




	 Gazet	van	de	Carnavalist	-	Nr	154

editoriaal

3

Geachte	lezer,
Beste	carnavalvriend,

De	carnavalswagens	zijn	uit	ons	straatbeeld	
verdwenen,	 terwijl	 de	 narrenkappen	 en	 -
mutsen	netjes	terug	opgeborgen	werden	in	
afwachting	van	het	nieuwe	carnavalseizoen	
2010.	Iedereen	maakt	zich	ondertussen	op	
voor	 wat	 verpozing	 tijdens	 de	 komende	
zomermaanden.	

Tijd	 dus	 om	 even	 terug	 te	 blikken	 op	 de	
voorbije	 sessie	 die,	 naar	 ik	 heb	 mogen	
aanvoelen,	al	bij	al	vrij	positief	verlopen	is	
ondanks	de	heersende	economische	crisis.

Of	 onze	 voorzichtigheid	 ten	 aanzien	 van	
de	 gevolgen	 van	 de	 recessie	 nuttig	 was	
valt	moeilijk	 in	 te	 schatten.	 Er	 zijn	 teveel	
factoren	 in	 onze	 huidige	 samenleving	 die	
een	 rol	 spelen.	 Ja,	 er	 zijn	 veel	 mensen	
die	 de	 laatste	 maanden	 jammer	 genoeg	
hun	 job	 verloren	 hebben	 of	 het	 met	
minder	moeten	stellen	omdat	ze	vaak	met	
werkloosheid	geconfronteerd	worden,	doch	
anderzijds	blijkt	dat	de	kostprijzen	van	de	
zaken	 die	 we	 dagdagelijks	 consumeren	
niet	 of	 nauwelijks	 gestegen	 zijn,	 of	 zelfs	
goedkoper	geworden	zijn.	

Je	 kan	 je	 natuurlijk	 afvragen	 waarom	 ik	
dit	 even	 ter	 sprake	 breng.	 Wel,	 vergeet	
niet	 dat	 carnaval	 voor	 velen	 nog	 steeds	
een	amusementsartikel	is.	Een	evenement	
dat	de	dagelijkse	sleur	even	laat	vergeten	
maar	ook	centen	kost.	Het	is	dus	maar	de	
vraag	waar	de	consument	zijn	accenten	in	
de	toekomst	zal	leggen.							

We	hebben	er	tijdens	het	voorbije	seizoen	
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alleszins	 weinig	 of	 niets	 van	 gemerkt	 en	
dus	zal	je	ons	zeker	niet	aan	de	klaagmuur	
zien	staan.	

In		Vlaanderen		is	carnaval	op	dit	moment	
populairder	dan	ooit	tevoren.	Niemand	zal	
mij	 hierin	 tegenspreken.	 Niet	 alleen	 het	
aantal	 jonge	 carnavalsverenigingen	 is	 de	
laatste	jaren	sterk	toegenomen,	maar	ook	
de	media	schenken	er	meer	aandacht	aan	
terwijl	de	handelszaken	hun	etalages	meer	
en	meer	carnavalesk	aankleden	tijdens	de	
carnavalsperiode.	

Ook	hier	 zitten	we	dus	op	de	goede	weg	
maar	toch	zullen	we	er	moeten	over	waken	
dat	 de	 originaliteit	 van	 ons	 carnaval	 niet	
al	 te	 zeer	 aangetast	 wordt	 door	 allerlei	
moderne	invloeden.	

De	 jeugd	 houdt	 van	 carnaval	 en	 zij	 is	
eveneens	 de	 toekomst	 van	 ons	 carnaval,	
maar	zij	zullen	in	ieder	geval	inspanningen		
en	 misschien	 wel	 toegevingen	 moeten	
doen	 binnen	 bepaalde	 domeinen.	 Een	
van	 deze	 domeinen	 is	 beslist	 de	 keuze	
van	de	 juiste	muziek.	Akkoord,	we	 vallen	
nog	 maar	 eens	 een	 keertje	 in	 herhaling,	
doch	 een	 echte	 carnavalist	 zal	 zonder	
aarzelen	alle	moderne	muziekgenres,	zoals	
bijvoorbeeld,	house,	techno,	...	vermijden.	
Sorry,	 maar	 het	 “gehoenkeboenk”	 hoort	
niet	 in	de	carnavalswereld	thuis,	ook	al	 is	
dat	 voor	 sommigen	 amusementsmuziek.	
En	dan	hebben	we	het	nog	niet	eens	gehad	
over	de	geluidssterkte.	Jongens	toch,	niet	
te	doen	in	vele	gevallen.

Je	vertrekt	‘s	avonds	naar	een	carnavalsbal	
om	 samen	 met	 je	 vrienden	 wat	 plezier	
te	 maken	 en	 een	 gezellige	 babbel	 te	
slaan.	 Vergeet	 vooral	 het	 laatste,	 want	
daaraan	 kom	 je	 in	 de	 meeste	 gevallen	
niet	toe,	omdat	elk	vorm	van	een	normale	

conversatie	gewoon	uitgesloten	 is.	Je	kan	
dus	alleen	maar	hopen	dat	de	DJ	van	dienst	
een	beetje	carnavalservaring	in	huis	heeft,	
zo	 niet	 druip	 je	 na	 enige	 uren	 “potdoof”	
af	 met	 enkel	 en	 alleen	 de	 voldoening	
dat	 je	 de	 organisatoren	 gesteund	 hebt	
met	 je	 aanwezigheid	 en	 je	 verbruikte	
consumpties.

Ik	droom	er	al	enkele	jaren	van	om	eens	een	
keertje	met	een	dubbeldekbus	gevuld	met	
Vlaamse	DJ’s	 naar	 een	 carnavalsweekend	
in	 bijvoorbeeld	 Nederland	 te	 trekken,	
om	 hen	 te	 laten	 zien	 en	 horen	 op	 welke	
wijze	je	een	carnavalminnend	publiek	kan	
amuseren.	Maar	het	zal	wel	bij	een	droom	
blijven	zeker!

Ja	beste	vrienden,	af	en	toe	moet	 ik	mijn	
frustraties	 ergens	 kwijt.	 Deze	 keer	 was	
het	 in	 dit	 voorwoord,	 maar	 er	 zijn	 nog	
zaken	 gebeurd	 de	 laatste	 maanden	 waar	
ik	me	dood	aan	geërgerd	heb.	Met	name	
de	 omzendbrief	 van	 de	 zijne	 excellentie	
Etienne	 Schouppe,	 Staatssecretaris	 voor	
Mobiliteit,	 aangaande	 de	 gemeentelijke	
machtigingen	voor	carnavalswagens.

Inhoudelijk	allemaal	geen	probleem,	maar	
waar	was	het	goed	voor.	Juist,	om	net	voor		
de	aanvang	van	de	eerste	carnavalstoeten	
iedereen	op	stelten	te	jagen.
U	 kreeg	 van	 ons	 reeds	 een	 snelbericht	
met	 de	 nodige	 raadgevingen.	 Wij	 komen	
er	 voor	 de	 aanvang	 van	 het	 volgende	
carnavalseizoen	 nog	 uitgebreid	 op	 terug	
met	de	bedoeling	“klare	wijn	te	schenken”	
zonder	veel	juridische	interpretaties.	

Om	af	te	sluiten	wens	ik	iedereen	nog	een	
deugddoende	en	heilzame	vakantie	en		dank	
iedereen	voor	het	gestelde	vertrouwen.

Jef	Langenaeken
Voorzitter	FEN-Vlaanderen
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Activiteitenkalender 2009-2010

even uw aandacht, niet vergeten

Elk	aangesloten	lid	heeft	in	de	loop	van	de	
maand	maart	een	formulier	ontvangen	om	
de	activiteiten	op	te	vermelden.	

De	 verenigingen	 die	 over	 een	
internetverbinding	 beschikken	 hebben	 de	
mogelijkheid	 ons	 hun	 activiteiten	 online	
via	 onze	 website	 door	 te	 geven.	 Je	 kan	
dus	 als	 je	 gegevens	 simpelweg	 invullen	
en	 verzenden	 via	 onze	 site.	 Een	 handig	
instrument	met	veel	voordelen.

Eenvoudiger	 kan	 nauwelijks.	 Dus	 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.

