waals-Brabant, verdween die 
structuur alsook de subsidie.
Luk Van Biesen, Dirk Philips en Willy 
Deswert namen in 2002 het initiatief 
om een soortgelijke vereniging op te 
richten door alle verenigingen die een 
stoet organiseerden in Vlaams-Brabant 
en waarvan ze het contactadres kenden, 
te vragen of er interesse was. Ze namen 
contact op met de toenmalige gedepu-
teerden Olbrechts en Swinnen om na 
te gaan of er financiële steun van de 
provincie mogelijk was.

Dirk uit Zaventem, Willy uit Kraainem,   
Agnes uit Tienen, Guido uit Leuven, Luc 
uit Zoutleeuw en Johan uit Halle vorm-
den een werkgroep om dit project te 
doen slagen. In januari 2003 waren 13 
verenigingen present in Zaventem om de 
Koepelvereniging “Carnaval in Vlaams-
Brabant” officieel op te richten. Diezelfde 
avond werd de 1e Carnaval jaaraffiche 
voorgesteld.
Johan Vencken werd secretaris en alge-
meen coördinator en zette de werking 
van de koepelvereniging op punt. De 
promotie van het carnaval in de provincie 
Vlaams-Brabant werd uitgebreid met de 
verspreiding van flyers en een website. 
Door zijn overvolle agenda kon Johan zijn 
taak van secretaris niet langer uitvoeren 
en werd Ludo Vangerven in oktober 2008 
aangesteld als nieuwe secretaris.
Zo waren ze nu klaar om de 11de Carnavals 
jaaraffiche voor te stellen waarop de 
15 Vlaams-Brabantse carnavalsstoeten 
vermeld zijn. Het prinsenpaar en jeugd-
prinsenpaar van Vlaams-Brabant 2012 
kregen de eer om de affiche officieel te 
onthullen.
De avond werd afgesloten met een hapje 

en een drankje aangeboden door het 
stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem 
en de carnavalsverenigingen De Zichemse 
Carnavalsvrienden en de Bezembinders 
uit Schoonderbuken. De carnavalisten 
danken hen voor de gastvrije ontvangst.
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Systeem verzekeringsaanvragen via 
website schenkt grote voldoening 

De verenigingen die recent via onze website een aanvraag deden voor 
een verzekering, met een aanvangsdatum na 1 november 2012, zullen 
opgemerkt hebben dat het verzekeringsattest niet meer via de post-
diensten verstuurd wordt, maar via internet.  
Wij doen er alles aan om alle aanvragen zo snel mogelijk af te werken, 
zodat elkeen binnen de 24 uur het verzekeringsattest in zijn mailbox 
terugvindt.
Wij kunnen bijgevolg enerzijds heel erg snel inspelen op de vraag van 
de verenigingen terwijl zowel wij als onze leden heel wat kosten en 
tijd kunnen besparen. Geen papieren rompslomp meer, adieu verloren 
zendingen via de post, postzegels, papier, omslagen, inktcassettes, ... 
. Dit behoort allemaal tot de verleden tijd.  
We zijn zelfs, zonder dat dit onze hoofdbekommernis was, op die wijze 
milieuvriendelijker geworden. 
Als federatie hebben we inderdaad ernstige financiële inspanningen 
moeten doen en heel wat energie moeten aanspreken om dit systeem 
op punt te stellen. Maar anderzijds schenkt het ons bijzonder veel vol-
doening wanneer we, amper een maand na de ingebruikstelling, van 
onze leden vernemen dat ze deze zaak weten te appreciëren. 
Op dit moment wordt 97% van alle aanvragen afgehandeld via inter-
net. Maar wees gerust, de leden die nog over geen internetaansluiting 
beschikken, zullen hun zaken via de post kunnen blijven beheren.  
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De Gilles... meer dan een traditie!  
Op 24 februari 2013 brengen de Gilles van Groot-Halle een bezoek aan de stad Mechelen om er mee de jaarlijkse car-
navalsvieringen op te luisteren. De voorbereidingen tot de organisatie van dit gebeuren leidden tot heel wat opzoekwerk. 
We willen hierbij een tipje van de sluier oplichten over de geschiedenis en de traditie van de Gilles. Zowel over de Gilles 
van Binche, waar de oorsprong dient gezocht, als over de Gilles van Groot-Halle. Deze weergave is zeker niet volledig, 
maar wil een inzicht geven dat de Gilles toch meer zijn dan een traditie.

Het einde van de winter en het begin van de 
lente zijn in gans Europa altijd het moment 
geweest om te feesten, gepaard gaand met 
maskerade. Enerzijds was dit om de eento-
nigheid van de lange winteravonden te door-
breken en anderzijds was er de hunker naar 
het begin van de lente. Het feesten bracht 
mensen samen en versterkte het gemeen-
schapsgevoel. In dit feesten, zo oud als de 
mensheid zelf, zat de eerste aanzet tot het 
carnaval. Het carnaval vieren kent zijn hoog-
tepunt 40 dagen voor Pasen (3 dagen voor 
het begin van de vasten) of met halfvasten 
(Laetare). Elke streek heeft zo zijn eigen ge-
bruiken of tradities. Eén van deze tradities 
is de Gilles.

De Gilles zijn een folkloristische traditie die 
voortkomt uit een oude orale traditie. Zij 
zijn anonieme folkloristische personages die 
naar buiten komen tijdens carnaval, meer 
bepaald op Vastenavond, de dag voor As-
woensdag. Men komt ze enkel in het Bel-
gische carnaval tegen. Voornamelijk in 
centraal Henegouwen, maar ook op enkele 
plaatsen daarbuiten in Waals- en Vlaams-
Brabant. 

Gilles kondigen de lente aan. Ze stampen 
met hun klompen op de aarde om deze 
vruchtbaar te maken. Ze worden begeleid 
door tamboers die een karakteristieke be-
zwerende cadans aangeven. Een Gille mag 
alleen bewegen op de typische muziek. De 

bellen aan hun kledij moeten dan weer de 
boze geesten verjagen. 

Het Carnaval van Binche is één van de 
oudste en van de meer typische Waalse 
carnavals. Het is buitengewoon levend erf-
goed, en een populair, menselijk en sociaal 
gebeuren. Dit carnaval is wereldberoemd en 
werd in 2003 door UNESCO als “Meester-
werk van het Orale en Immateriële Erfgoed 
van de Mensheid” erkend. Wegens het ge-
brek aan elementen over “Gilles”, die van 
vroeger dan het einde van de 18de eeuw 
komen, is de oorsprong van het carnaval 
van Binche moeilijk met objectiviteit en ze-
kerheid uit te leggen. Dat de Gille een af-
stammeling is van de Inca’s is één van de 
meest verspreide legendes. Die legende, 
in de 19de eeuw door de journalist Adolphe 
Delmée verzonnen, zou verwijzen naar in 
1549 door Marie de Hongrie georganiseerde 
feesten waar gekostumeerde Inca’s zouden 
verschenen zijn. De werkelijke oorsprong zal 
echter altijd geheimzinnig blijven daar de 
werkelijkheid meer dan waarschijnlijk door 
talrijke legendes vervangen werd en die op 
die manier de geschiedenis schitterender of 
fantastischer maakten. 

De Vlaams-Brabantse stad Halle, die tot 

1815 behoorde tot Henegouwen, wordt niet 
zonder reden de Brabantse Poort genoemd. 
Ook hier kende men, zoals op zoveel plaat-
sen, spontane carnavalsvieringen. In 1905 
werd er Halattraction gesticht om het car-
navalsgebeuren te stimuleren en te omka-
deren. Zij deden het carnavalsgebeuren stil-
aan uitgroeien tot het grootse volksfeest dat 
men er nu kent met halfvasten. Men kende 
er echter niet de tradities van de Gilles die 
vlakbij in de Henegouwse en Waals-Bra-
bantse dorpen en steden de charme van 
het carnaval uitmaakten. Hier komt in 1977 
eindelijk verandering in wanneer wijlen Willy 
Peetroons, bevriend met leden van een He-
negouwse Gillesgroep, samen met enkele 
vrienden op 11 mei de Gilles van Groot-Halle 
opricht. De oprichting was een succes want 
in 1978 waren er 33 Gilles. In 1979 kreeg 
de vereniging een ‘marraine’ of meter met 
Clemence Laureys. In 1982 ziet men er de 
Pierrots verschijnen. Dit zijn de vrouwelijke 
tegenhangers van de Gilles en zij bogen 
evenzeer op een aloude traditie. 

Victor Duyck neemt in 1989 als voorzit-
ter de fakkel over van de stichter. Vijf jaar 
later wordt het voorzitterschap andermaal 
doorgegeven aan Adrioen Oestreicher. Sinds 
einde 1997 is het Jean Flament, een Gille 
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van het eerste uur, die het voorzitterschap 
waarneemt. Intussen werd Victor Duyck 
aangesteld als erevoorzitter. 

Voor de Gilles van Groot-Halle werd er 
gezocht naar een harmonieus samenspel 
tussen de eeuwenoude Gillestraditie en de 
eigen Halse identiteit. Men ging in de leer te 
Binche, de Gillesstad bij uitstek, maar men 
trachtte tevens het eigen Halle niet te ver-
loochenen. Zo bemerken we o.a. de gericht-
heid op zieken en bejaarden en de trouw 
aan Halle, Onze-Lieve-Vrouwestad. 

Als kostuum werd evenzeer gekozen voor 
een linnen pak, versierd met kleurrijke (Bel-
gische driekleur) leeuwen, kronen en ster-
ren, dat wordt opgevuld met stro (ondertus-
sen veranderd in ander materiaal), zodat 
vooraan en op de rug een bult ontstaat. Ook 
draagt men klompen en een witte kraag. Op 
het hoofd draagt men een witte muts met 
daarop een grote hoed met struisvogelplui-
men. Rond het middel draagt men de ‘aper-
tintaille’, een gordel met zes tot negen bel-
len. De Gilles dragen eveneens een mand 
met sinaasappels, die in de menigte worden 
gegooid. 

