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Geachte lezer,
Beste carnavalsvriend,

Ik denk dat we al vrij ver in de tijd 
moeten teruggaan - of mijn geheugen 
zou me sterk in de steek moeten laten 
- dat we nog zo een ijskoude periode 
meegemaakt hebben tijdens de periode 
dat de carnavalstoeten uittrokken, of 
moesten uittrekken, want een aantal 
werden gewoon afgelast en verschoven 
naar een latere datum. 

Op dat vlak dus een seizoen om snel te 
vergeten. Volgend jaar schuift alles drie 
weken naar achter waardoor de kansen 
op betere weersomstandigheden in 
principe zouden moeten toenemen.

Voor het overige heb ik de indruk dat 
het al bij al en ondanks de nog steeds 
heersende crisis voor de meeste 
verenigingen een  vrij positief seizoen 
is geweest.

Carnaval leeft meer dan ooit in 
Vlaanderen. Wij zelf hebben dit het 
voorbije seizoen eveneens mogen 
vaststellen aan de hand van het aantal 
nieuwe aangesloten verenigingen. 
Akkoord, er zijn wederom een aantal 
groeperingen van het toneel verdwenen. 
Dit fenomeen is niet nieuw en we 
kennen het al enkele jaren. Ik heb de 
indruk dat nieuwe verenigingen minder 
lang stand houden dan vroeger. 

Zoals je verder in ons ledenblad zal 
kunnen lezen is onze ledenlijst dit jaar 
weer een beetje langer geworden. 
Nochtans is dit voor onze federatie geen 
doel op zich. We zouden ons eigenlijk 
gelukkiger voelen indien de uitstroom 
en de instroom van verenigingen wat 

minder uitgesproken zou zijn.

Maar goed, iedereen is welkom in ons 
midden en we blijven ons uiterste best 
doen om onze slagzin “FEN-Vlaanderen in 
dienst van carnaval” daadwerkelijk in de 
praktijk te brengen.

Ik ben fier te mogen beschikken over 
een  prachtige en hardwerkende ploeg 
van bestuursleden. Een en al toewijding 
en steeds ten dienste van de aangesloten 
leden, week na week, dag in dag uit.

Sommigen denken trouwens dat de 
opdracht van deze mensen zich beperkt 
tot de weekends. Wie dat denkt, vergist 
zich helaas schromelijk want ook tijdens 
de gewone weekdagen wordt vaak op hen  
een beroep gedaan.  

Vele verenigingen hebben gelukkig al lang 
de weg gevonden naar onze website. 
Hier kunnen ze heel wat informatie 
terugvinden. Vanaf carnavalseizoen 2011 
hopen we de mogelijkheden van onze 
website nog sterk te kunnen uitbreiden. 
De nodige voorbereidingen worden op dit 
moment getroffen en tijdens de komende 
zomermaanden zal er koortsachtig 
doorgewerkt worden om alles tijdig klaar 
te hebben.

Meer willen we er voorlopig nog niet over 
kwijt, omdat alles nog in de ontwerpfase 
zit. Hopelijk  verloopt de planning naar 
wens en kunnen we jullie een mooie 
verrassing aanbieden in ons eerstvolgende 
ledenblad, in oktober 2010.

Als ik vervolgens terugblik op de festiviteiten 
die door onze federatie georganiseerd 
werden, stel ik met grote tevredenheid 
vast dat alles quasi naar wens verliep. Dat 
er hier en daar al iets fout loopt, is naar 
mijn gevoel de meest normale zaak ter 
wereld.  Ook al doet iedereen zijn uiterste 
best om alles tot in de puntjes te regelen, 
onverwacht gebeuren er toch zaken die je 
nauwelijks  of niet in de hand hebt.  

Mijn gevoel is dat het relativeringsvermogen 
van vele mensen alsmaar afneemt, terwijl 

het kritische gedrag alsmaar toeneemt.  
Er is minder verdraagzaamheid onder de 
mensen en sommige pietluttige dingen 
worden uitvergroot buiten elke proportie. 