Bovendien	krijg	je	meteen	na	de	verzending	
-	op	voorwaarde	dat	je	je	eigen	mailadres	
correct	 invult	 -	 een	 ontvangstbericht	 van	
ons	als	bevestiging.	

Onze federatie geeft ieder jaar een gedrukte activiteitenkalender uit waarin 
de aangesloten verenigingen de gelegenheid krijgen om de activiteiten die 
zij het komende seizoen voorzien te organiseren te laten opnemen. Wat het 
volgende carnavalseizoen betreft gaat het in principe over alle activiteiten die 
plaatsgrijpen tussen 1 september 2009 en 31 augustus 2010.
Alhoewel het adverteren niets kost en elk lid bovendien een gratis exemplaar 
toegezonden krijgt,moeten wij 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 hunne “frank”. 
Akkoord, alle laattijdig toegezonden activiteiten worden dan wel samen met 
de andere evenementen opgenomen in de kalender op onze website, doch een 
gedrukte versie blijkt in vele gevallen toch handiger te zijn.

AANGIFTE ONLINE VIA ONZE WEBSITE

Carnavalseizoen   Carnavalzondag   Halfvasten
2008/2009    22/02/2009    22/03/2009
2009/2010    14/02/2010    14/03/2010
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Verenigingen die 3 x 11 jaar lid zijn 
van FEN-Vlaanderen

Provincie	Antwerpen
-	De	Jokers	-	Turnhout

Provincie	Limburg
-	De	Molennarren	-	Zonhoven

-	De	Zigeunerbaronnen	-	Genk

Provincie	Oost-Vlaanderen
-	De	Sleuren	-	Lede

Provincie	Vlaams-Brabant
-	De	Varkenskoppen	-	Zaventem

-	SC	Gilde	van	Tielebuis	-	Diest

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

Provincie	Limburg
-	Dansmariekes	Ridders	v/d	Ceuleman	-	Borgloon	

-	De	Gaaplepels	-	Molenbeersel

-	De	Slamridders	-	Heusden-Zolder

-	Raod	van	Laon	tot	Aoke	-	Lanaken

Provincie	Oost-Vlaanderen
-	Orde	der	Dzjakkers	-	Merelbeke

-	Die	Hamse	Wuitens	-	Hamme

-	De	Durmedalvrienden	-	Elversele

Provincie	Vlaams-Brabant
-	De	Boerkes	-	Halle

Provincie	West-Vlaanderen
-	Orde	van	de	Jeugdprins	West-Vl.	-	Menen				

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

Provincie	Antwerpen
-	Den	Bok	-	Niel

Provincie	Limburg
-	De	Sluisheren	-	Bocholt

-	Karnaval	Owee	-	Neerpelt

-	Thomakokki’s	-	Eisden

-	De	Matteluipers	-	Opitter

-	Het	Narrendom	-	Veulen

Provincie	Oost-Vlaanderen
-	Den	Blok	-	Steendorp

-	‘t	Es	Neig	-	Moerzeke

-	De	Kleine	Worteltjes	-	Ninove

Provincie	Vlaams-Brabant
-	De	Vrolijke	Vrienden	-	Tienen

-	Karnavalvrienden	Wezemaal	-	Wezemaal

Provincie	West-Vlaanderen
-	De	Mosselkrauwers	-	Philippinne

-	De	Platzakken	-	Menen

7

jubilarissen

FEN-Vlaanderen viert haar jubilarissen
Sedert 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 een meervoud van elf jaar ononderbroken lid zijn, te 
vereremerken met een speciaal ereteken.
Het is 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. Hetgeen er nogmaals op wijst 
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.

Tijdens het voorbije carnavalseizoen 2009 hebben onze provinciale bestuursleden er voor gezorgd dat voormelde vereni-
gingen 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, allereerst te bedanken voor hun trouw lidmaatschap en wens 
hen tevens nog vele gelukzalige carnavaljaren 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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Laureaten Zilveren Narren en Euronarren 2009

BELANGRIJK
Omstreeks	15	maart	2009	kregen	alle	
leden	een	verzoek	om	hun	lidgeld	voor	
het	seizoen	2010	te	betalen.	Amper	
een	maand	later	mogen	we	stellen	dat	
zowat	60	%	van	de	nieuwe	lidgelden	
reeds	binnen	zijn.	Het	is	belangrijk	dit	
nu	te	doen	zodat	je	in	alle	rust	met	
vakantie	kan	vertrekken.

Bij	dit	verzoek	tot	betaling	zat	eveneens	
een	steekkaart	met	alle	adresgegevens	
omtrent	je	vereniging.
Gelieve	deze	gegevens	aandachtig	te	
controleren	en	ons	nadien	zo	nodig	de	
correcties	door	te	geven.
Wij	stellen	immers	vrij	frequent	vast	
dat	vooral	in	telefoonnummers	en	
emailadresen	fouten	staan.					

www.fenvlaanderen.be

ONLINE-AANVRAGEN

Op	dit	moment	maakt	zowat	90%	van	de	vereni-
gingen	gebruik	van	de	online	

mogelijkheden	die	onze	website	te	bieden	heeft.	

Velen	hebben	immers	ontdekt	dat	dit	systeem	
talloze	voordelen	heeft	doch	u	dient	er	wel	op	te	
letten	dat	u	bij	het	intypen	van	uw	persoonlijk	

emailadres	dit	op	de	correcte	wijze	doet	en	zeker	
geen	fouten	maakt	in	de	tekst.

Wij	illustreren	met	een	voorbeeld

rik.karamellemans@elenet.be

Zoals	u	zal	opmerken	ontbreekt	in	dit	geval	de	
“t”	van	“telenet”.	Wel	deze	persoon	zal	dus	geen	
automatische	bevestiging	van	zijn	aanvraag	in	

zijn	mailbox	aantreffen	omwille	van	de	fout	in	de	
tekst.

Wij	constateren	dit	vrij	regelmatig.	Opletten	dus,	
want	het	is	in	uw	belang!
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welkom bij fenvlaanderen

Nieuwe leden bij FEN-Vlaanderen 2009

Verenigingen
Provincie Antwerpen
-	Snorrenclub	-	Aartselaar
-	De	Koko’note	-	Mortsel

Provincie Limburg
-	Van	Alles	Get	-	Lanaken
-	De	Peenhawwers	-	Lanaken
-	De	Stroatluipers	-	Tongeren
-	De	Koeleköpkes	-	Stokkem
-	De	Kristene	Gildebroeders	-	Riemst
-	Coyote-Ugly	-	Bilzen
-	De	Lustige	Babie’s	-	Smeermaas
-	De	Bierkeutjes	-	Borgloon
-	Nie	Kapot	te	Kreige	-	Tongeren
-	De	Pleinboerkes	-	Borgloon
-	De	Dweersliggers	-	Lanaken
-	De	Pintewippers-	Lanaken
-	De	Sjuufsjpengskes	-	Maasmechelen
-	Bende	van	Kinder	-	Kinrooi
-	De	Schans	-	Kinrooi
-	De	Duvelkes	-	Tongeren
-	De	Feestknallers	-	Heusden
-	The	Black	Panters	-	Heusden-Zolder
-	De	Tweety’s	-	Koersel
-	Böschuule	-	Teuven
-	Verenigde	Handelaars	Sint-Truidenstraat	-	Ton-
geren
-		De	Kurkentrekkers	-	Ham
-	Oudervereniging	De	Linde	-	Borgloon
-	Leste	Menuut	-	Boorsem

Provincie Oost-Vlaanderen
-	Gemeentelijk	Carnavalcomité	-	Wetteren
-	De	Deurdrijvers	-	Hamme
-	Carnavalraad	Zottegem	-	Zottegem

-	Kienjerozje	-	Lede
-	De	Deurzetters	-	Merelbeke
-	De	Melkmoilen	-	Aalst
-	‘t	Es	Noig	-	Aalst
-	De	Moezenezen	-	Moerbeke
-	Twie	Menieten	Sjauns	-	Ninove
-	De	Musketiers	-	Ronse
-	The	Snoopy’s	-	Oosterzele
-	De	Cleempotjes	-	Zottegem
-	Vaneir	-	Dendermonde
-	Den	Dries	-	Wetteren
-	De	Salongcarnavalisten	-	Aalst
-	Foert	-	Lede	
-	De	Smoelentrekkers	-	Lede
-	Orde	van	de	Akkerleuzen	-	Maldegem
-	De	Deurzakkers	-	Lokeren
-	De	Kroonvrienden	-	Tielrode