Volgens de carnavalstraditie starten de acti-
viteiten op 11 november om 11 u. Het echte 
werk begint wel zes weken voor halfvasten 
met de ‘soumonces’. Dit is een oproep om te 
verwittigen dat het carnaval in aantocht is. 
De kledij van de Gilles en Pierrots voor de 
soumonces is altijd de ‘sarreau’, een blauwe 
kiel en in Halle ‘den bleu’ genoemd. Hierbij 
horen een zwarte satijnen muts, een rode 
sjaal met witte stippen, een gordel met bel-
letjes, klompen (niet voor de Pierrots) en 
in de rechterhand een ‘ramon’, een bundel 
wilgentakjes als aankondiging van de lente. 

Bij de eerste soumonce wordt er enkel ge-
danst onder begeleiding van trommelspel. 

Bij de tweede soumonce (4 weken voor 
halfvasten) treden aan de zijde van de trom-
melaars ook enkele koperspelers op. Tijdens 
de derde soumonce (2 weken voor halfvast-
en) wordt er gedanst op trommelspel en het 
ganse muziekkorps. 

Het hoogtepunt wordt gevormd tijdens de 
drie dolle dagen van het Halse carnaval. 
Nadat op zaterdag al deelgenomen wordt 
aan de traditionele plechtigheden is het op 
zondag de hoogdag van het carnavalsge-
beuren waarbij het om 4.11 u. opstaan ge-
blazen is. De Gille wordt dan ten volle Gille. 
Om 5.11 u. vertrekken de eerste Gilles, van-
uit verschillende plaatsen in de stad, naar 
de naburige Gille. Het ophalen – ramassage 
– is begonnen. Omstreeks 7.44 u. wordt 
dan gezamenlijk de president afgehaald 
waarna men, gemaskerd en met het volle-
dige muziekkorps naar het stadhuis trekt. 

Daar staan de Pierrots en de kleine Gilles 
hen op te wachten. Na de reuzenfarandole 
doet de Gille zijn masker af en zet zijn 
struisverenhoed op. In vol ornaat trekt men 
om 9.44 u. naar de Halse basiliek voor de 
kaarsofferande. Geen Hals carnaval zonder 
de moeder van de stad, Onze-Lieve-Vrouw 
of de Zwarte Madonna, te begroeten. Zo-
wel ’s middags als ’s avonds wordt er deel-
genomen aan de carnavalsstoet. Op maan-
dag is er dan de sluiting van het carnaval. 
Op deze dag treedt men aan zonder 
struisverenhoed, die enkel op carnavals-
zondag gedragen wordt. Na de ‘Krotten-
maandagstoet’ is er ’s avonds de verbran-
ding van de Gille en van het carnaval. Dit 
gebeuren werd ooit verwoord als de ver-
branding van de winter, de overwinning van 
de lente, de overwinning van de liefde op de 
haat… maar het betekent ook het einde van 
het carnaval waarbij vaak ook een traantje 
wordt weggepinkt. 

Zoals reeds vermeld zullen de Gilles van 
Groot-Halle de carnavalsfestiviteiten op-
luisteren in Mechelen. Dit gebeuren zal 
tevens plaatsvinden in het kader van 
de Hanswijkjubelfeesten die in 2013 in 
Mechelen plaatshebben. 

Naar Halse traditie zullen de Gilles een 
bezoek brengen aan de Hanswijkbasiliek 
waar er een kaarsofferande zal plaats-
grijpen. Na de middag zullen zij er dan 
deelnemen aan de carnavalsstoet om de 
dag af te sluiten met een popverbranding 
op de Grote Markt. Hiermee willen de Mech-
else carnavalisten aantonen dat carnaval 
meer is dan drinken en zot doen en willen 
zij trachten meer mensen te betrekken bij 
het stedelijke carnavalsgebeuren. 

in de kijker
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18de Try-out van BOL mag terugblikken 
op een grote belangstelling 

Dat het een humorvolle namiddag zou worden, konden we al meteen afleiden uit het programma. Liefst zeven tonpra-
ters stonden er geprogrammeerd tussen 14 en 18 uur. Naar goede gewoonte werden om 14.00 uur de instrumenten 
van de blaaskapel “Neet sjoen maar hel” in gereedheid gebracht om van meet af de sfeer er in te blazen. Ondertussen 
hadden de bestuursleden van F.E.N.-Vlaanderen zich achteraan in de zaal opgesteld en werden ze met een opmars naar 
het podium begeleid. 
Spreker van dienst en altijd trouw op post, Roger Schepers, heette iedereen welkom en schetste een beeld van wat er 
allemaal op deze zondagnamiddag te beleven zou zijn.
De introductie werd opzettelijk kort gehouden, want veel tijd viel er niet te verliezen. Met zeven tonpraters op het 
programma en tussendoor bij wijze van afwisseling de nodige porties zang, muziek en show, diende een strak tempo 
gerespecteerd te worden.

Alvorens het definitieve startschot 
te geven werden eerst nog de vijf 
juryleden (op de foto v.l.n.r.) Leo 
Schepers, Jos Verboven, Gerard 
Colson, Jos Jaeken en Jan Stultiens 
aan het publiek voorgesteld.   
Derdejaarsstudent Eddy Rochus uit 
Kerniel (Borgloon) werd bij loting 
vastgesteld als kandidaat nummer één 
om zijn zegje te komen doen. Eddy 
Rochus, werknemer bij Ford Genk, en 
dus een van de vele gedupeerden, is 
in het dagelijks leven en voornamelijk 
dan in het verenigingsleven een erg 
bezige bij. Maar niettemin vindt hij 
tussendoor nog de tijd om als tonprater 
door het leven te gaan. Het is zijn 
passie geworden en hij hoopt er nog 
vele jaren te kunnen mee doorgaan. 
In zijn authentiek Loons dialect is hij 
dit jaar in de huid van “Koster Fonske” 
gekropen, of beter gezegd Alfonsius 
Gregorius Costermans
Ondanks de afnemende publieke 
belangstelling voor de kerk blijkt de 
koster het bijzonder druk te hebben. 

Elke dag vroeg uit de veren om de 
klokken te luiden. In de kerk waar 
Fonske de klokken moet luiden, is dit 
immers nog ambachtelijk handwerk. 
Stevig aan de koord trekken en sleuren 
om die joekels van klokken in beweging 
te krijgen, tot er bij momenten zelfs 
blaren op zijn handen zitten.  
Je zou het niet meteen vermoeden 
maar als we Fonske willen geloven, 
heeft hij het als koster erg druk. 
Miswijnen aankopen en vooral proeven 
of er niets “mis” is met de wijn. Komt 
daar nog eens bovenop dat Fons onder 
gezag moet werken van een nieuwe, 
maar vooral nerveuze pastoor die met 
de regelmaat van een klok behoorlijk 
diep in het glas kijkt. We komen zelfs 
te weten dat de pastoor, om de miswijn 
wat meer smaak te geven, een flinke 
scheut vodka aan de fles toevoegt. 
Gelukkig neemt het aantal 
begrafenisdiensten in zijn kerk af 
omdat vele overledenen nu gecremeerd 
worden. Minder werk in ieder geval 
maar van de andere kant brengt deze 
tendens onrechtstreeks de gezondheid 
van de koster in gevaar. Wekelijks moet 
immers het gras op de strooiweide 
gemaaid worden, waardoor enorme 
stofwolken ontstaan, wat dus zeker 
niet bevorderlijk is voor de luchtwegen 
van Fonske en er tevens de oorzaak 
van is dat de filter van de grasmaaier 
voortdurend verstopt raakt.
Wie er dus tot nu toe vanuit ging 
dat het werk van koster in een kerk 
de droomjob bij uitstek is, heeft zich 
schromelijk vergist. Fonske vertelde 
ons alles in geuren en kleuren en al 
moeten we zijn verhaal soms met een 
korreltje zout nemen, koster spelen is 
geen job voor watjes.
Kortom, Eddy Rochus zette als 
derdejaarsstudent een knappe buut 
neer. Zijn driejarige opleiding heeft 
vruchten afgeworpen, dat is zondermeer 
duidelijk aan te voelen. Nog een beetje 
vooruitgang naar de toekomst toe en 
we zijn er! 

Terwijl Eddy Rochus na een daverende 
afmars zich teruggetrok in de 
kleedkamers, stond duizendpoot 
Jeroen Bellings op het podium om 
het publiek met zijn volle stem te 
trakteren op enkele meezingertjes. Een 
zingend F.E.N.-bestuurslid zijn we in de 
geschiedenis van de federatie nog niet 
vaak tegengekomen. Yvo Smeets ging 
hem vooraf, maar dat is ook de enige.  
Nu hebben we er weer eentje en wat 
voor een!         