Ik kan me soms dood ergeren aan de 
negatieve instelling van sommige mensen 
uit de media tijdens de honderd en 
een talkshows die we aan de lopende 
band voorgeschoteld krijgen tussen de 
niet meer bij te houden eet-, kook-, en 
keukenprogramma’s.  

Gelukkig hebben de echte carnavalisten 
nog een aantal uitwijkmogelijkheden en 
kunnen ze hun vrije tijd op positieve wijze 
invullen in dienst van hun vereniging. In 
een goed draaiende vereniging moet er 
immers tijdens de lange wintermaanden 
links en rechts sowieso altijd ergens wat 
opgeknapt worden. 

Hopelijk - en het is heus niet de eerste 
keer dat ik deze oproep lanceer - strijken 
er in de toekomst wat meer mensen achter 
hun schrijftafel neer om een leuk verhaal 
over hun vereniging neer te pennen. Ons 
ledenblad staat er wagenwijd open voor. 
Blader even in de vorige edities en je zal 
enkele mooie voorbeelden terugvinden. 

Stuur ons een tekst en wat foto’s erbij. Wij 
zorgen voor de rest. De teksten worden 
sowieso door ons bijgewerkt en taalkundig 
verbeterd, ook al sluipt er af toe toch nog 
de zetduivel door de mazen van het net, tot 
groot ongenoegen van onze corrector.

Hoe meer teksten we binnenkrijgen, hoe 
meer werk we hebben (grapje!), maar hoe 
boeiender onze gazet wordt. En dat is onze 
belangrijkste betrachting!

Oeps, mijn pagina is vol. Ik ga dus mijn 
toetsenbord moeten loslaten. Ik wens jullie 
nog het allerbeste toe tijdens de komende 
zomermaanden. 

Met carnavaleske groeten,

Jef Langenaeken
Voorzitter FEN-Vlaanderen
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jubilarissen

FEN-Vlaanderen viert haar jubilarissen
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Verenigingen die 3 x 11 jaar lid zijn 
van FEN-Vlaanderen

Provincie Antwerpen
- Peer Stoet - Herenthout

Provincie Limburg
- Ridders van het Everzwijn - Lummen

Provincie Vlaams-Brabant
- Ridders van Brunengeruz - Tienen

- SC Gilde der Kasseistampers - Aarschot

- Folklorekomitee - Tienen

Provincie West-Vlaanderen
- Orde van de Ezel - Middelkerke 

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

Provincie Oost-Vlaanderen
- De Jimmyniekes - Dendermonde

- Orde van de Baksteen - Steendorp

- De Pierrotvrienden - Baasrode

- Orde der Pubers - Merelbeke

- Feestcomiteit Roskam - Merelbeke

- Feest. en sportcom. Kwenenbos - Merelbeke

- De Boerkes - Merelbeke

Provincie Vlaams-Brabant
- De Mannen van de Met - Halle

- Gilles en Pierrots van Groot Halle - Halle

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

Provincie Antwerpen
- De Ballestampers - Poederlee

- Westelse Dansmariekes - Westerlo

Provincie Limburg
- De Waterratten - Kotem

- De Boelvaar - Lanaken

- De Charlie’s - Tongeren

- De Djimmers - Moelingen

- Power Boys en Girls - Bocholt

- De Feestbaronnen - Heers

- El Spido’s – Gingelom

Provincie Oost-Vlaanderen
- D’ Engelen - Lede

- Schief Rechtendeur - Kastel 

- De Kazoo’s - Moerzeke-Kastel

- De Centervrienden - Ledeberg

- Carnavalcomité Dendermonde

Provincie West-Vlaanderen
- Orde van de Pelikaan - Roeselare

- R.C.V.  ‘t Motje - Roeselare

Tijdens het voorbije carnavals-
eizoen 2010 hebben onze provin-
ciale bestuursleden er voor gezorgd 
dat voormelde verenigingen ter gele-
genheid van een van hun festiviteiten 
bezocht werden met de bedoeling hen 
de speciale eretekens met de nodige   
luister te overhandigen.
Namens onze federatie houd ik er aan al 
deze jubilarissen te bedanken voor hun 
trouw lidmaatschap en ik wens hen nog 
vele zalige carnavalsjaren toe.