Provincie Vlaams-Brabant
-	Jatienen	-	Tienen

Provincie West-Vlaanderen
-	Space	Ace	-	Poperinge	
-	Orde	van	de	Poperingsche	Potüls	-	Poperinge
-	De	Poperingse	Paljasjes	-	Poperinge
-	Orde	van	de	Biertunnegies	-	Roeselare			

Individuele leden
Provincie Limburg
-	Put	Patrick	-	Beringen
-	Pauwels	Albert	-	Beverlo
-	Ernots	Ronny

Provincie Oost-Vlaanderen
-	De	Cock	Guy	-	Sint-Niklaas
-	Colman	Joachim	-	Temse	

Hoewel sommigen vorig jaar reeds op de stoelen gingen staan om te verkondigen dat FEN-Vlaanderen in 2009 zware 
klappen zou krijgen in haar ledenbestand omdat de leden van onze zogenaamde “regionale afdeling” zouden overstap-
pen naar FEN-Europa-België, moeten we tot onze grote verbazing vaststellen dat van deze voorspellingen hoegenaamd 
niets in huis is gekomen. 
Integendeel, wij hebben erg flink kunnen standhouden en ons ledenaantal is tijdens het seizoen 2009 van 500 naar 507 
geklommen. Op zich lijkt dat een te verwaarlozen winst maar je mag niet uit het oog verliezen dat er jammer genoeg elk 
jaar opnieuw verenigingen om de één of andere reden van het toneel verdwijnen. 
Gelukkig worden er elk jaar ook nieuwe groeperingen opgestart en dus mochten we het afgelopen seizoen in totaal 49 
nieuwe aansluitingen bij FEN-Vlaanderen noteren zodat onze eindbalans in ieder geval positief uitvalt. 
Voor het seizoen 2010 tellen inmiddels ook al 8 nieuwe leden, 3 verenigingen en 5 individuele leden. 
Hoeveel nieuwe leden FEN-Europa-België heeft weten te misleiden blijft een open vraag, want van hen zie je nooit of te 
nimmer een ledenlijst.   

Maar goed, wij zijn er ieder geval bijzonder fier over dat onze regionale afdeling over erge trouwe leden beschikt.  
Traditioneel zoals ieder geven wij dan ook graag een overzicht van de groeperingen die het afgelopen seizoen lid werden 
van FEN-Vlaanderen.
Wij heten hen allen van harte welkom en wij hopen dat zich snel zullen thuisvoelen in ons midden om carnaval te vieren 
zoals het hoort.              
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Op het Feest der Goedgemutsten te Putte op 3 januari 2009 werden de hierna vermelde carnavalisten verere-
merkt met de orde van de Zilveren Nar van Europa, alsmede de Euronar. Het bestuur van de Federatie Europese 
Narren-Vlaanderen houdt er aan, deze leden van harte proficiat te wensen voor hun inzet als carnavalist in de 
vereniging, en als lid van de grote F.E.N.-familie.

Laureaten van de Zilveren Nar van Europa 2009

Antwerpen
0021 GILDE DE KNULLEN - MECHELEN
	 BOECKXSTAENS	Dirk
0025 DE JOKERS - TURNHOUT
	 SPIJKERS	Sebastiaan,	MOLS	Patrick
0103 PEER STOET VZW - HERENTHOUT
	 VAN	LOOY	Wim,	GIJBELS	Toon
0110 DE HEIKNUITERS VZW - GEEL
	 GEUKENS	Geert,	AERTS	Gert
0123 DE VERBRANDE PUTTENAARS -  
 PUTTE
	 LEGRAND	Ingrid,	VERBERCKT	Eddy
0673 DE BIERPRUVERS - EKEREN
	 AELBRECHT	Davy
0784 DE PLAKIJZERS - KAPELLEN
	 SEVERINS	Yannick,	BRANDS	Cecile
0918 KARNAMOR - MORTSEL
	 TOPS	Marnix,	VERBEECK	Ingrid,
	 DE	COENE	Chris,	FALAGIARDA	Carmen
1044 DE DRAA OEERE VZW - OLEN
	 JANSSENS	Ilse,	DE	CLERCQ	Piet
1162 DEN BOK - NIEL
	 VAN	GAVER	Randy,	VAN	GAVER	Lemmy
1244 ‘T BAKSKE - MORTSEL
	 PSAROCOSTA	Steven
1303 DE DIAMANTJES - DEURNE
	 TUMMERS	Christel
1343 DE BARBAREN - ITEGEM
	 SCHELLENS	Wesley,	SMEETS	Ian

Limburg
0004 ORDE VAN DE SPASBINKEN VZW -  
 GENK
	 ACHTEN	Filip,	REMANS	Ludo,	
	 GIERAERTS	Guido
0010 RIDDERS VAN DE KATTEKOP VZW -  
 HAREN
	 VOLONT	Kristof,	DELVAUX	Kris,	
	 JEHAES	Kenneth,	BEERDEN	Eddy
0060 DE BOEKWEITMANNEN - ZOLDER
	 CRIJNS	Luc,	ELSEN	Jurgen,	
	 BEUTELS	Emiel

0086 RIDDERS VAN HET EVERZWIJN -  
 LUMMEN
	 JANSSEN	Roel,	HUS	Stefan
0104 RIDDERS VAN DE KROMME ELLE- 
 BOOG - HALEN

	 NOLLET	Dimitri
0131 DE HEIKIESETERS - MEEUWEN
	 TIELENS	Dirk,	TIELENS	Luc,	
	 VAN	DE	VORST	Mart,	VANDERHEYDEN		
	 Jochen,	REESKENS	Johan,	
	 SCHOUTEDEN	Rob
0134 DE PALINGEN - PAAL
	 DUMON	Jörn,	HEYLIGEN	Dimitri
0195 DE HAMBURGERS - OOSTHAM
	 VANDEZANDE	Robert,	WUYTS	Wim
0236 ORDE VAN DE COMMEDUUR -  
 SINT-TRUIDEN

KOPPEN	Ronny,	SMETS	Rudi,	
	 CUSTERS	Leo
0255 RIDDERS VAN HECO - TONGEREN
	 MARX	Jean-Marie,	ERKENS	Kevin,	
	 OLISLAGERS	Christophe,	VAES	Filip,		
	 CROUGHS	Ronald,	TOMSIN	Ronny
0259 DE KEUJ - HERDEREN
	 MERKEN	Annelies,	RASKING	Patrick
0409 DE ERTESJIETERS KESING VZW -  
 KESSENICH
	 VANDEWEERT	Valentin,	DECRAE	Nele
0506 DE GAAPLEPELS VZW - MOLEN- 
 BEERSEL
	 DECKERS	Pierre,	TILMANS	Jan,	
	 STALS	Jose,	DEBEN	Ria
0507 DE SLAMRIDDERS VZW - HEUS- 
 DEN-ZOLDER
	 KWANTEN	Desiré,	MERTENS	Koen
0633 DE ZAVELZEKSKES VZW - MAAS- 
 MECHELEN
	 NIJSTEN	Marie-Jeanne,	WEVERS	
	 Herman,	HABRAKEN	Raymond,	
	 BEMELMANS	Patrick
0714 DE BLAUWE DUIKERS - LOMMEL
	 VERMULM	Angelique,	LEEMANS	Rudy,
	 DE	BRUYN	Jo,	DE	BRUYN	Corrie
0776 DE RARE VOGELS - NEERPELT
	 PELGRIM	William,	FRANC	Dennis,	
	 BLOEMEN	Frank
0819 DE LUSTIGE CLOWNS VZW - 
 TONGEREN
	 BRIEN	Rudi,	STEVENS	Geert