Hoe deze man het allemaal voor elkaar 
krijgt, blijft voor vele mensen een 
open vraag. Beroepshalve architect, 
gemeenteraadslid en fractieleider te 
Borgloon, penningmeester en halftime 
secretaris van de cv Ridders van de 
Katteköp, provinciaal commissaris 
bij F.E.N.-Limburg, muziekleraar, 
carnavalist tot in de kist, dirigent van 
een grote fanfare en ondertussen een 
veel gevraagde zanger. De eerlijkheid 
gebiedt ons echter te zeggen dat wat 
hij doet bovenal goed gedaan wordt. 
Je zou kunnen denken dat de volgende 
kandidaat die in de ton moet verschijnen 
ondertussen met klamme handen in de 
kleedkamer staat, maar niets is minder 
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waar. Erik Verheyen, een ouwe rot in 
het vak, heeft in de loop der jaren 
voldoende ervaring opgebouwd. Hij 
is zo vertrouwd met de ton en een 
aandachtig publiek, dat geen enkele 
gelaatsuitdrukking ook maar een 
teken van stress vertoont. Met een 
kalme blik, vastberaden zoals altijd, 
een smile tot achter zijn oren en een 
krachtige intro, slaagt hij er in om de 
maximale aandacht van het publiek op 
te eisen. Je kan er donder op zeggen, 
maar binnen de elf seconden barst de 
zaal in een groot lachsalvo uit. Ook 
deze keer was het niet anders. Eric 
zette een kei van een tonrede neer 
als “Teike de levensgenieter”. Door 
elk van zijn tonredes loopt een rode 
draad: zijn gezin, het verhaal over 
zijn vrouw en zijn directe omgeving. 
Simpele dingen uit het leven, rijkelijk 
overgoten met humor die onmiddellijk 
aanslaat. Je hoeft niet tussen de 
lijnen te lezen om de essentie van het 
verhaal te begrijpen. Maar ook zijn 
outfit, zijn mimiek en zijn hoge stem 
zijn de ingrediënten die hem verheffen 
tot de superklasse. We kunnen alleen 
maar hopen dat Erik nog vele jaren 

als tonprater door het leven zal gaan 
en dat hij voor vele andere tonpraters 
een voorbeeld en een bron van 
inspiratie zal blijven. Erik, proficiat, je 
was super!
Wie na een dergelijke superieure 
tonprater aan de beurt is om plaats te 
nemen in het spreekgestoelte, heeft 
het alles behalve gemakkelijk. Het 
publiek is immers nog niet helemaal 
bekomen van de onophoudelijke 
lachbuien en toch moet je als volgende 
gast in de ton alles uit de kast halen 
om de volle aandacht van het publiek 
op te eisen. De toehoorders moeten 
direct aan je lippen hangen, zeggen 
ze de kenners.
Gelukkig is Marc Janssens uit Meeuwen  
niet de eerste de beste en zet hij dus 
direct alle zeilen bij om zijn verhaal 
als “Jan de Klommelman”, met twaalf 
stielen en dertien ongelukken, uit de 
doeken te doen. De eerste minuten 
nog een beetje last van de zenuwen 
– je zou voor minder als je na Erik in 

de buut moet staan – maar dan komt 
hij snel op dreef. Zijn verhaal begint 
al bij zijn geboorte. In de verloskamer 
ontstaat al meteen heel wat commotie 
nadat blijkt dat zijn lichaam rood 
gekleurd is terwijl zijn benen er 
zwart uitzien. Maar geen paniek, de 
gelukkige moeder heeft de nodige 
uitleg klaar en is al heel erg blij dat 
de pasgeborene niet begint te blaffen.  
Jan de Klommelman “die denkt dat 
hij alles kan” groeit op en dus breekt 
het moment aan om naar werk uit te 
kijken. Via een interimkantoor komt hij 
zo voor zijn eerste job als hulp terecht 
op een boerderij. In alle geuren en 
kleuren weet hij ons te vertellen over 
zijn belevenissen op de boerderij. Dat 
boerenleventje valt hem in ieder geval 
best mee, bij zoverre dat hij zelfs de 
boerendochter weet te versieren en er 
in het huwelijksbootje mee stapt.
Maar aan deze story op de boerderij 
en het huwelijk met de boerendochter 
komt ook een einde en Jan de 
Klommelman moet op zoek naar en 
nieuwe job. Van dan af zal hij door het 
leven gaan als verver, als chauffeur 
van zwaar transport, pakjesdrager, 
enz. Een aaneenschakeling van ups 
en downs tot hij op een zekere dag 
ook plasproblemen ondervindt. Al 
snel komt hij van zijn huisdokter 
te weten dat hij last heeft van zijn 
“thermostaat”, die hem vervolgens 
doorstuurt naar een “euroloog”, 
dokter Vanholle. 
Samengevat mag gesteld worden dat 
Marc een boeiende en evenwichtige 
buut bracht. De vorderingen die hij 
maakt als gevolg van zijn opleiding 
aan de buutteschool zijn duidelijk 
merkbaar. Hopelijk blijft ook hij 
geloven in deze prachtige vorm van 
pure volkscultuur.   
Tijd om het verstand even op nul te 
zetten en de fel geprikkelde zinnen 
wat rust te geven. De ton wordt even 
opzij geschoven zodat het podium vrij 
gemaakt is voor een optreden van De 
Stroopmennekes uit Borgloon. Een 
erg actieve groepering die uitblinkt 
in vele carnavalsdisciplines. Een nooit 
stilzittende voorzitter Eddy Rochus die 

zijn derde jaar als tonprater achter de 
rug heeft, is de stuwende motor achter 
deze groep. Jaarlijks staan zij in voor 
de verkiezing van de Stroopprinses 
in Borgloon, nemen ze jaar na jaar, 
met hun carnavalswagen, deel aan 
vele carnavalsstoeten en of dat nog 
niet genoeg is, worden er continue 
shownummers ingestudeerd. Eentje 
daarvan kregen we te zien op de try-
out. Laten we het omschrijven als een 
persiflage op wat we momenteel op 
een aantal Vlaamse televisiekanalen te 
zien krijgen. Knap gebracht en ideaal 
als tussendoortje op de buutteshow. 
Wie we zeker uit deze groep niet uit het 
oog mogen verliezen, is Gert Clerinx. 
Een jonge talentvolle componist en 
tekstschrijver van carnavalsschlagers 
die al enkele jaren knappe nummers 
uit zijn blijkbaar onuitputtelijke mouw 
schudt.      

Na dit geslaagde optreden, dat tevens 
voor de nodige verstrooiing zorgde, 
mocht Hubert Maessen, beter gekend 
als Bèr, voorzitter van F.E.N.-Limburg 
en tevens de leadingman van BOL, 
plaats nemen in het spreekgestoelte. 
Als leerling stond Bèr nooit 
ingeschreven bij BOL, maar hij was 
uiteraard, als verantwoordelijke van 
BOL, telkens aanwezig op de talloze 
lesavonden. Anderzijds moet je er 
wel enig talent voor hebben en ook 
een groot gevoel voor humor hebben. 
Twee basisingrediënten die voor een 
groot deel de slaagkansen bepalen. 
Het is trouwens niet de eerste keer 
dat Bèr ter gelegenheid van de try-out 
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uitpakt met een tonrede, wat bewijst 
dat hij toch wel uit het goede hout 
gesneden is.    
Je houdt het misschien niet voor 
mogelijk, maar Bèr was deze keer 
op vrijersvoeten. Zeg maar, op jacht 
naar een of ander aantrekkelijk en 
welgevormd vrouwelijk schoon. Zijn 
beschrijvingen van de vrouwelijke 
vormen spraken boekdelen. Als 
aannemer van bouwwerken is Bèr 
uiteraard vaak in contact geweest met 
prachtige architectuur en wellicht is 
zijn passie voor mooie volle vormen 
van daaruit gegroeid. Niet alleen de 
vormen boeiden hem mateloos. Ook 
het temperament en de sexuele driften 
van zijn jachtobjecten bepaalden in 
grote mate zijn keuze. “Hoe vettiger 
hoe prettiger en hoe heter hoe beter,” 
aldus Bèr, en daarmee is zowat alles 
gezegd wat er achter dit typetje schuil 
gaat.  

Bèr wist het publiek in ieder geval 
gedurende tweeëntwintig minuten te 
boeien en het siert hem dat hij als 
hoofdverantwoordelijke voor deze 
mooie organisatie niet vies is om zelf 
de handen uit de mouwen te steken en 
dus al enkele jaren zelf een tonrede in 
elkaar te steekt.   
Ondertussen stonden de wijzers van 
de klok al op 16u30 en kondigde 
Roger Schepers, de vaste spreker 
van dienst, een pauze van een tiental 
minuutjes aan. Niet bijster veel tijd 
voor een plaspauze, maar ja, het 
namiddagprogramma was goed gevuld 
en het aanhouden van een correcte 
timing was meer dan noodzakelijk om 
tijdig te kunnen afronden.
Na de pauze werden de rollen 
omgekeerd. Bèr mocht de aankondiging 
doen van de volgende tonprater. Roger 
was ondertussen in de kleedkamers 
verdwenen om zich klaar te maken en 
als vijfde tonprater van de namiddag, 
zijn kunnen te tonen. Nou ja, aan het 
tonpraterstalent van Roger twijfelt 
allang geen kat meer. Meer dan 
dertig jaar heeft hij Vlaanderen en 
Nederlands-Limburg doorkruist. Op 
honderden podiums was hij te gast om 

duizenden mensen te amuseren met 
sublieme tonredes. Daarnaast is hij al 
sinds het opstarten van BOL in 1995 
de vaste lesgever die op dinsdagavond 
tientallen tonpraters heeft opgeleid. 
Een unicum in de geschiedenis van 
F.E.N.-Vlaanderen. 
Roger had er voor gekozen om 
in de ton te verschijnen met een 
van de succesvolste tonredes die 
hij ooit opvoerde, met name “25 
jaar getrouwd”. Over een dergelijk 
onderwerp en met de nodige fantasie 
en humor kan je ongetwijfeld een 
mooie buut in elkaar steken. Zeker 
als je Roger Schepers heet. Velen 
hoorden deze buut al eens een keertje 
eerder maar niettemin slaagde hij er 
opnieuw in om de zaal in lachbuien 
te doen uitbarsten, wat andermaal 
bewijst dat het een juweeltje van een 
buut is die door een vakman pure sang 
wordt gebracht. Een prachtig kijk- en 
luisterstuk zoals je er maar zelden 
tegenkomt.
Na Roger Schepers was het de beurt 
aan Rudi Smets. De man uit As en in 
het dagelijks leven beroepsmilitair. 
Ook hij is iemand die gepassioneerd 
is door het tonpraten. Hij zou het 
trouwens bijzonder jammer vinden 
mocht BOL ophouden te bestaan als 
gevolg van een gebrek aan nieuwe 
leerlingen. Ondertussen staat hij ook 
al bijna tien jaar in de ton om een 