Om af te sluiten nog graag een dikke 
proficiat aan iedereen en nog vele jaren 
bij FEN-Vlaanderen.

Jef Langenaeken
Voorzitter - FEN-Vlaanderen  

Provincie West-Vlaanderen
- De Mosselkrauwers - Philippinne

- De Platzakken - Menen

Individuele leden die 1 x 11 jaar lid 
zijn van FEN-Vlaanderen

Provincie Limburg
- Berben Johan - Kermt

Provincie Vlaams-Brabant
- Houtmeyers Ronny - Zichem

Provincie Oost-Vlaanderen
- De Corte Luc - Lochristi

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

in Maasmechelen 

Foto - Matty Maes

Deze dynamische Maaslandse vereniging heeft werkelijk het onderste 
uit de kan gehaald om het 4 x 11-jarige jubileum te vereeuwigen. Aan 
inspiratie is er in deze carnavalstede nooit enig gebrek geweest. 

Zij zijn trouwens in vele domeinen een trendsetter geweest en heb-
ben tevens in heel wat gevallen aan de basis gelegen van talloze 
initiatieven zoals ondermeer de stichting van de Federatie Europese 
Narren. 

Na het uitgeven van het boek “ Zoë veren v’r karneval in Mechele-aan-
de-Maas en aan de Maaskant” (zie onze vorige editie van onze GVC) 
en om de jubileumviering nog wat meer luister bij te zetten groeide 
in de schoot van  het Karnavalcomiteit “De Zavelzekskes” de idee om 
een derde carnavalsmonument te plaatsen. 

Na de bekende “Pomp” waar jaarlijks de opening van het carnaval-
seizoen plaatsvindt en de “Ode aan de karnavalist” werd de idee door 
de ere-prinsen aangegrepen om er een “Prinsenplein” van te maken.

Het monument staat op een pleintje vol zand, maaskeien en heide, 
met rond de zuil de tegels met de namen van de Zavelzekskesprinsen, 
of laten we zeggen “the walk of fame” van Maasmechelen. 

De zuil werd door de ere-prinsen speciaal in Zwitserland gehaald bij de 
Heer Klaus Halbermatten. De zavelzak die erop prijkt is een kunstwerk 
van de Heer Marc Houben uit Mazenhoven en staat symbool voor alle 
prinsen en iedereen die zich inzette voor het Mechelse carnaval. 

De tekst op de zavelzak bevat een verwijzing naar de jubilerende 
“President van de Zavelzekskes” Gilbert Opsteyn en zijn opvolger Raf 
Weustenraad. 

Het Prinsenplein is gelegen in de Deken Bernardstraat in Maasmechelen 
in de nabijheid van de dekenale kerk. 

De inhuldiging van het nieuwe monument vond plaats ‘s vrijdags bij 
de opening van het grootse Maasmechelse carnavalweekend. Blijk-
baar waren De Zavelzekskes er niet in geslaagd om de weermakers 
aan hun zijde te krijgen. De flinke porties confetti werden immers 

gemengd met een gure wind en fikse buien van smeltende 
sneeuw.  Maar ook dat kon de Maasmechelse carnavalisten en 
de vele genodigden niet van hun stuk brengen. 

Wie tot ver buiten de grenzen van Maasmechelen de naam van 
Gilbert Opsteyn laat vallen hoeft er meestal weinig of geen com-
mantaar bij leveren. Hij is zondermeer, sinds de start van het 
carnaval in Maasmechelen, de grote motor, inspirator, doener, 
... geweest. Het is een carnavalsymbool op zich. Burgemeester 
Georges Lenssens kroonde hem tijdens de plechtigheid dan ook 
tot “President voor het leven” met een laurierkrans tot de eerste 
Keizer van het Mechelse carnaval.

Voor de volledigheid willen we er nog bij vertellen dat Gilbert 
Opsteyn mee aan de wieg stond van onze Federatie Europese 
Narren, waarvoor we hem zeker willen danken en feliciteren.