0833 DE STROMANNEN - KONINKSEM
	 DEGRAEN	Marcel,	HOUBEN	Christel
0871 DE WOTTELZEKSKES VZW - VELD- 
 WEZELT
	 CREEMERS	Eva,	JORISSEN	Ludo
0872 ALBANUS III - DE SJOEMELEIRE - 
 VLIJTINGEN
	 HERMANS	Vera,	DELPORTE	Michael,		
	 GEURTS	Gino,	BRUGGEN	Robby,	
	 REGGERS	Frederik,	NOLMANS	Anne,		
	 GEELEN	Philippe
0883 DE LEEGDRINKERS - LUMMEN
	 MARX	Arno,	BORGERS	Guido
0911 ‘T KLIEKSKE - BUDINGEN
	 VANDERSTUKKEN	Brenda,	HERBOTS	Davy
1001 DE DJIMMERS - MOELINGEN
	 DUIJSENS	Jean
1011 EL SPIDO’S - SINT-TRUIDEN
	 MONUEZ	Dominique,	PEETERS	Patricia
1015 DE FEESTBARONNEN - HEERS
	 VANDERGEETEN	Florent,	PAQUE	Danny
1055 DE WEERELT - WELLEN
	 THYS	Tony,	BILLEN	Sabine,	
	 DEWILDE	Liliane,	CROMMEN	Tonny
1056 ORDE VAN DE BIERSCHIETERS -  
 LUMMEN
	 RYMEN	Guido,	VANDEBORG	Peter
1059 NIT TE GELUIVE - SMEERMAAS
	 NIJSTEN	Tonny,	TOLLENAERS	Johan,	
	 PENDERS	Johnny,	KUYPERS	Alex,		
	 VUURSTAEK	Eric,	MEEUWISSEN	Hubert,		
	 SCHRIJVERS	Jurgen,	RICHTER	Dolf
1100 DE KANUNNIKSKES - BORGLOON
	 WOUTERS	Kim,	GODDET	Jimmy,	
	 VANDERSMISSEN	Ingrid,	GHIJSEN	Marc
1104 KAMP KARNAVAL 2002 VZW - 
 LEOPOLDSBURG
	 VANDERSTRAETEN	Manolo
1167 JONGE KAMPSE NARREN - 
 LEOPOLDSBURG
	 HULSMANS	Raoul,	VENS	Jürgen
1277 NOETS OP TIED - LANAKEN
	 MINTEN	Noel,	MINTEN	Jean-Paul,	
	 WATJOU	Ronny,	MEERTENS	Marc,	
	 LAUWERS	David
1295 DWARSLIGGERS - BERINGEN
	 PAUWELS	Albert,	LUYCKX	Kevin
1300 DE FEESTMAGNETEN -
 LEOPOLDSBURG
	 CLAES	Daisy,	JORIS	An
1309 DE BEAUTY’S - LEOPOLDSBURG
	 HAESEN	Andy,	LENAERTS	Kathleen
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1318 JO-JO’S - LANAKEN
	 SMEETS	Jo,	NOTELAERS	Jo
1331 THE TWIRLSTARS - LANAKEN
	 THIJS	Karin
1344 DE KAMPSE VEDETTEN -
 LEOPOLDSBURG
	 VANGENECHTEN	Ronny,	
	 DEWINGAERDEN	Leopold
1361 DE NACHUILE - MAASTRICHT
	 BRUINS	Arnold,	VAN	DER	MOLEN	
	 Danny
1403 DE HAMSE FEESTBEESTEN - 
 OOSTHAM
	 HERBOTS	Steven,	VAN	DE	PAER	Joey

Oost-Vlaanderen
0026 PRINSENCAEMERE VZW - AALST
	 DE	NYS	Bart
0037 ‘T FOLKLOORKE - ADEGEM
	 CATTOIR	Dirk
0051 WUITENSKOMITEE VZW - HAMME
	 ROELS	Kristof,	VAN	DEN	BRANDEN	Tom
0066 DE SOTTEN - ZOTTEGEM
	 DE	PAEPE	Bart,	BEKE	Bart
0102 ORDE VAN DE PALINGBOER - 
 BAASRODE
	 BUYS	Bart,	COLLAERT	Tim
0139 CARNAVALRAAD DENDERLEEUW -  
 DENDERLEEUW
	 MATTHIJS	Erik,	VAN	DOOREN	Hendrik
0181 DE PEERKES - LOKEREN
	 DE	SMEDT	Monique,	DELAFONTAINE		
	 Annick
0185 DE ZWARTE PANTERS - HAMME
	 VERSCHELDEN	Jeroen
0238 DE MATOTTEN - AALST
	 MERCKX	Jorgen,	DE	CONINCK	Thierry
0292 LOS VANHECKOS - SINT-NIKLAAS
	 LYSSENS	Yvan,	LYSSENS	Femke
0513 ORDE DER DZJAKKERS - 
 MERELBEKE
	 REYNVOET	Kenneth,	SMESMAN	Jonas,
	 VAN	DE	SOMPELE	Tamara
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME
	 DE	WILDE	Willem,	LAUREYS	Gert-Jan
0538 ORDE VAN DE BAKSTEEN -
 STEENDORP
	 THOMAES	Kevin
0550 ORDE DER PUBERS - MERELBEKE
	 HOFMAN	Ingrid,	VANDEWEGE	Valantino
0613 FEESTCOMITE ZOTTEGEM -
 ZOTTEGEM
	 LAPAIGE	Marc,	VAN	DE	VOORDE	Tim
0635 GEM.CARNAVALCOMITE TEMSE -  
 TEMSE
	 VERBRUGGEN	Bart,	VERBRUGGEN	Mark
0674 ORDE VAN DE JEINEN -
 BUGGENHOUT
	 DE	VLIEGER	Angie

0704 FARFALLA - MERELBEKE
	 MARTENS	Thomas,	LANNAU	Cindy
0936 DE KLEINE WORTELTJES - NINOVE
	 VAN	SCHEPDAEL	Marcel,	
	 BERTELS	Gerda,	HIROUX	Jean-Pierre,		
	 PEETROONS	Johnny
1072 DE WALLETONS - MERELBEKE
	 HAEGENS	Bonnie,	CLAEYS	Tim
1094 DE ROCKETS - TIELRODE
	 BLOMMAERT	Bruno,	VERBEKE	Nathalie
1172 DE KADEITCHIEST - RONSE
	 VAN	SCHOORISSE	Philippe,	VERSLUYS		
	 Philippe
1179 ORG.COMITE KARNAVAL LEDEBERG 
  VZW - LEDEBERG
	 DE	COCK	Odette,	VERNIERS	Patrick
1210 PARTY ANIMALS - BELSELE
	 DE	COCK	Guy,	VAN	HAVERE	Katrien
1322 DE KWIESTENBIEBELS - ASSENEDE
	 DEKEYSER	Ineke,	VAN	MELE	Pieter
1324 DE BEERBUSTERS - HAMME
	 VERMORGEN	Davy,	DE	COCK	Davy
1327 ORDE DER KASSEIKES VZW -
 ADEGEM
	 VAN	DE	VELDE	Sven,	BOERMAN	Michel
1328 DE RARE MANNEN - LOKEREN
	 DE	VLEESCHOUWER	Jeanine,	
	 BAUWENS	Sandra
1346 DE KLEINE ZWAANTJES - BELSELE
	 VERTENTEN	Andre,	VERCAUTEREN	Luc
1366 DE CHAKOOSLOZEN - MERELBEKE
	 COUPé	Dries,	LUTTENS	Mathias
1372 D’OMERKES - BAASRODE
	 ANNEMANS	Patrick,	STALLAERT	An

Vlaams-Brabant
0002 ORDE VAN DE PIETERMANNEN -
 LEUVEN
	 VEN	Danny,	VLEMINCKX	Luc
0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ VZW -  
 TIENEN
	 VANDERWAEREN	Rita,	VANGOETHEM		
	 Danny
0268 HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES -  
 HALLE
	 CALIS	Kevin
0325 DE FROESJELEIRS - HALLE
	 DEGREEF	Fons,	TORDEURS	Rose
0503 DE BOERKES - HALLE
	 DE	BRAEL	Katleen,	CHRISTIAENS	Kevin
0562 GILLES EN PIERROTS VAN GROOT  
 HALLE - HALLE
	 VANDEWALLE	Jurgen,	VANDEWALLE		
	 Natasha,	COOLS	Bart
0669 KARNAVALVRIENDEN WEZEMAAL  
 VZW - WEZEMAAL
	 VAN	MELLAERT	Liesbeth
0720 ORDE VAN DE SENIOREN - HALLE
	 LEUNENS	Willy,	VERDICKT	Cecile