of ander typetje uit de doeken te 
doen. In de meeste gevallen hullen 
tonpraters zich in de huid van een 
of ander personage. Bijvoorbeeld 
een pastoor, een beenhouwer, een 
koster, een postbode, …  en ga zo 
maar door. Dat een tonredenaar in 
de huid kruipt van een dier is eerder 
zeldzaam. Je moet er maar opkomen 
om als rendier van de Kerstman een 
tonrede te houden. Beslist een zeer 
origineel idee dat meteen aansloeg 
bij het publiek. Als opmars koos 
hij voor passende sfeermuziek, het 
welbekende Jingle Bells. Alles er 
op en er aan, zoals dat heet. Met 
kerstversiering om het hoofd en een 
geweldig opvallend pak. Zo verliep 
alvast de intro en toen kwam een 

sterk verhaal waarbij zelfs lachspieren 
van de grootste zuurpruimen op hol 
sloegen. Rudolf het rendier, met dito 
geluiden van een brullend rendier dat 
uit het hoge en koude noorden moest 
afzakken, om hier als lastdrager voor 
de Kerstman, op de door het paard 
van Sinterklaas, sterk bevuilde daken 
te moeten klauteren. Nooit gezien 
maar een verhaal om geboeid naar te 
luisteren.        
Na de zesde tonprater van de namiddag 
was het de beurt aan de vaste gasten 
uit Rotem: De Kezelzekskes, een 

vrolijke en altijd feestvierende bende. 
De mannen van de raad van elf zorgen 
er elkaar jaar opnieuw voor om samen 
met hun partners en kinderen, de 
zaal in stemming te brengen. De ene 
carnavalsschlager volgt de andere op. 
Allemaal eigen creaties! Spontaan 
ontstaat er een polonaise en host 
een sliert carnavalisten door de zaal 
en over het podium. Ambiance in 
Zonhoven gebracht door mensen uit 
Rotem. “Lekker Limburgs”, horen we 
zeggen.           
Maar Bèr en Roger houden de 
timing in de gaten en dus wordt 
omstreeks 18u00 de laatste van de 
zeven tonpraters aangekondigd. 
Geen sinterklaasgeschenk of een 
kerstcadeau wanneer je als laatste 
van een denderende carnavalszitting 
in de ton mag plaats nemen.
Els Clerinx uit het pittoreske piepkleine 
dorpje Widooie, in het zuiden van de 
provincie Limburg, heeft na drie jaar 
opleiding bij BOL voldoende maturiteit 
opgebouwd om deze moeilijke opdracht 
tot een goed einde te brengen. In het 
dagelijks leven apothekersassistente, 
in bijberoep een succesvol traiteur en 
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Koolstraat 58
9300 Aalst

Telefoon en fax: 053/78 77 66 
E-mail: storck@euphonynet.be

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen
mantels - steken - kroontjes

scepters - breuken - medailles
schouderlappen

linten - borduurwerk
alle bedrukkingen

Pins en plaketten 
in verschillende vormen,

maten en prijzen

carnavaliste in hart en nieren. 
In tegenstelling tot de vorige tonredes 
waar zij als vurige madame wel eens 
behoorlijk de pikante tour durfde op te 
gaan, koos ze deze keer voor een geheel 
ander typetje. Trees Pukkel-face, of zeg 
maar het meisje dat in haar puberjaren 
opgroeit in een familie waar zowat iedereen 
het slachtoffer is van een of andere ziekte, 

zo niet handicap. Het domme gansje met 
een zeer laag IQ, maar, zo beweert Trees: 
“Het voordeel van zo slim te zijn als ik, is 
dat het gemakkelijker is om te doen alsof 
je lomp bent.”  
Het verhaal dat Trees ons brengt, leert ons 
alvast dat het niet simpel is om als weinig 
begaafde door het leven te stappen. Noch 
als kind, noch  als opgroeiende tiener, noch 
als gehuwde echtgenote, maar niettemin 

heeft zij de kunst in huis om steeds en 
altijd de glimlach te bewaren.   
Ook in het normale leven, dus buiten haar 
hobby als tonpraatster, is Els een en al 
glimlach. Een hardwerkende dame die 
altijd goedgemutst en met een kwinkslag 
door het leven stapt. Als je buiten dat alles 
ook nog tijd kan vrijmaken om elke week 
een avond les te gaan volgen in Meeuwen 
bij BOL, dan mag je zeggen: “Chapeau Els”. 
Ook zij heeft grote vorderingen gemaakt 
tijdens haar drie jaar opleiding en dat 
vertaalt zich nu in een sterke buut. 
Inmiddels zit het showgedeelte erop en 
wordt deze prachtige namiddag, die op 
zijn minst de stempel van een grandioze 
carnavalszitting verdient, afgesloten met 
een ceremonieel gedeelte. Alle tonpraters 
ontvangen een getuigschrift uit de handen 
van de juryleden, terwijl Christof Slangen, 
provinciaal-secretaris F.E.N.-Limburg a.i. 
en tevens secretaris van BOL, uitgeroepen 
wordt tot laureaat van de Tinnen Tonprater 
2013.
Tot slot wordt zoals de Limburgse traditie 
het wil, afgesloten met het Limburgs 
Volkslied, live gebracht door het huisorkest 
van BOL, de blaaskapel “Neet sjoen mèr 
hel”.   
Volgende afspraak, voor de 19de try-out, 
zondag 1 december 2013 in dezelfde zaal 

en om 13u44.
Met vereende krachten en handenvol 
enthousiasme wordt nu al uitgekeken naar 
de 22ste editie.

Bovendien hebben we in de wandelgangen 
vernomen dat er tegen alle verwachtingen 
in, er zich volgend jaar enkele nieuwe 
leerlingen zullen inschrijven bij BOL. 
Dat is alvast hoopgevend en ook 
broodnoodzakelijk. De lessen starten einde 
augustus gedurende tien weken  en wie 
interesse heeft kan contact opnemen met 
hetzij Hubert Maessen (089/70 14 93), 
Roger Schepers (0479/48 49 49) of Christof 
Slangen (0497/97 86 41). 
Vanwege de redactie alvast een dikke 
proficiat aan het adres van het ganse BOL-
team, voor de puike organisatie.     
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columnKeikoppencarnaval ontvangt Feest der 
Goedgemutsten in Poperinge    

Zoals vorig jaar aangegeven in Halle, strijkt het Feest der Goedgemutsten in 2013 neer in Poperinge, de stad in 
Zuid-West-Vlaanderen die voor de 77e keer carnaval viert op Halfvasten. De organisatoren van dat Keikoppencar-
naval konden F.E.N.-Vlaanderen overtuigen van hun troeven.
Het carnaval in Poperinge kent inderdaad een rijke traditie die zou terug gaan tot net na de middeleeuwen. Maar 
pas vanaf 1868 is er daadwerkelijk materiaal terug te vinden. Jules van Merris, een steenrijke grootgrondbezit-
ter, bedacht een benefiet voor de door armoede getroffen bevolking door een cavalcade te organiseren.

Het werd met een op-
brengst van 3558,75 BEF, 
een enorm succes en de 
traditie werd ingezet. 
Enkel de clerus vond dat 
maar niets want “dat los-
bandig feest” was zonde. 
Er werd geschermd met 
represailles voor wie mee 
deed. De plechtige com-
munie kon ontzegd wor-
den aan kinderen (of hun 
ouders) die mee deden. 
Ze slaagden uiteindelijk 
in hun opzet en in 1889 
trok de laatste stoet uit.
Rond de eeuwwisse-
ling werd het stil rond 
carnaval. Ook WO I en 
de wederopbouw erna, 
waren niet bepaald een 
goede voedingsbodem voor een carnaval. 
Het was wachten tot 1927 toen “Jong 
Poperinge” een zomercarnavalsstoet 
inrichtte met 7 muziekkorpsen, 35 car-
navalsgroepen en… 50 reclamewagens. 
De heropflakkering was van relatief korte 
duur want na 8 edities zou men er de brui 
aan hebben gegeven.
In 1967 werd studentenvereniging Moeder 
Bladluis opgericht door onder meer Frans 
Samyn en Chris Morel. Ze vonden dat Po-
peringe in slaap dreigde te vallen na de 
oorlog. Ze organiseerden allerlei culturele 
activiteiten. Ze zagen immers dat er in 
de steden waar ze studeerden veel meer 
leven in de brouwerij was. Zo richtten ze 

meteen ook een carnaval in ter ere van 
de “Keikop”. De spotnaam die de Pope-
ringenaars kregen van de Ieperlingen voor 
hun onverzettelijkheid in een lakendispuut 
in de 13e eeuw. 
Na 10 jaar werd het de studenten een 
beetje veel. Het feest werd door tijd- en 
geldgebrek te zwaar om te dragen en de 
organisatie werd overgedragen aan de 
Orde van de Hommelknop, onder leiding 
van Henk De Leeuw.
Het bleek de aanzet te zijn van de gouden 
periode van de jaren ’80 waarin Bernard 
Masselus in 1983 voorzitter werd. Begin 
jaren ’90 waren minder makkelijke jaren. 
Tegenslagen volgden elkaar op, maar 
onder impuls van Jean-Pierre Dehaene 

werd doorgezet tot een 
“jongere garde” klaar 
was om de fakkel over 
te nemen. In 2008 vorm-
de Kristof Lobeau (zelf 
ex-preses van Moeder 
Bladluis) de vereniging 
om tot een vzw die voor-
taan de feestelijkheden 
organiseerde, samen 
met de Orde van de 
Hommelknop, die verder 
ook de verzameling was 
van Stadsprinsen.  
Als een Siamese tweeling 
organiseren ze samen 
dus in 2013 op halfvas-
ten het 47e “moderne” 
keikoppencarnaval. 
Uiteraard is de stoet, met 
telkens 50 groepen, dé 

publiekstrekker (20000 toeschouwers) 
maar gedurende dat weekend is ook de 
kinderstoet op vrijdag met 2000 kinderen 
een topper. ’s Avonds wordt er geboe-
meld in de 3-sterren-cafés (een spin-off 
van het Tv-programma Fata Morgana). 
Op zondagavond is er de traditionele 
“Mashjer’n”  of maskerade. Verder or-
ganiseert men ook een kindernamiddag, 
een prinsenverkiezing en de “Smul & 
Smile”-zitting.
Iedereen kijkt dan ook reikhalzend uit 
naar de 50e editie in 2016.
Momenteel kent Poperinge een 13-tal car-
navalsverenigingen waarvan de meeste 
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lid zijn van F.E.N.
De Orde van het Blauwe Masker, De 
Orde van de Flodders , De Poperingse 
Paljasjes, De Orde van de Feestneuzen, 
De Mamboetjess, De Vleterbeekvissers 
, St-Syfilia, De Poperingsche Potüls, De 
Keiboerkes, De Orde van de Space Ace, 
De Hommeltjes, De Dubbeldeckers en de 
Wietewoais.