De FEN-redactie in samenwerking met Jos Weustenraad

Wij vragen uw medewerking!
In het voorwoord wordt een oproep 
gedaan aan iedereen om ons teksten te 
bezorgen omtrent hetgeen er allemaal 
leeft binnen de ruim vijhonderd aangeslo-
ten carnavalsverenigingen en de  car-
navalswereld in ‘t algemeen. Het is niet 

de eerste keer dat we zulks doen en de 
reden is nogal voor de hand liggend. Wij 
willen ons ledenblad nog meer stofferen 
met boeiende verhalen, anekdotes, ge-
beurtenissen, ... . Het bovenstaande artikel 
is hier een sprekend voorbeeld van. Een 
interessant onderwerp, kort en bondig, ... 
maar de inhoud mag ook gerust een beetje 
uitgebreider zijn.

Ook fotomateriaal is van harte welkom. 
Weinigen weten misschien dat bepaalde 
foto’s die op de voorpagina van ons leden-
blad staan afgedrukt afkomstig zijn van 
aangesloten leden. Hiernaast staan bij    
wijze van voorbeeld twee zulke afbeeldingen 
die recentelijk binnengestuurd en gebruikt 
werden.  

In dit verband moeten we er wel op      
wijzen dat de kwaliteit van de foto op-
timaal moet zijn of laten we zeggen de 
foto moet minstens aan de volgende cri-
teria voldoen. Afmetingen: 3000 x 2000 
pixels, op een resolutie van 300 ppi.     

Foto: De Peerkes - Lokeren

Foto: De Mannen van de Met - Halle
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welkom bij fenvlaanderen

Nieuwe leden bij FEN-Vlaanderen 2010

Verenigingen
Provincie Antwerpen
- Snorrenclub - Aartselaar
- De Smoeltrekkers - Merksem
- De Dolfijntjes - Merksem

Provincie Limburg
- De Jokers - Hasselt
- De Foefelere - Bilzen
- De Tetters - Heers
- De Zeiver Lepkes - Neeroeteren
- I Love Teringherrie - Valmeer
- De Flying Kangaroos - Tongeren
- De Köntjes - Tongeren
- De Toetuile - Sint-Truiden
- De Boemelgarde - Tongeren
- De Maasduükerkes - Maasmechelen
- De Pleksmoele - Hamont
- De Beemerkes - Vroenhoven
- De Barrierse Rietschieters - Lommel
- De Lommelse Feestneuzen - Lommel
- 8 Promille - Sint-Truiden
- De Zotte Vrienden - Attenhoven
- Ver Weijte van Nix - Rekem
- De Kanaalduifjes - Bocholt
- De Bollekes - Opglabbeek
- Platzakkers - Leopoldsburg

- Provincie Oost-Vlaanderen
- Schiefregt’oever - Aalst
- De Plakkers - Lokeren
- De Knuffelberen - Zwijndrecht
- Sjchief - Buggenhout
- De Deerboiters - Denderleeuw
- De Greffels - Hamme
- De Preslie’s - Baasrode
- Grat iet Anders - Wieze 
- De Jeugd van Tegenwoordig - Assenede
- Gif Moar Buzze - Moerzeker
- Orde der Manoesjkes - Waarschoot
- Liep Lawoit - Aalst

- De Moddervreters - Assenede
- De Junko’s - Lebbeke

Provincie Vlaams-Brabant
- De Losse Vaese - Aarschot
- De Padakky’s - Rillaar
- Dei vant Stad - Halle
- Prinsenconvent - Leuven
- De Rioukes - Halle

Provincie West-Vlaanderen
- De Leutemakers - Roeselare 
- Orde van de Feestneuzen - Poperinge
- Orde van de Oostendse Gernoaze - Oostende
- Keikoppencarnaval - Poperinge
- De Pekkers - Blankenberge
- De Vleterbeelvissers - Poperinge
- De Daffy’s - Roeselare