0798 STEDELIJKE PRINSENGARDE -
 HALLE
	 ALBERT	Josse,	APPELMANS	Christian,
	 DERIJCK	Bruno
1118 LES SANS LIMITES - HELECINE
	 VANLAER	Jens,	CARLENS	Laurent
1288 GEFT MAA KABEL - MALDEREN
	 VAN	DOORSLAER	Filip,	DE	MUL	Bjorn
1291 DE STOUTE MENNEKES - HALLE
	 VAN	 HIRTUM	 Ronny,	 VAN	 HIRTUM	
Jozef
1368 DE PLEZIERMAKERS - LEUVEN-
 HEMIKSEM
	 JANSSENS	Rudi,	JANSSENS	Cindy
1409 DE ZENNEDEUVELS - HALLE
	 SONVIL	Anthony

West-Vlaanderen
0064 ORDE VAN DE EZEL - MIDDELKERKE
	 DEZUTTERE	Peter,	MARGODT	Rolanda
0065 ORDE VAN DE STROPERS - 
 VELDEGEM
	 VERMEULEN	Marnix,	BLOMME	Filip
0301 ORDE VAN DE BEREN - DE PANNE
	 RAYMAEKERS	Louis,	VANDENBRIGGHE		
	 Camiel
0644 DE KANDEELETERS - MENEN
	 DUTOIT	Geert
0777 ORDE VAN DE SLOEBERS -
 BLANKENBERGE
	 VAN	ISEGEM	Patty,	ROTSAERT	Tamara
0927 DE PLATZAKKEN - MENEN
	 SOETINCK	Jenny
0953 DE MOSSELKRAUWERS -
 PHILIPPINE
	 STURMS	Eric
0981 R.C.V. ‘t MOTJE - ROESELARE
	 DESMET	Ludwig,	VANDEKERKHOVE		
	 Bart
1304 STEDELIJK RODENBACH CAR- 
 NAVAL - ROESELARE
	 VANOVERSCHELDE	Bart,	PATTYN	Gino

INDIVIDUELE LEDEN

Antwerpen
5237 VANTILBORGH	Ludo	-	EKEREN

Limburg
5250 TERWINGEN	Dominique	-	LANAKEN

5252	 ZEEGERS	Nordert	-	BERG/URMOND	(NED)

5254	 BAETEN	Bart	-	MAASMECHELEN

5260	 MOONS	Cindy	-	BERINGEN

5264	 BOUDUIN	Raf	-	DILSEN-STOKKEM

Vlaams-Brabant
5235	 KNOPS	Albert	-	MECHELEN

West-Vlaanderen
5262	 DE	PAUW	Nick	-	BLANKENBERGE
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Antwerpen
0110 DE HEIKNUITERS VZW - GEEL
	 HANNES	Gustaaf

Limburg
0004 ORDE VAN DE SPASBINKEN VZW -  
 GENK
	 BRUYNINCKX	Alfred
0053 DE MOLENNARREN HASSELT
	 KENNES	Jos,	QUETIN	Hendrica,
	 BAMMENS	Heidi
0060 DE BOEKWEITMANNEN - ZOLDER
	 BRUYNINX	Werner,	TIRI	Lucien,
	 PUT	Benny
0131 DE HEIKIESETERS MEEUWEN
	 HOUBEN	Martin,	BREBELS	Stefan,
	 GIJSEN	Paul
0178 FIETSENDE CLOWNS VZW - 
 PIRINGEN
	 VANHAEREN	JENNY,	KETELSLEGERS		
	 HERLINDE
0195 DE HAMBURGERS - OOSTHAM
	 VANDEZANDE	Jos
0236 ORDE VAN DE COMMEDUUR - 
 SINT-TRUIDEN
	 DUJARDIN	Francis

0259 DE KEUJ - HERDEREN
	 WILLEMS	Ronnie
	 VANSPAUWEN	Edwig
0409 DE ERTESJIETERS KESING VZW -
 KESSENICH
	 GIELEN	Johan
0507 DE SLAMRIDDERS VZW -
 HEUSDEN-ZOLDER
	 GERAERTS	Eric
0776  DE RARE VOGELS - NEERPELT
	 BEX	Willy
0883 DE LEEGDRINKERS - LUMMEN
	 VRANCKEN	Mario
1100  DE KANUNNIKSKES - BORGLOON
	 MILIS	PASCAL
1425 DE BIERKEUTJES - BORGLOON
	 LENAERS

Oost-Vlaanderen
0037 ‘T FOLKLOORKE - ADEGEM
	 DE	WILDE	Guy
0066 DE SOTTEN - ZOTTEGEM
	 VAN	CAUWENBERGE	Ortwin,
	 BEKE	Adrien
0513 ORDE DER DZJAKKERS -
 MERELBEKE
	 SNOECK	Jacky,	DE	WINNE	Raffaël
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME
	 VAN	GOETHEM	Eduard
0550 ORDE DER PUBERS - MERELBEKE
	 DE	WINNE	Jacques
0627 ORDE DER AJUINFRETTERS -
 GENT-LEDEBERG
	 DE	PAEPE	Christiaan,	DE	COCK	Dirk
0878 DUTSENCLUB - LEDEBERG
	 DECORTE	Luc,	COPPENS	Willy

Laureaten van de Euronar 2009
1346 DE KLEINE ZWAANTJES - BELSELE
	 DE	RUDDER	Danny

Vlaams-Brabant
0002 ORDE VAN DE PIETERMANNEN -
 LEUVEN
	 STRUYS	August
0027 SC. GILDE VAN TIELEBUIS VZW -
 DIEST
	 BEERIS	David
0045 DE VARKENSKOPPEN - ZAVENTEM
	 VAN	ROEY	René,	COLLIJS	Francis
0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ VZW -  
 TIENEN
	 VLASSELAERS	Marina,	KEMPENEERS		
	 Rene
0720 ORDE VAN DE SENIOREN - HALLE
	 PAUWELS	Leopold
0821 DE SNOT-E-BELLEN - VILVOORDE
	 LOOS	Francis

West-Vlaanderen
0301 ORDE VAN DE BEREN - DE PANNE
	 ARDAEN	Kristien,	DESCHRYVER	Rudy
0630 ORDE VAN DE VLASCH’AARD -
 KORTRIJK
	 NOPPE	Roger
0855 ORDE VAN DE MESENSE DIKKOP -  
 MESEN
	 BOSSUE	Ghislain
0953 DE MOSSELKRAUWERS -
 PHILIPPINE
	 WAUTERS	Paul,	ROUWIT	Freek

Wijziging VZW-wet met betrekking tot het ledenregister

In het journaal van 13/02/2009 was er sprake van de afschaffing van de neer-
legging van het ledenregister. Er werd inderdaad in de Kamer een wetsvoorstel 
dienaangaande goedgekeurd.

Eén van redenen van deze administratieve vereenvoudiging was omdat vele 
verantwoordelijken van verenigingen meenden dat de neerlegging van het 
ledenregister persoonlijk (en dus niet per brief via De Post) diende te gebeuren.

Hoewel de plicht tot neerlegging van het ledenregister dus komt te vervallen 
betekent zulks niet dat er binnen de vereniging geen ledenregister meer dient 
bijgehouden te worden.

Het ledenregister moet wel degelijk bijgehouden worden op de zetel van de 
vereniging, ter inzage van de effectieve leden en van de in het wetsontwerp 
vermelde personen en instanties, zoals hoven en rechtbanken.