Poperinge toeristisch
Wie Poperinge zegt, denkt hop. En wie 
hop denkt, drinkt bier. Onder andere... 
want hop heeft intussen al heel wat meer 
toepassingen gevonden dan het heerlijke 
brouwsel waarvoor ons land wereldfaam 
geniet. Hop is alomtegenwoordig in en 
rond de stad: van het Hopmuseum in het 
centrum tot de typische hopvelden in de 
omgeving... en natuurlijk de vele terrasjes 
waar de hoparoma’s en hopscheuten op-
gediend worden, in je glas of op je bord. 
Klaar voor een verkenning van de hoofd-
stad van de hop? Allez hop, en route!

Alles voor de levensgenieter
Van de hop naar de keuken is maar een 
kleine stap. Als Hoofdstad van het Goede 
Leven heeft Poperinge alles te bieden 
waar foodies, gastronomen en fijnproe-
vers verlekkerd op zijn: smaakvolle 
streekproducten die je nergens anders 
vindt, verrassende delicatessen en karak-
tervolle streekbieren... De talloze gastron-
omische restaurants, culinair hoogstaande 
bistro’s, gezellige tearooms en sfeervolle 
kroegen ontvangen je met open armen. 
En met verscheidene (bezoek)brouwerijen 
in en rond de stad, is Poperinge hét ideale 
bedevaartsoord voor de aanbidders!
Ook aan evenementen is er geen gebrek. 

Tal van muziekfestivals van rock tot grego-
riaans, de bier- en hoppefeesten, het kei-
koppencarnaval of andere gelegenheden 
waar de Keikop je graag in meetrekt.

Stad achter het front
Bijna 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog 
maakt de Westhoek zich op voor een 
historische herdenking van deze wereld-
brand. Hoewel Poperinge – in tegenstel-

ling tot Ieper bijvoorbeeld – niet op de 
frontlijn lag, vind je zowel in de binnenstad 
als in de omgeving tal van sporen van den 
Grooten Oorlog. 

Actie(f) in en rond Poperinge
Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, 
opstaan en... voor je weer doorgaat, even 
diep ademhalen en de gezonde buiten-
lucht opsnuiven.
Je kunt het allemaal, of toch bijna, in en 
rond Poperinge. Zowel niet-geoefende 
als getrainde wandelaars en fietsers ko-
men ruimschoots aan hun trekken langs 
de talrijke wandel- en fietsroutes in de 
Westhoek. Maar ook als je de adrenaline 
door je lichaam wilt voelen stromen, vind 
je in Poperinge vast en zeker de kicks 
die je zoekt. Trek je stapschoenen aan, 
smeer de fietsketting én de kuiten in en 
laat je betoveren door het wondermooie 
landschap van het hoppeland.

Langer (ver)blijven
Je vindt in en rond de Hoppestad tal 
van logiesmogelijkheden: gezellige ho-
tels, gastvrije B&B’s of gastenkamers en 
vakantieverblijven voor grote(re) groepen. 
Poperinge is de ideale uitvalsbasis om 
de ruime omgeving te verkennen: van 
de wereldberoemde paters-brouwers uit 
Westvleteren over de slagvelden van ’14-
‘18, tot de verrassende diversiteit van 
Noord-Frankrijk, met cultuurstad Lille als 
blikvanger. Een dagje Poperinge kan dus 
heel snel een weekendje worden of een 
midweek of zelfs een hele week, zonder 
dat je je één seconde verveelt. 
Poperinge ligt op 50 minuten van Gent, 
1u20 van Brussel of Antwerpen en 2u30 
van Hasselt.
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praktische tips

Jaarorden, zilveren narren, euronarren,
Feest der Goedgemutsten te Poperinge

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.  

voor het publiek en kan het echte 
carnavaleske feestgebeuren in al zijn 
hevigheid losbarsten. 

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 hebben 
ontvangen, te komen inruilen voor een 
nieuwe FEN-jaarorde 2013. 

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.  

Uitreiking van de 
Zilveren Narren en Euronarren

Om alles vlot te laten verlopen 
geven  wij hierna een overzicht van 
de tijdstippen waarop deze eretek-
ens per provincie uitgereikt worden 
in een speciaal daartoe bestemd 
lokaal.
Wij durven er vanuit gaan dat alle 
laureaten deze uurregeling stipt 
zullen respecteren. 

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

Uitreiking van de 
Zilveren Narren en Euronarren

Om alles vlot te laten verlopen 
geven  wij hierna een overzicht 
van de tijdstippen waarop deze 
eretekens per provincie uitgereikt 
worden in een speciaal daartoe 
bestemd lokaal.
Wij durven ervan uitgaan dat alle 
laureaten deze uurregeling stipt 
zullen respecteren. 

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

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 41ste 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 3.000 bezoekers. 
Met een vrij grote zekerheid durven 
we er vanuit gaan 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 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 
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JAARORDE 2013
FEN-Vlaanderen

Deze kaart kan u op het 
Feest der Goedgemutsten 2013 te Poperinge 

inruilen voor een gratis jaarorde 2013.

De jaarorden dienen uiterlijk tegen 23.00 uur afgehaald te worden op het secretariaat.

Lidnummer: 0001  Provincie: Antwerpen

Vereniging: Orde van de Goedgemutste Carnavalisten 

Lokaliteit: 1111 Carnavalegem

Naam en handtekening van de begunstigde:
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ADRESGEGEVENS
Onze federatie beschikt over een uitgebreide databank met adresge-
gevens, die elke aangesloten vereniging of individueel lid kan con-
sulteren. 
Wij doen er alles aan om deze databank zo correct mogelijk samen te 
stellen, doch met de regelmaat van een klok moeten we vaststellen dat 
er hoe dan ook nog steeds fouten in voor komen.
Wij zouden het bijgevolg erg op prijs stellen indien elkeen zijn gegevens 
(postadres, telefoonnummer, e-mailadres, fen-europaenz ... even zou 
willen controleren op onze website, onder de rubriek “Mijn gegevens”? 
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Herenthout - Oudste georganiseerde
Vastenavondstoet van het land 

Sinds 1893 wordt er in Herenthout jaarlijks een carnavalsstoet verzorgd. Dit blijkt uit een zeer goed bewaard archief. 
De oudste documenten werden bewaard door Rik Bossaerts. Hij werd hierin opgevolgd door zijn zoon René Bossaerts 
en later door diens schoonzoon André Cambré, die trouwens in 1988 de cultuurprijs ontvangen heeft voor zijn 
verdienstelijk werk. Het archief bewijst dat de Herenthoutse stoet de oudste van het land is. Dit wordt gestaafd 
door de nodige bewijsstukken en door een bevestigend schrijven van 15 maart 1978 van de toenmalige minister van 
Nederlandse cultuur. 

Het ontstaan van de stoet 
Vastenavond, februari 1882, er was toneel 
gespeeld. De vertoning was niet zonder 
moeilijkheden verlopen. Bij het einde 
van de voorstelling weigerde het doek te 
vallen; slechts met behulp van een ladder 
kwam het krakend naar beneden.
“Den Bots” (Flor Hoegaerts) had op het 
toneel de figuur van molenaar uitgebeeld. 
De volgende morgen trok hij zijn 
toneelkostuum terug aan, grimeerde zich, 
plakte een snor onder de neus en trok de 
straat op.
Aanstonds had hij aanhang. Heel de buurt 
kwam de straat op. En wanneer “den Bots“ 
door een veekoopman op een witte hengst 
werd gezet, trok men in groep rond de 
gemeenteplaats. 
De pleziermakers hadden een gezellige 
dag, en bij het drinken van de nodige 
borrels werden plannen gesmeed. De 
laatste centen werden bijeengelegd en 
men had de eerste “stoetkas”.
Zo is de Herenthoutse carnavalsstoet 
ontstaan. Om echter van een 
georganiseerde stoet te spreken, moest 
men nog wachten tot 1893.

De eerste echte carnavalsstoet
De grappenmakerij van de jaren 1882 en 
de daarop volgende jaren kreeg zoveel 
aanhang, dat de stoetmicrobe de ganse 
gemeente in zijn macht kreeg.
Op magere dinsdag, 14 februari 1893, trok 
de eerste, door een bestuur georganiseerde 
stoet met een aangekondigd programma 
door de straten van Herenthout. 
Er stapten toen 19 groepen in de stoet. Vooraf 
gendarmen te paard en bazuinblazers; 
daarachter volgde: “De uitbeelding van de 
veldslag in ’t Bloedendaal te Herenthout 
tegen de Noormannen in 785 .“ 
“Het mirakel van de eikenboom door St.- 
Gummarus “ werd uitgebeeld door de vierde 
groep, gevolgd door “Alleman soldaat .“ 
Hierna kwam de eerste “Nar de Zot “. 