Individuele leden
Provincie Antwerpen
- Brands Cecile - Essen
- Van Den Berge Myriam - Mortsel
- Broekaert Roger - Essen

Provincie Limburg
- De Jefkes - Tongeren
- Claes Gerard - Beringen
- Vanmechelen  Jean-Paul - Hasselt
- Luyckx Kevin - Beringen

Provincie Oost-Vlaanderen
- De Blieck John - Destelbergen
- Dalle Kathleen - Merelbeke
- Michaux Ignace - Ronse
- Debeyter Luc - Ronse
- Debeyter Kenny - Ronse
- Beeckmans Bart - Ninove

Provincie Vlaams -Brabant
- Beerten Harry - Kessel-Lo
- Van Campenhout Erna - Muizen
- Heeren Jessica - Tielt-Winge
- Thomas Louis - Tienen
- Cachard Victor - Leuven
- Jonckers Rudi - Landen

Provincie West-Vlaanderen
- Grymonprez - Roeselare
- Hoflack Gunter - Roeselare
- Stafford Geoffrey - Oostende

Het behoort tot onze vaste gewoonten om op het einde van het carnavalseizoen even de stand op te maken van het 
aantal leden. 
Het seizoen 2009 mochten we afsluiten met 506 aangesloten verenigingen en 66 individuele leden. Deze keer is de teller 
blijven staan op 507 aangesloten leden en 77 individuele leden. In feite betaalden 510 verenigingen hun lidgeld. Maar 
3 verenigingen werden geschorst omdat ze hun verzekeringspremies niet betaald hebben, zelfs na meerdere herinne-
ringsbrieven.   
Een eerder krappe winst wat het aantal verenigingen betreft maar met een behoorlijke groei bij de individuele leden. 
We hebben dus in feite flink kunnen standhouden, want laat ons toch niet uit het oog verliezen dat er jaarlijks heel wat 
leden om de een of andere reden van het toneel verdwijnen. Het is een fenomeen dat zich spijtig genoeg jaar na jaar 
herhaalt, maar daar staan we allemaal machteloos tegenover.
Gelukkig worden er elk jaar ook nieuwe groeperingen opgestart. Zo mochten we het afgelopen seizoen in totaal 
71 nieuwe aansluitingen (49 verenigingen en 22 individuele leden) bij FEN-Vlaanderen noteren zodat onze eindbalans 
in ieder geval positief uitvalt. 
Traditioneel 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 ze zich snel zullen thuisvoelen in ons midden om carnaval te 
vieren zoals het hoort.              
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INTERNATIONALE TOP-ACT OP UW FEEST 

CARTOONACT

Dirk Van Vooren parodieert diverse nationale 
en internationale artiesten in deze hilarische, 
visuele act.

Geschilderde kartonnen figuren transformeren 
voor het oog van het publiek vliegensvlug 
van de ene artiest in de andere.

Jong en oud zal ongetwijfeld genieten, 
lachen en meezingen met bekende liedjes 
van de vele populaire vedetten die door Dirk 
Van Vooren tevoorschijn worden getoverd.   

De Carto(o)n-act is daarom een unieke 
meerwaarde voor elk feest, zeker voor 
carnavalszittingen

EHS Bvba    Erkend bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest    Licentie nr. VG 1206/BA
A. van Roeyenstraat 43   2070 Zwijndrecht    Tel: 03.250.12.80    Gsm: 0475/482.352    info@ehsproducties.be  

www.ehsproducties.be    

Duur : 1 x 30’ (verkorte versie mogelijk)

Contact : info@dirkvanvooren.com

www.dirkvanvooren.com

Boekingen exclusief bij
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Activiteitenkalender 2010-2011

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 al je 
gegevens simpelweg invullen en verzenden 
via onze site. Een handig instrument met 
tal van voordelen.