Het wetsontwerp is goedgekeurd in de Kamer, maar nog niet verschenen in het 
Belgisch Staatsblad. De regeling is dus nog niet van toepassing. Wij houden u 
uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
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Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

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

Necrologie 
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De Heer
Steven LEFEVER

zoon van de heer en mevrouw
Hugo en Mireille LEFEVER - Van OOST

Lid van SCC.F.V. Goedemor v.z.w. - Lede

Geboren te Gent op 19 juli 1981
en overleden te Impe - Lede op 26 februari 2009

De Heer
Robert (Bob) DUMOULIN

Ere-Groot-Hertog van de Orde van de Pietermannen 
Ere-Secretaris FEN-Vlaanderen

Geboren te Leuven op 30 augustus 1922 en
overleden te Leuven op 10 juni 2008
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Het	behoort	tot	de	traditie	van	de	groep	De	Peerkes	
uit	 Lokeren	 om	 de	 vele	 ideeën	 en	 voorstellen	
omtrent	 de	 thema’s	 voor	 carnaval	 rond	 de	 tafel	
te	 bespreken,	 zodat	 er	 voor	 ieder	 wat	 wils	 is.	
Elke	maand	wordt	er	een	vergadering	gehouden	
waar	de	diverse	punten	aan	bod	komen.	Na	een	
afrondend	 overleg	 was	 de	 kogel	 door	 kerk	 en	
werd	 besloten	 om	 in	 2009	met	 het	 thema	 “Met	
alle	Chinezen	maar	niet	met	den	dezen”,	voor	de	
dag	 te	 komen.	 Ze	 hadden	 een	 paar	 poppen	 op	
de	kop	kunnen	 tikken	en	van	daaruit	werd	alles		
verder	uitgewerkt.	

In	 het	 magazijn	 kon	 vanaf	 dat	 moment	
volop	 gestart	 worden	 met	 de	 opbouw	 van	 de	
praalwagen.	 De	 tractor	 en	 de	 aanhangwagens	
werden	 opgebouwd,	 geschilderd	 en	 bespoten,	
de	 verlichting	 werd	 aangesloten	 en	 de	 muziek		
getest.	

Na	 enkele	maanden	was	 de	wagen	 af	 en	 stond	
alles	in	de	startblokken.	Op	een	avond	kregen	ze	
zelfs	 het	 bezoek	 van	 de	 regionale	 televisie	 voor	
een	blik	achter	de	schermen	en	kon	Steven	voor	
de	camera	zijn	verhaal	doen	omtrent	de	werking	
van	de	vereniging.	

Het	 carnavalsweekend	 in	 Lokeren	 werd	 op	
vrijdagnamiddag	 in	 gang	 geschoten	 door	 de	
kinderstoet.	 ’s	 Avonds	 werden	 De	 Peerkes	
ontvangen	op	het	stadhuis	waar	Prins	Stijn	I	de	
sleutel	 kreeg	 van	 de	 stad.	 Zoals	 het	 elke	 echte	
carnavalist	past	werd	er	nadien	goed	gefeest	op	
het	bal	van	de	prins	en	dit	tot	in	de	late	uurtjes.	

Eindelijk	zondag,	de	dag	waar	zolang	op	gewacht	
werd,	 de	 hoogmis	 voor	 elke	 carnavalist.	 Helaas	

dit	 jaar	 zonder	 voorzitter	 Geert	 want	 die	 werd	
geveld	 door	 een	 ziekte	 en	 moest	 aldus	 het	
ultieme	 moment	 missen.	 Als	 gevolg	 van	 zijn	
plotse	afwezigheid	moest	intern	het	één	en	ander	
geregeld	worden	zodat	alles	toch	in	goede	banen	
zou	 lopen.	 Hoe	 dan	 ook,	 geen	 probleem,	 alles	
verliep	vlot,	de	kostuums	werden	aangedaan	en	
de	gezichten	werden	mooi	geschminkt.	

Toen	 de	 klok	 15u33	 aanwees	werd	 de	 stoet	 op	
gang	 getrokken	 om	 tenslotte,	 toen	 de	 avond	
begon	 te	 vallen,	 op	 de	 markt	 te	 arriveren.	 Het	
was	een	mooie	maar	vermoeiende	stoet,	het	weer	
was	prachtig,	de	opkomst	was	groot	en	de	sfeer	
zat	er	goed	in.	

Na	een	plaatselijke	ronde	werd	de	stoet	afgesloten	
voor	 het	 stadhuis	 waar	 het	 publiek	 getrakteerd	
werd	op	een	prachtige	dans	van	de	groep.	

De	 avond	 werd	 afgesloten	 met	 de	 ludieke	
rondgang	 in	de	plaatselijke	 cafés	en	het	daarop	
volgende	carnavalsbal,	waar	alle	spieren	die	nog	
niet	vermoeid	waren	nog	eens	extra	aangesproken	
werden.

Maandagavond,	een	nieuw	carnavalskostuum	aan,	
en	zo	stonden	ze	alweer	klaar	voor	de	fakkeltocht	
met	 de	 popverbranding.	 Een	 moment	 dat	 geen	
carnavalist	wil	missen,	want	het	hoort	nu	eenmaal	
bij	het	afsluiten	van	een	prachtig	en	onvergetelijk	
carnavalsweekend.	De	pop	werd	aangestoken,	de	
Prins	sprak	de	menigte	nog	enkele	woorden	 toe	
en	zo	kon	de	kroegentocht	gestart	worden.	

Het	weekend	van	carnaval	in	Lokeren	was	voorbij	
maar	er	stonden	nog	verschillende	andere	stoeten	
in	het	Waasland	op	hun	programma.	Tijdens	de	
prijsuitreiking	op	het	stadhuis	kregen	zij	te	horen	
dat	ze	de	5de	plaats	behaald	hadden,	een	plaats	die	
hen	erg	tevreden	stelde.	Het	 is	hen	 immers	niet	
om	de	prijs	 te	doen	 is,	maar	wel	om	het	plezier	
en	 de	 sfeer.	 De	 hoofdprijs	werd	 toegekend	 aan	
De	Pandoerkes,	gevolgd	door	De	Kiekeboeboes	en	
De	Deurzakkers.	

De	winnaars	trakteerden	nadien	nog	op	een	hapje	
en	een	drankje	in	hun	lokaal.

De	wagen	stond	net	een	week	stil	en	hij	was	alweer	
op	de	baan	en	dit	voor	de	stoet	in	Elversele.	Een	
leuke	 stoet	 met	 een	 aangename	 sfeer	 rond	 het	
parcours,	en	ze	wisten	met	hun	deelname	zelfs	de	
krant	te	halen.	

Tevreden	 naar	 huis	 en	 klaar	 voor	 het	 volgende	
weekend.	Deze	keer	een	dubbelslag.	’s	Zaterdags	
waren	ze	te	gast	in	Ledeberg	om	vervolgens	de	
‘s	zondags	weer	present	te	zijn	in	Belsele.	Maar	de	
groep	kreeg	af	 te	 rekenen	met	een	ziekenboeg.	
Anja,	Sandra	en	Yona	waren	niet	van	de	partij,	tot	
groot	spijt	van	iedereen.	

Het	 was	 de	 eerste	 keer	 dat	 ze	 in	 Ledeberg	
meetrokken	en	ze	werden	er	hartelijk	ontvangen	
tijdens	de	mooie	 en	goed	georganiseerde	 stoet.	
Belsele	 was	 voor	 hen	 dan	 weer	 een	 goede	
getrouwe.	

Maar	 deze	 groep	 neemt	 niet	 alleen	 deel	 aan	
stoeten,	 zij	 gaan	ook	 regelmatig	andere	 stoeten	
bezoeken	om	nieuwe	 ideeën	op	 te	doen	en	alle	
pracht	en	praal	te	bewonderen.	Zo	waren	zij	ook	
aanwezige	op	de	stoeten	van	Temse	en	Hamme.

De	 laatste	 stoet	waaraan	 zij	 deelnemen	 is	 altijd	
Kieldrecht.	De	 zon	was	 er	 rijkelijk	 aanwezig	 net	
zoals	het	publiek.	De	laatste	keer	op	stap	met	de	
wagen	en	de	loopgroep,	toch	altijd	iets	speciaals	
en	als	“kers”	op	het	ganse	seizoen	behaalden	ze	
daar	de	2de	plaats.	

Sinds	 vorig	 jaar	 beschikken	 zij	 ook	 over	 een	
website	 die	 aangemaakt	 en	 onderhouden	 wordt	
door	Kristof.	

Tot	daar	een	bondige	samenvatting	van	het	voorbije	
carnavalseizoen	terwijl	de	eerste	voorbereidingen	
van	het	komende	seizoen	reeds	gestart	zijn.	Meer	
info	 en	 een	 uitgebreide	 fotoreportage	 vindt	 je	
terug	op	hun	site	www.freewebs.com/depeerkes.	