“De bacchusvrienden “; “De gouden 
bruiloft op de buiten“; “De reconstructie 
van de Herenthoutse kerktoren voor deze 
in 1632 afbrandde“ en “De uitdrijving van 
de Hollanders in 1830 door de heldhaftige 
Herenthoutse patriotten “ werden door het 
stadsbestuur beloond met een vaandel.
“Het vaderland erkentelijk “ ging de tweede 
“Nar de Zot “ vooraf.
De derde maal gingen “De jeneverdrinkers 
en hunne gevolg “ mee. Om deze groep uit 

te beelden waren er twee wagens nodig.
Ook van de partij was “Opsinjoorke”. De 
derde “Nar de Zot “ ging volgende groepen 
vooraf: “De Herenthoutse reuzen met 
hun kinnebaba “, “ Het beiaardpaard “ en 
“Herenthoutse welvaart .“ 
Dit schitterende begin vormde de basis van 
de Herenthoutse carnavalsstoeten. 

Naoorlogse periode 
De stoet stond in het teken van de tijd. 
Alles werd grootser en schoner. Men kreeg 
echte shows.
Verschillende groepen werden uitgenodigd 
om deel te nemen aan cavalcades te 
Antwerpen, Schaarbeek, Eigenbrakel 
… Overal waren er ereplaatsen voor de 
Herenthoutse groepen.

Het is niet te verwonderen dat in zulke 
rijke voedingsbodem stoeters opgroeiden 
die op de Herenthoutse carnavalsstoet 
hun stempel gedrukt hebben. Het zijn 
legendarische personages over wie men 
nu nog altijd vertelt en wier gedachtenis 
met sommige groepen nauw verbonden is. 
Nationale bekendheid kreeg het 
Herenthoutse carnavalsgebeuren in 1986: 
de toenmalige B.R.T. was met zwaar 
materieel naar Herenthout afgezakt om 

in de kijker
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een rechtstreekse uitzending van 2 uur te 
verzorgen. 
In heel Vlaanderen kreeg Herenthout zo 
de bekendheid die het al jaren verdiende.
We kunnen deze bondige historiek slechts 
afsluiten met de vaststelling: 
“In Herenthout is men stoeter van wieg 
tot graf, gedreven door een erfelijke of 
besmettelijke stoetmicrobe.“ 
Herenthoutse adel
Het was in 1950 dat er een nieuwe traditie 
geboren werd. Herenthout had nu ook een 
Prins Carnaval. 
Deze uitzonderlijke eer viel te beurt aan 
Richard Bastijns als PRINS RICHARD I. 
De prins van 2012 – NICO I – is al de 63ste 
Herenthoutse prins. 
Vanaf 1980 werd ook een keizerstitel 
toegekend aan verdienstelijke gewezen 
prinsen. Als een stoeter, na zijn aanstelling 
tot prins, nog 25 onafgebroken jaren 
zich verdienstelijk heeft gemaakt voor 
de Herenthoutse carnavalstoet, zou hij 
in aanmerking komen om tot keizer 
verheven te kunnen worden. De beslissing 
om te promoveren tot keizer, ligt in de 
handen van de “Gilde Van Peer Stoet“. Ter 
verduidelijking: de Gilde van Peer Stoet 
schaart onder zich de ex-prinsen carnaval.
Tot op heden (2012) zijn al 19 gewezen 
prinsen verheven tot de keizerlijke titel. 

Plannen voor de onmiddellijke 
toekomst 
2013 wordt een feestjaar voor het 
Herenthoutse carnavalsgebeuren. 
De vereniging viert zijn 121ste 
carnavalsstoet. Daar het getal 11 binnen 
het carnavalsgebeuren veel betekenis 

heeft, zijn zij fier het feest van het magische  
11X11  te kunnen vieren.
Verdere data verschijnen later, of de 
geïnteresseerden  die niet kunnen wachten, 
kunnen terecht op het internet: www.
peerstoet.be.
FEN-Vlaanderen wenst hen veel succes!

in de kijker

Marion Hoop Design 

www.marionhoopdesign.nl 
+31-(0)464527315 

Foam Veren Boa’s Foamhoeden 
Voor Carnaval  en Theater 
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VERZEKERINGSBEWIJS 
Burgerlijke aansprakelijkheid 

Almaar meer steden en gemeenten eisen van 
verenigingen die een of ander evenement or-
ganiseren een bewijs dat ze beschikken over een 
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. 
Of m.a.w. een verzekering die eventuele schade 
aan derden ten gevolge van de organisatie van 
een evenement dekt. 
Op zich is dat best begrijpelijk en het is o.a. om 
die reden dat wij twee jaar geleden besloten 
hebben om al onze verenigingen automatisch, 
van zodra  hun lidgeld voldaan is, te verzekeren 
voor dit risico.
Bovendien kunnen onze verenigingen het 
gevraagde “Verzekeringsbewijs” automatisch  
24u/24u downloaden via onze website. Dus 
zonder ons daarvoor op de een of andere wijze 
te moeten contacteren.
Kies onder de rubriek “Leden” voor “Mijn ge-
gevens”. Log dan in met het paswoord van je 
vereniging en klik vervolgens op de knop “Ver-
zekeringsbewijs downloaden” en klaar is kees.
De integrale verzekeringspolissen kunnen 
bovendien, zo gewenst, eveneens gedownload 
worden door iedereen.
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advertenties “te huur” en “te koop”

Te koop - Te huur
prachtige prinsenwagens, met polysterfiguren en onderstel

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

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

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

0694/010306

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

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

1332/240307

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

Communicatie kan 
in het Nederlands

1095/261011 

Diverse wagens te huur

Thema: Aprés-Ski hut

Thema: Alphorn

Te huur
Carnavalswagen “Asterix en Obelix” - foto 1.
Carnavalswagen “Den Duvel” - foto 2.

Contactadres : De Muzelmennekes - Uikhoven
Kellens Vera - Populierenlaan 85 - 3621 Rekem
GSM: 0476/50 32 52 - 0476/08 15 97 
Email: vera.kellens@hotmail.com 0677/260911

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

Te koop - Te huur
Prachtige prinsenwagens

0894/150208

Te koop
Prachtige carnavalswagen in prima staat. Thema “De Spanjaard”.
L: 10,0m - B: 2,50m. IJzeren onderstel.
INTERESSE? Wagen moet weg! VERLAAGDE PRIJS! 

Contactadres : Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg
Martens Tom - Faytlaan, 29 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53  - E-mail: tom@jongekampsenarren.be

1167/260911



 Gazet van de Carnavalist - Nr 168 1817

0609/180210

202217

           in de kijker

13

Gazet van de Carnavalist - Nr 168 22

Te koop of te huur 
Leuke boot voor je optocht. 
Prijs op aanvraag. De boot staat op een vaste trailer en kan zo 
achter een auto of tractor.

Contactadres : De Mosselkrauwers - Philippine (NL)
Freek Rouwit - Schorrenkruidlaan 41 - 4553 BZ Philippine (NL)
E-mail: mosselkrauwers@zeelandnet.nl Contactadres : De Schoimloëpers

Davy Laureys - Kloosterstraat 49 - 9200 Baasrode
GSM: 0479/93 94 70 - Email: davy.laureys@telenet.be 

Te koop 
1. Prachtige gilleshoeden alsook kostuums. Er zijn nog er nog een 
tiental beschikbaar.
2. Reus
Prijs overeen te komen. 

1132/060312

Contactadres : Die Pelter Flügeltellers - Overpelt
Ludwig Friet - Jeugdlaan 19/2 - 3900 Overpelt 
GSM: 0498/92 97 21 - E-mail: diepelterflugeltellers@telenet.be  

Te koop
Discowagen: (H: 11,00 m x B: 2,50 m x H: 4,30 m) inclusief verli-
chting. Prijs overeen te komen. 
Discokostuums: 18 mannen, 6 vrouwen, 8 jongens en 7 meisjes. 
Prijs overeen te komen.
Wagen + kostuums. Prijs overeen te komen

1188/280212

0953/010312

advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : Dei van Bei Chic
Eddy De Greef - Biezeweide 172 - 1500 Halle
GSM: 0472/83 15 43 - E-mail: manga200@hotmail.com

Te koop
Char gebruikt tijdens carnaval Halle 2012. De wagen is B: 3,20 m
H: 5,00 m - L: 22,00 m.
Alle modellen kunnen er af genomen worden, zodat hij voor het 
transport slechts 3,00 m hoog is. 

0690/300312

Contactadres : De Flushkes - Lommel
Maes Annita - Einde 203 - 3920 Lommel
GSM: 0472/54 62 25 - E-mail: fotoannita@live.be    

Te koop
Mooie wagen. Pas nieuwe lagers gemonteerd.
Er kunnen ongeveer 10 personen op de wagen. Beneden opberg-
ruimte. Lengte is 9,00 m , hoogte 3,80 m en breedte 2,85 m.

1535/110912 Contactadres : De Köntjes- Tongeren
Chasseur Georges - Jekerstraat 16 - 3700 Tongeren
GSM: 0472/87 21 52 - E-mail: georgeschasseur@hotmail.be    

Te koop
Carnavalswagen. Hij werd onlangs voorzien van een nieuwe 
achteras en is geschikt voor elk thema.

1474/280912
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Contactadres :  De Ertesjieters Kesing - Kessenich
Deben Erik - Kerkstraat 7 - 3640 Kinrooi 
E-mail: debene@skynet.be
GSM: 0494/83 83 4? - Tel.: 089/56 22 42   

Te Koop 
Mooie wagen met een lengte van 12,00m en hoogte 4,30m.
Hij bestaat uit twee verdiepingen en er kunnen gemakkelijk 15 
personen plaats op nemen. 

Contactadres : De Keiboerkes
Bruno Vandevoorde - Bellestraat 27 - 8970 Poperinge
GSM: 0496/71 28 09 - Email: vandevoorde.bruno@telenet.be

Te koop 
De carnavalswagen bestaat uit 5 stuks. 
Een VW T1 opgebouwd op een strandgokart van 6 personen.
Vier VW-kevertjes opgebouwd op een metalen onderstel met 
vering.
Hiermee werd de 2de prijs behaald in carnavalstoet Poperinge 
2012.
Doe een eerlijk bod. De wagens moeten dringend weg wegens 
dakwerken aan loods.
Eventueel ook afzonderlijk per stuk te koop.

1411/190312

advertenties “te huur” en “te koop”

0409/011012

Contactadres : Twie Menieten Sjauns
Gregory De Kegel - Astridlaan 128 - 9400 Ninove
GSM: 0485/70 88 67 - E-mail: gregory_dekegel@hotmail.com   

Te koop
Carnavalswagens die een 2de plaats haalde in Ninove. Neem 
gerust contact. Dan kan ik meer foto’s bezorgen of kan je eens 
komen kijken

1431/190312

Contactadres : De Sharky’s
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
Email: eddy.vermeulen@telenet.be  
GSM: 0475/56 29 77 - Tel.: 03/744 13 04 

Te koop
Kledij van seizoen 2011(Tirol) en seizoen 2012 (Elfen en trollen).

1515/020412

Contactadres : De Lustige Clowns - Tongeren
De Neuker Lidia - Sint-Hubertusstraat 59 - 3730 Hoeselt
E-mail: delustigeclowns.tongeren@hotmail.com

Te koop

7 vrouwenkleedjes bestaande uit kleedjes, fleece huidskleurige 
onderbloezen, sjaals en bloemendiadeems)
2 kinderkleedjes
3 zwarte slipjassen met broek en hoed
3 zwarte slipjassen met hoed exclusief ontworpen.
Elk bod is bespreekbaar

0819/191012
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Contactadres : De Gilles van Lokeren - Lokeren
Van Bastelaere Wesley - Hillarestraat 269 - 9160 Lokeren
GSM: 0473/78 97 69 - E-mail: wesken_8@hotmail.com    

Te koop
Kledij van onder tot boven prachtig afgewerkt met pallettjes, ver-
werkt in elke laag van het kleed, met bijpassend hoedje voorzien 
van pluimen.
De kledij werd slechts 5 keer gedragen en is dus nog in hele goede 
staat.
Bovendien werd hiermee de 1ste plaats behaald dit is gegaran-
deerd iets waar je veel succes mee zal hebben De sambaballen 
krijg je erbij.
ZEER GUNSTIGE PRIJS - MOET DRINGEND WEG !! Doe een bod en 
wie weet is alles van u!
Voor meer foto’s en info. bel of mail gerust

1338/290412

Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
Vanhex Frank - Graafgracht 18b - 3690 Zutendaal
GSM: 0477/39 11 49 - E-mail: frank.vanhex@skynet.be    

Te koop
Prachtige, uniek, handgemaakte kostuums in een origineel Culinair 
Thema !
•39 stuks in totaal, waarvan:
•13 mannenkostuums (obers)
•15 vrouwenkostuums (diensters)
•5 jongenskostuums
•5 meisjeskostuums
•Handgemaakt dus uniek!
•Mannenkostuums: broek (2-lagen), bloes,“champagne-hoed”, 
rugstrik
•Dameskostuums: nylons, shortje, rok, bloes, prachtige bloemen-
hoeden!, rugstrik
•Hoeden gemaakt uit mousse/piepschuim, de heren champagne-
emmervorm met glaasjes en pluimen in. Dameshoeden zitten VOL 
met bloemen!
•Alle acc. Incl als ook 1 kostuumsbloes + bijhorend petje voor 
wagenchauffer!
•Overgebleven stoffen GRATIS mee te nemen voor eventuele 
retouches.
Eye-catchers tijdens optochten, op stevig onderstel (in 2 delen). 
=> zie foto’s.
KOSTUUMS WORDEN IN 1 GEHEEL VERKOCHT! Vraagprijs: € 1.590
Mailen voor meer foto’s/info!!! Website/Facebook voor meer foto’s.

1333/040612

Twee grote sjampetters, mijnwerkers mannen - 1,50 m.
Een berenkop, wanddecoratie.
Twee grote koppen om bv Lange Wapper van te maken - 1,80 tot 
2,00 m.
Alle koppen zijn gemaakt uit isomo.
Ook vier wielen te koop in hout en isomo. Zij waren van een trein 
en kan je laten ronddraaien. Een vrouwelijke pop kan gemakkelijk 
verwerkt worden is gemaakt uit isomo.
Blokken om te gebreuken als isomo: 1,50 m hoog en 1,20 m 
breed.
Ook nog een vooraad onderdelen, zoals kodak, grote ronde schijven 
versterkt met ijzer enz.
De twee wielassen zij afkomstig van een zware boerenwagen.
Een as is van een abl remork geweest. Zij kan gemakkelijk tot 5 
ton dragen.
Bij de andere zijn er nog bladveren en banden (zo goed als nieuw) 
bij. Grootte ongeveer 90 cm.
Ideaal voor grote carnavalswagens.
De wielassen ze zijn eveneens afzonderlijk te koop.
Prijs overeen te komen. Weg is weg. Te bezichtigen te Blanken-
berge

Contactadres :  De Pekkers
Depauw Bart - Limburg Stirumstraat 37 - 8370 Blankenberge
GSM: 0485/46 12 16 1493/270612 

Te koop 

Wil je een toffe praalwagen hebben vol ambiance, ... kom dan maar eens 
een kijkje nemen op onze webiste 

www.nabukodonosor.be

Contactadres : Smet Kurt   Akkerstraat 41   9140 Temse
GSM: 0476/30 28 73 - 0475/91 41 88
E-mailadres: qrt.3@telenet.be

1091/101012

Te koop
Prachtige pruiken. Ze zijn gemaakt uit foam en zijn als nieuw. Dus 
als je een mooie luchtige pruik wil, contacteer ons dan. 



 Gazet van de Carnavalist - Nr 168 21

in de kijker

2217

           in de kijker

13

Gazet van de Carnavalist - Nr 168 25

advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : Kerjuizenuize - Halle 
Frank Muylle - Rue de Rebecq 36 - 1480 Saintes
GSM: 0479/99 68 60 - E-mail: muylle-jacons@skynet.be    

Te koop
7 hoeden - olifantenkop, volledig versierd met pailletten en kralen 
Indien interesse, ook mogelijk de bijhorende kostuums aan te 
kopen.
Ook 7 bijbehorende vrouwenkostuums + kronen zijn mogelijk.
Prijs OTK

1569/201112

Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Wielewaalstraat, 3 - 9820 Merelbeke
GSM: 0476/65 94 87 - kristofderaeve@hotmail.com  

Te koop
Drie isimopoppen (bovenlichamen met kop). 
Prijs overeen te komen.

0564/070512

Contactadres : De Kanunnikskes - Borgloon
Vankriekelsvenne Bart - Boomstraat 88 - 3840 Borgloon
GSM: 0477/41 51 93 - E-mail: kanunnikskes@telenet.be    

Te koop
11 dames en 6 heren kostuums thema vlinders en krekels. 
Een seizoen gebruikt en in goede staat. De vleugels zijn bezet met 
glanspajetten en veren.
Alles moet weg wegens plaatsgebrek.

1100/210412

Te koop
Chaar Carnaval Halle 2012. Lengte: 5,00 m - Breedte: 3,00 m. 
(inclusief de wagen waarop de chaar gebouwd is).
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Dollekes - Halle
Vandenbohede Geert - Rodenemweg 51 - 15  Halle
GSM: 0474/99 45 44 - E-mail: geert.dedollekes@hotmail.com    

0454/220412

Alle advertenties dienen uiterlijk drie weken 
voor het verschijnen van de Gazet van de 
Carnavalist bij de redactie toe te komen. 

Deze “Zoekertjes” kunnen eveneens 
geraadpleegd worden op onze website 

www.fenvlaanderen.be

Pinguins
Mooie, kleurrijke pinguins te koop. Deze zijn gemaakt uit polyester 
en hebben onderaan een buis zodanig dat deze gemakkelijk ergens 
op geplaatst kunnen worden. Hoogte: 1,50 m - Breedte: 0,80 m - 
Omvang: 0,90 m.
Wij hebben 4 stuks beschikbaar en de prijs per stuk is 25,00 euro.

Contactadres :  De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
Loos Francis - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0496/83 19 95 - E-mail: snot-e-bellen@hotmail.com

Te koop 

0821/230912 
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Te koop
Prachtige kostuums te koop in prima staat.
Gegarandeerd succes!
Voor meer foto’s zie website

www.jongekampsenarren.be 

Contactadres : Jonge Kampse Narren
Tom Martens - Lt. Cormeaulaan 5 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53 - E-mail: tom@jongekampsenarren.be  

1167/220112

advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres :  De Pekkers
Depauw Bart  Limburg Stirumstraat 24   8370 Blankenberge
GSM: 0485/46 12 16 1493/291111 

Te koop 
Totale uitverkoop van allerhande koppen en ander materiaal.
3 grote sjampetters (mijnwerkers)  - 1,50 m
2 koppen “Jantje lacht, Jantje weent” - 1,00 m
1 hekkevrouw ideaal om er een heks of zotte madam van te maken.
2 wanddecoratie herten - gewij breedte 1,20 m
1 beer - 1,20 m
2 grote koppen om bijvoorbeeld een lange wapper van te maken - 
1.80 tot 2,00 m
Alle koppen zijn gemaakt uit isomo. De meeste zijn afgewerkt met 
plaaster.
Ook 4 wielen te koop in hout en isomo. Was van een trein en kan je 
laten ronddraaien.
1 grote pop met schoenen. Bijvoorbeeld voor kok of dj. Was 3,80 m.
Klokken om te gebruiken - isomo - 1,50 m hoog en 1,20 m breed.
Ook nog een vooraad lantarenpalen, kodak, grote ronde schijven 
versterkt met ijzer, enz... .
Prijs overeen te komen. Weg is weg. Te bezichtigen te Blankenberge.