Kristof	Haentjens		-		CV	De	Peerkes	-	Lokeren

Het jaar van de carnavalsgroep De Peerkes uit Lokeren
Carnavalgroep De Peerkes vinden we terug in Lokeren en ze zijn reeds 29 jaar actief als carnavalgroep. De groep 
is uitgegroeid tot een vaste waarde in het Waasland. Het hoogtepunt vindt steeds plaats tijdens de carnavalsstoet 
te Lokeren hoewel het dit jaar al iets vroeger begon. Een van de jongste leden, namelijk Yona, stond immers op de 
voorpagina van de vernieuwde “Gazet van de Carnavalist” hetgeen meteen de start van een mooi jaar betekende.
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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

Te huur
Diverse wagens

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

Communicatie kan in het Nederlands

1095/131106

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

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 : 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

Verschillende figuren.
- polyester poppen: 3,00 m hoog (2 stuks)
- polyester fruit: appels, appelsienen, enz. (7 stuks)
- isimo koetsier: 2,50 m hoog

Carnavalkledij.
- 31 kostuums: thema “Disco” (zie foto)
- 19 kostuums: thema “Hippie’s”

Contactadres:
C.V. De Weerelt
Billen Mario
Kukkelbergstraat, 50
3830 Wellen
GSM:0497/31 00 87
www.cvdeweerelt.be
E-mail: mario.billen@telenet.be

1055/220908
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Contactadres : Die Pelter Flügeltellers - Overpelt
Friet Ludwig - Jeugdlaan, 19/2 - 3900 Overpelt
GSM: 0498/92 97 21 - ludwig.friet@telenet.be

Te koop

Wagen met als thema “Mijn Restaurant - De Twee Potten”
Lengte: 9,0m - Breedte: 2,2 m - Hoogte: 3,5 m
Vraagprijs: 2.000 €

Kostuums met als thema “Koks en serveersters”.
22 mannenkostuums, 11 vrouwenkostuums en 5 kinderkostuums.
Vraagprijs: 25 € per kostuum (slechts eenmaal gebruikt).
Inclusief de attributen: koksmutsen, ovenwanten, houten peper-
molens

1188/090309

Contactadres :  De Polyoeters - Beringen
Van Ende Gert - Muizenheide, 40 - 3580 Beringen
GSM 0473/11 53 87  -  vanendebuekers@hotmail.com

Te koop en te huur
Diverse wagens

1099/031008

Contactadres : De Loeties - Ronse
Kindt Donald - A. Delhayeplein, 6  - 9600 Ronse
TEL: 055/21 21 01 - stafke-ronse@telenet.be

Te koop
Prachtige carnavalswagen 
in uitstekende staat.
Prijs overeen te komen.

1239/150908

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

Te koop

Prachtige carnavaslwagen. Thema “Feesttafel”.  

Contactadres : De Stroopmennekes - Borgloon
Rochus Eddy - Rullecovenstraat, 119 - 3840 Borgloon
Tel.: 012/74 57 26 - GSM: 0473/36 36 43  
eddy.rochus@telenet.be

Te koop
Carnavalkledij (zie foto links). 
In totaal 37 stuks, namelijk, “ridder man” (13 st.), “ridder jonkv-
rouw” (10st.), “space-fighting lady” (7st.), “ridder klein” 1st.), 
“prinses klein” (6 st.).
Carnavalkledij (zie foto rechts). 
In totaal 22 stuks, namelijk, “mannenpakken (8 st.), “vrouwen-
pakken” (10 st.), “kinderpakken” (4 st.)

1388/041108

0505/040109
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Te koop
Wagen gemaakt uit polyester.
Thema “Zeevruchten”.
Breedte : 2,40 m - Lengte: 5,00 m - Hoogte: 3,80 m
Voor telefonisch contact, gelieve te telefoneren na 17 uur. 

Contactadres : Den Ouverschot - Vilvoorde
Boleyn Eddy - Nieuwstraat, 12 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0495/22 00 51 
eddy.boleyn@pandora.be 0580/280309

Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Wielewaalstraat, 3 - 9820 Merelbeke
GSM: 0484/50 65 22 - gerritderaeve@skynet.be  

Te koop
Zelfrijdende wagen (zie foto 3)
Eveneens te koop. Losse poppen “De Geest van Aladin”, Aladin zelf 
en twee slangen (zie foto 1 en 2).
Prijs overeen te komen.
Foto’s van deze poppen kunnen via e-mail aangevraagd worden. 

Foto 2

0564/04042008

Foto 3

Foto 1

Te koop

- 1 risjka met daarin 2 poppen, die kan worden geduwd door een
   tractor of met de hand (foto boven). Opbouw van tractor met 
   7 losse poppen, 4 lampionnen en 7 zwaarden.
- 1 grote remork van 8,5m lang met daarop de Chinese muur en 
  9 poppen (foto rechts).
- 1 kleine remork van 5m lang met daarop een Chinese tempel en
  3 poppen (foto links ) .
- 2 loopdraken (foto op de website FEN-Vlaanderen) waar je met 
  5 man onderkan. Dit geeft een geweldig mooi effect en is prachtig
  in je loopgroep.
De wagen is volledig verlicht met lichtslangen en spots, die ook 
mee kunnen verkocht worden. De poppen zijn gemaakt uit polyes-
ter.
Alles kan ook los verkocht worden. De poppen staan op voeten die 
heel handig demonteerbaar en verplaatsbaar zijn !!! Bij deze zijn 
ook onze kostuums inbegrepen. 
Meer info en foto’s op www.freewebs.com/depeerkes . 

Contactadres : De Peerkes - Lokeren
Haentjens Kristof - Vieremmersstraat, 1 - 9160 Lokeren
Tel. 09/356 80 18 - GSM: 0497/59 59 95 - hano@skynet.be

0181/060409

Contactadres : Dag- en Nachtvrienden - Belsele
De Vos Gilbert - Moortelhoekstraat, 91 - 9111 Belsele
GSM: 0475/55 21 69  
gevo@skynet.be

Te koop
Prachtige carnavalswagen samen met bijbehorende piratenkledij.
Lengte: 9,0m - Breedte: 3,0m. 
Prijs overeen te komen.

0432/190309 

Van zodra de goederen die u te koop stelt verkocht 
zijn, gelieve dan zo snel mogelijk de redactie van 
onze Gazet van de Carnavalist te willen verwittigen 
zodat wij de advertentie kunnen verwijderen en 
plaats kunnen vrijmaken voor anderen? 



	 Gazet	van	de	Carnavalist	-	Nr	154 19

artiestenavond advertenties “te huur” en “te koop”

19	 Gazet	van	de	Carnavalist	-	Nr	154
13

Contactadres : HKV Toeternitoe - Halle 
Musch Stefaan
GSM: 0496/96 87 96 - stefaan.musch@pthree.be

Te koop
Praalwagen in polyester.
Thema: Aladin
Staat: nieuw gebouwd voor carnaval 2008 
Perfect vervoerbaar op wagenremorque zonder te demonteren.
Prijs overeen te komen 

1378/170808

Contactadres : De Postichkes - Halle
Heyndrickx Ivo - Kapelweg, 3 - 1500 Halle
GSM: 0475/94. 58 32 - email: atlantic@cogebi.com

Te koop
Tweedelige praalwagen in polyester.
Thema ”Kerjeuzeneuze posterdpotten leven niet lang”.

0366/230608
Contactadres : De Gilles van Lokeren 
Van Baetselaere Wesley - 9160 Lokeren
GSM: 0473/78 97 69 - wesken_8@hotmail.com

Te koop
Praalwagen 2009 en kledij. Thema “Toreador of Spaans”.
De wagen bestaat uit twee delen (1 trekker + remorque en 1 
remorque zonder trekker), alles samen ongeveer 20 m.
Op de wagen staat o.a. een grote Spaanse vrouw, een levensgrote 
stier met openingen in de neusgaten eventueel voor rook, een 
toreador en twee picadero’s omringd door een prachtige Spaanse 
arena.
De toreadorkostuums en de kledij van de Spaanse vrouwen zijn 
eveneens te koop.
Zowel de kledij als de wagen verkeren in uitstekende staat. 
De opbouw kan ook afzonderlijk verkocht worden.
Aarzel niet om vandaag nog contact op te nemen. 
De prijs is bespreekbaar. 

1338/030409

Contactadres : De Kanunnikskes - Borgloon
Bart Vankriekelsvenne - Boomstraat, 88  - 3840 Borgloon
GSM: 0477/ 41 51 93 - bart.nadine@telenet.be

Te koop
1. Prachtige oude houten boot, afgewerkt tot in de kleinste details, 
met alle toebehoren erbij. Deze wagen kan geduwd en getrokken 
worden.
2. Kledij - Thema “Onderwaterwereld”
    - zes zeekoninginnen
    - vijf zeeanemonen
    - zeven neptunis
    - een kleine zeemeermin (kindje tot 6 jaar)
    In zeer goed staat (seizoen 2009) 
3. Prachtige “Belle Epoque”- kledij. Elf dames en zes heren.
    Slechts één seizoen gebruikt.
Voor meer informatie: www.kanunnikskes.be

1100/130309
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Contactadres : Steek Zu Nou Nie
Van de Voorde Bjorn - Veldstraat, 20 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - Tel.: 09/348 72 45  
bjorn.vdv@hotmail.com

Te koop
Carnavalswagen met als 
thema “Circus”.
De wagen kan in zijn 
geheel (zonder trekker) 
gekocht worden of in 
losse onderdelen.
Lengte: 13,0 m 
Breeedte: 3,5 m 
Hoogte: 3,0 m.

1329/200309

Contactadres : De Oeteldonkers - Temse
De Saegher Edwin - Frans Smetstraat, 3 - 9140 Temse
GSM: 0498/90 08 28 - Tel.: 03/296 59 87  
edwin.desaegher@telenet.be

Te koop
Prachtige carnavalswagen met als thema “Processierups”.
De wagen bestaat uit drie delen (L: 4,00 m - B: 2,60 m).
Op elk deel zit een grote rups waarop iedereen verkleed staat als 
vlinder.
Op de wagen zitten meerdere bewegende delen. Het laaste deel 
heeft een stuk dat uitschuift tot 9 m hoogte.
De wagen is voorzien van verlichting, stopcontacten, ... .
Hij is volledig te koop met inbegrip van het onderstel.
Deze wagen haalde meerdere overwinningen in het Waasland.
Meer foto’s en info zijn terug te vinden of te bevragen op 

www.kvdeoeteldonkers.be

0919/170309

Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
Vanhex Frank - Graafgracht, 57 - 3690 Zutendaal
GSM: 0498/49 40 16  
frank.vanhex@gijbelsraoul.be

Te koop
22 schitterende Venitiaanse/Barokkostuums met alle toebehoren.
Thema “Grimbiaca Masquée”.
Dit prachtig geheel bestaat uit:
- 11 dameskostuums (kleed);
- 11 herenkostuums (kniebroek, gilet, sjaaltje, jas);
Kostuums: in bordeaux met zilveren en gouden accenten en glit-
ters.
Hoeden: zwart met goud borduurwerk en witte namaakpels.
Pruiken: mooie witte hoge damespruiken.
Neusmaskers voor de heren.
Damesmaskers met zwarte pluimen en gouden accenten.
ALS NIEUW ... SLECHTS ZESMAAL GEBRUIKT.
Verkoop in zijn geheel.
Voor meer info zie website www.grimbiaca.be  

1333/230309

Te koop
Mooie carnavalswagen.
Onmiddellijk beschikbaar.
Afmetingen: B: 3,00 m - L:12,00 m  
Vraagprijs: 3.500 euro, maar er mag altijd geboden worden.

Contactadres : De Bergtappers - Gellik
Jeurissen Danny - Bessemerstraat, 186 bus 2 - 3620 Lanaken
GSM: 0477/51 51 73 - jeurissendanny@hotmail.com

0836/070409



	 Gazet	van	de	Carnavalist	-	Nr	154

artiestenavond advertenties “te huur” en “te koop”

21	 Gazet	van	de	Carnavalist	-	Nr	154

Contactadres : De Biersussen - Balen
Van Eynde Jurgen - Musstraat, 6 - Balen
GSM: 0494/13 1199  
jurgen@debiersussen.be

Te koop
Volgende wagens.
Foto 1: Moby - Foto2: Trap - Foto 3: Pater - Foto 4: Snot
Er zijn eveneens een groot aantal losse objecten in polyester te 
koop, samen met nog andere wagens.

0771/101107

Contactadres : De Lustige Vrienden - Tongeren
Eward Ruyter - Jekerstraat, 68 - 3700 Tongeren
GSM: 0486/40 77 74  
eward.ruyter@telenet.be

Te koop
Kostuums. Boeren en boerinnen met klompen.
Foto 1: Moby - Foto2: Trap - Foto 3: Pater - Foto 4: Snot

0811/070308

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

Te koop 
Kostuums - Thema “Blauw”.
Vier dameskostuums, dertien inisexkostuums, één kostuum voor 
een kind. 

0771/101107

1178/300309

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.

Contactadres : Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg
Martens Tom - Generaal Lemanstraat, 24 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53  
tom@jongekampsenarren.be 1167/300309

Contactadres : De Leutige Fuivers - Temse
Pauwels Jimmy - Kloosterlaan, 2 - 9140 Temse
Tel.: 03/771 31 85  
the_black_iceman@hotmail.com

Te koop
Houten carnavalswagen met als thema “Leute in Brazilië”.
Lengte: 9,0m - Breedte: 3,0m. 
De wagen is in perfecte staat, gewoon aanpikken en rijden maar.

1042/020309

Contactadres : Farfalla - Merelbeke
Debosscher Kirsten - 9820 Merelbeke         GSM: 0476/29 79 92  
kirstendebosscher@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen met als thema “Ratatouille”. 
Wagen “Kaasblok met rat” en “Blauwe rat” afzonderlijk te koop.
Eventueel ook mogelijk om kostuums er bij te krijgen.
Prijs  overeen te komen. 

0452/121108
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Aankondiging
Woensdag 20 mei 2009

ALGEMENE VERGADERING
FEN-Vlaanderen
Salons “Weilandshof”

Turnhoutsebaan, 625 - Wijnegem
Aanvang 20 uur

Op grond van de statuten van FEN-Vlaanderen worden de 
aangesloten verenigingen en individuele leden aanzien als 
“toegetreden leden”, hetgeen impliceert dat zij wel op de 
Algemene vergadering mogen aanwezig zijn doch geen 

stemrecht hebben.

Contactadres :  De Jokers - Turnhout 
Storms Staf
Tel.: 014/71 41 29 -  GSM: 0496/50 18 03
stafke50@live.be

Te Koop 
Hunnenkleed. (compleet met hoofddeksel)
Prijs overeen te komen.

0025/190808

Te Koop 
Carnavalwagen te koop met de volgende afmetingen
L: 9,00m - B: 2,50m - H: 2,00m
Voor informatie gelieve te telefoneren tussen 17u00 en 20u00.
Prijs overeen te komen.

Contactadres :  De Binke - Sint-Truiden 
Neven Steven
GSM: 0475/53 40 07
steven.neven@pandora.be 1251/010908

Contactadres :  De Leste Kannekes - Halle
Debaerdemaeker Ludwig - Volpestraat, 14  -1500 Halle
GSM: 0499/93 94 57
lodebaert@yahoo.com

Te Koop 
Praalwagen bestaande uit drie delen (Piepschuim - verstevigd)
Thema “Keizer Kuzco”. Bouwjaar 2009.
Wordt verkocht inclusief draaiende delen (electromotoren, draai-
kransen).
De wagen is volledig demonteerbaar. 
Prijs overeen te komen.

1249/260309

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

Te Koop 
Zelfrijdende locomotief.
Lengte: 6,50 m - Hoogte: 3,50 m 
Prijs overeen te komen.

1138/220209

Contactadres :  De Kazoebereers - Zottegem
Magerman Paul - Leon Lefevrestraat, 28 - 9620 Zottegem 
GSM: 0473/67 12 55 - GSM: 0476/50 07 05
an.bovijn@telenet.be

Te Koop 
Twee praalwagens “Back to the Sixties” (moto’s) samen met de 20 
bijbehorende kostuums. 
Prijs overeen te komen.

0636/080409