Contactadres : De Clubmannekes   Gsm : 0495/92 02 29
Clementien    De Niestraat 8 9600 Ronse 1266/280112

Te koop
Zeer mooi geheel van vier wagens. Romeinse centurionkarretjes, zw-
evend op wolkjes, rond kerktoren, getrokken door ROZE OLIFANTEN.
Twee wagens voorzien van een vijftal karretjes, geplaatst op verschillende 
hoogtes(1 pers./kar) olifanten 100% ,manueel beweegbaar.
Een wagen voorzien van vier karretjes ,waarvan twee met zitbanken 
(eventueel om kleinere kinderen op te plaatsen) + een wag
 en met volledige kerk waar er constant twee roze olifanten ronddraaien 
(motorisch gestuurd) . Ook mogelijkheid om de bijhorende kostuums (30 
mannen & 30 vrouwen) aan te kopen !!! INTERESSANTE PRIJS !!!Voor 
SNELLE beslissers!!!

Contactadres :  Schief Rechtendeur
Sarah Van den Broeck - ‘t Hoog 18 - 9220 Kastel (Hamme)
E-mail: cv.schiefrechtendeur@gmail.com

Te Koop 
Paardenkoets

Kop Mickey Mouse en Minnie: €100/st. koppen aangekocht is USA.

0993/260912

Koppen  - 25 euro per stuk.

Frame 15 (jaar jubileum).

Contactadres : Orde van de Teungerse Zwoan 
Meers Patrick - Bodemweg 3 - 3700 Tongeren
GSM: 0472/59 48 02 - E-mail: patrick.meers@skynet.be    

Te koop
Carnavalskledij in zeer goede staat. 11 x Vrouwenkledij, 7 x man-
nenkledij en 1 x Kinderkledij, prijs o.t.k.

1588/130612

Te koop 
Twee boxen (220 watt) + mengpaneel  
U2. Vraagprijs 75,00 euro.
Overbouw oven. Vraagprijs 60,00 euro

0636/110212

Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem 
Hulstaert Guhnter   Langestraat 4   
9620 Zottegem
GSM: 0467/50 07 05
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Contactadres : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3 bus - 3620 Lanaken
Tel: 089/71 29 37 - GSM: 0477/21 29 03  
E-mail:  servaas.moonen@skynet.be

Te koop
Dertigtal prachtige kostuums, thema Oosterse Heer en Dame”.
Er behoren ook afzonderlijke tasjes bij. 
Prijs overeen te komen.

1059/020511 

Contactadres : C.V. Halfweg 
Reynders Mario - Diestersteenweg 204  - 3293 Kaggevinne 
GSM: 0477/46 33 87

Te koop 
Carnavalswagen - Theme “Kasteel”
 Breedte: 2,50 m - Hoogte: 4,00 m - Lengte: 8,00 m
 In perfecte staat met een stevige onderbouw.
 Er kunnen ongeveer 20 personen plaats opnemen.
 De  bovenverdieping is voorzien voor de prins en nar.
 Beneden is er voldoende ruimte voor een discobar en snoep.
 Vraagprijs: 1.500 euro

1147/040212

advertenties “te huur” en “te koop”

Te koop
Indianenkostuums 
Prijs overeen te komen.

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

1355/030311

Contactadres : De Kampse Vedetten - Leopoldsburg
Kw Leopold I 18 BN  3970 Leopoldsburg

Te koop 

1344/080112

Foto Links - Maten: 4 x 116 en 4 x 128
Foto Rechts - Maten: 3 x 116 en 1 x 128
Afzonderlijk te koop of in een lot. Alles in zeer goede staat

Te koop
Carnavalswagen te koop met als thema “Kat en muis”.
Afmetingen:4 meter lang - 3 meter breed - 3,75 m hoog.
Bestaat uit twee carnavalswagens waarbij in de eerste carnavals-
wagen een wagen is inbegrepen.
Bel gerust voor meer inlichtingen. Prijs is bespreekbaar.

Contactadres : De Kadeitchiest - Ronse
Vandercruyssen Christophe   Bosssenberg 3   9600 Ronse
GSM: 0479/39 47 96 1172/130112

Contactadres : De Hallemettekes - Halle
Leunens Erent - Geynstbos51 1501 Buizingen
GSM: 0479/84 97 00   

Te koop
13 originele snorkelkoppen te koop. Prijs overeen te komen en 
korting bij afname van alle snorkelkoppen of een groot aantal.
Details: 6 roze snorkelkoppen (met groene staartjes) + 7 gele 
snorkelkoppen.
Alles in uitstekende staat: maar 1 carnavalsweekend gedragen 
tijdens Carnaval Halle (België). Gebruikte materialen: Piepschuim 
+ afwerking in dikke pluchen stof.
Verder heel makkelijk draagbaar via helm die volledig ingewerkt 
zit + extra riempje voor rond de kin. Bel of mail gerust voor meer 
info 

1230/190112

Te koop 
Carnavalswagen met als thema “De Eskimo’s”.

Contactadres : De Maasköpkes
Sammy Paradis - Oude Ophoverbaan 15 - 3680 Maaseik
E-mail: sammyparadis@hotmail.com 1606/220212
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Contactadres : 
De Biersussen - Balen
Verheyen Michel 
Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99 
E-mail: michel@debiersussen.be

Twee dezelfde narren-kos-
tuums met echte narren-
schoenen in zeer goede staat. 

0771/191110

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

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

Assortiment snoep. Karamellen, spekken, snickers, ballistos, enz.  

Te koop

Te huur
Prachtige carnavalswagen. 

Prachtige carnavalswagen. 
Thema “Feesttafel”.  

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

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

0833/140111

Contactadres : 
CV De Weerelt - Wellen
Billen Mario 
Kukkelbergstraat, 50 
3830 Wellen 
GSM: 0497/31 00 87 
mario.billen@telenet.be
www.cvdeweerelt.be
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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 : Karnavalvrienden Wezemaal
Wouters Gerrit  -  Aarschotsesteenweg 196 b 1  -  3111 Wezemaal
GSM: 0495/18 10 70  - E-mail: gerritwouters@telenet.be

Te koop
Twee Chinese loopwa-
gens met bijpassende 
kledij. 
Ideaal om in een optocht 
te lopenof voor de show. 
Prijs overeen te komen, 
beide of per stuk.

0669/170611

Te koop
Stroomgroep merk Honda.
Type EM 6500 EX - OHV 6,5 KVA
3 x 220v en 1 x 380V 

Contactadres : Ridders van Klein Spanje - Opgrimbie
Etienne Gorissen - Ringlaan 33/2 - 3630 Maasmechelen
Tel: 089/46 10 18 - GSM: 0479/84 00 87 
Email: riddersvankleinspanje@gmail.com 0230/181011

Contactadres :  
Ridders van het Everzwijn - Lummen
Genenbosstraat,78  - 3560 Lummen 
GSM: 0495/64 73 26  - E-mail: info@promotiekleding.be

Te Koop 
Prachtige prinsenwagen. Er is plaats voor ongeveer 20 personen . 
Met hoogte van ongeveer 4 meter met verschillende delen bij op 
te bouwen tot een hoogte van ongeveer 6 meter.
 Te koop zowel met als zonder kledij. p.o.t.k.

0086/280812

advertenties “te huur” en “te koop”

Van zodra de zaken die u te koop 
stelt verkocht zijn, gelieve dan zo 

snel  mogelijk de redactie te willen 
verwittigen zodat er plaats kan 

vrijgemaakt worden voor 
andere advertenties. 
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Te koop

Contactadres : De Feestbeeste - Hoepertingen
Hauben Steve - Brikhof, 99 - 3840 Borgloon
GSM: 0497/25 81 85 - Email: steve@defeestbeeste.be 

1301/241012

Kostuums - “Brandweer”. 
- 12 kostuums mannen 
- 12 kostuums vrouwen
- 6 kostuums kinderen 

Een carnavalswagen in uitstekende staat. Hij bestaat uit twee ver-
diepingen en is voorzien van verlichting voor lichtstoeten.
De wagen heeft de volgende afmetingen 
L: 12, m - B:3.20 m - H: 4.20 m
De waegn is te koop met of zonder kostuums (30tal).
De kostuums zijn ook alleen te koop. 
De wagen kan alleen geduwd worden.
Meer foto’s zijn via mail te bekomen.

Fotomateriaal aangaande voormelde zaken kan je terugvinden 
op de website http://www.defeestbeeste.be/site/?page_id=370

Contactadres : De Lindemannen
Annick Streel - Heiligestraat 46 - 3770 Riemst
GSM: 0474/26 52 48 - Email: annickstreel@hotmail.com   

Te koop
Kostuums in verschillende thema’s. I.v.m. de maten en de prijzen 
kan er contact opgenomen met de verantwoordelijke persoon.
1. Sneeuwwitje, prinsen en de dwergen.

1202/080412

2. Disco.

3. Peterpan en de elfen.

Contactadres :  
De Gaapversjette - Molenbeersel
Kristof Van Eygen - Weertersteenweg 372 b 4 - 3640 Kinrooi 
GSM: 0499/38 40 13 - E-mail: kristofve@hotmail.be

Te Koop 
Zeer mooie carnavalswagen te koop! Hij is eventueel OOK te huur.
Lengte: ongeveer 12m - Breedte: ongeveer 2,4m - Hoogte: 4,4m
Polyester wagen in goede staat. Kan ook gebruikt worden voor 
prinsenwagen. Boven op de wagen kunnen ongeveer 15 personen 
staan en in de toren kunnen 2 personen staan.

1549/191012
Contactadres :  
De Zwiebertjes - Overpelt
Mark Bas - Houtmolenstraat 78 - 3900 Overpelt 
E-mail: info@dezwiebertjes.be

Te Koop 
Prachtig kasteel met kledij waarvan 14 dames- en 13 heren-
kostuums in de stijl van markiezen en jonkvrouwen. 
Prijs : 5.250 euro voor het kasteel inclusief kledij.

0579/231012
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Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.
necrologie

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

Patrick Toppets

Prins 2007 - C.V. De Knapzèk Val-Meer

Geboren te Luik op 2 december 1977

Overleden te Val-Meer op 4 november 2012