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

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

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

AANGIFTE ONLINE VIA ONZE WEBSITE

Carnavalseizoen   Carnavalzondag   Halfvasten
2009/2010    14/02/2010    14/03/2010
2010/2011    06/03/2011    03/04/2011
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Laureaten van de Zilveren Nar van Europa 2010
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laureaten zilveren narren 2010

0259 DE KEUJ HERDEREN
 MACHIELS Sarina, MERKEN Evelyne
0389 DE SPRINGERS - SCHAFFEN
 ACKX Ivo
0409 DE ERTESJIETERS KESING -   
 KESSENICH
 AENDEKERK Johnny, HAEMERS Sabrina

0506 DE GAAPLEPELS BIESEL -   
 MOLENBEERSEL
 OUDENAARDEN Jan, LENAERTS Ruud
0633 DE ZAVELZEKSKES -MAASMECHELEN
 GERAERTS Maria, SWENNEN Karen
0714 DE BLAUWE DUIKERS  - LOMMEL
 RENIERS Ellen, VAN DIJK Willem
0809 VASTELAOVEND AAN DE MAASKANT  
 - LANAKEN
 STEFANO Luigi
0811 DE LUSTIGE VRIENDEN - TONGEREN
 ROCHUS Paul, KLOMPERS Andre,  
 RUYTER Eward, PARTHOENS Michel,  
 TEUCHIE Els, HOFMANS Josette
0819 DE LUSTIGE CLOWNS -  TONGEREN
 HUMBLET Kathleen, ENGELBOS Jolien
0833 DE STROMANNEN - KONINKSEM
 GREYS Elfie, DEKEYSER Inge
0847 DE RAPPETAPPERS - KINROOI
 VANHAM Deborah, VANHAM Elke,   
 KORSTEN Debbie, WALEN Luc,   
 JORISKENS Ronny, PELSSERS Philomene
0871 DE WOTTELZEKSKES - VELDWEZELT
 SAVENAY Andy, KUYPENS Fred
0872 ALBANUS III - DE SJOEMELEIRE  
 - VLIJTINGEN
 KETELSLEGERS Kris, HARTH Christian
0901 DE KEZELZEKSKES - ROTEM
 CUSTERS Jean-Louis, OPDENAKKER
 Hervé, DAS Jean-Pierre,   

Op het Feest der Goedgemutsten te Tongeren op 2 januari 2010 werden de hierna vermelde carnavalisten vereremerkt 
met de orde van de Zilveren Nar van Europa, alsmede de Euronar. Het bestuur van de Federatie Europese Narren-Vlaan-
deren 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.

VERENIGINGEN
Antwerpen
0103 PEER STOET VZW - HERENTHOUT
 HEYLEN Chris, GOORMANS Marleen,  
 BEIRINCKX Harry
0110 DE HEIKNUITERS VZW - GEEL
 LIEVENS Rob, MENS Sonja
0123 DE VERBRANDE PUTTENAARS -  
 PUTTE
 TOELEN Tom, HOREMANS Jonathan
0768 DE EERSTE BELGISCHE HUNNEN  
 HORDE - PUTTE
 MARECHAL Nadine, MOSSELMANS Mary- 
 Lou, MOSSELMANS Caroline, DE LAET  
 Rik
0784 DE PLAKIJZERS - KAPELLEN
 VAN DER VENNE Sandra, BRANDS Cecile
0918 KARNAMOR - MORTSEL
 VAN DEN BOSCH Connie, DE BATSELIER  
 Filip
0977 DE BALLESTAMPERS - POEDERLEE
 STAPPAERTS Jef, DE HERDT Veerle
1044 DE DRAA OEERE - OLEN
 HEYLEN Jos, LUYTEN Evelien
1244 ‘T BAKSKE - MORTSEL
 VAN GAEVER Garry 
1461 DE KOKO’NOTE - MORTSEL
 STAS Peter, CAES Piet
Limburg
0004 ORDE VAN DE SPASBINKEN - GENK
 BRUYNINCKX Dimitri, WITTERS Roel
0010 RIDDERS VAN DE KATTEKOP -  
 HAREN
 PRINCEN Bart, RAMAEKERS Erik
0033 DE ZIGEUNERBARONNEN - GENK
 DERACOURT Peter
0086 RIDDERS VAN HET EVERZWIJN  
 - LUMMEN
 VANEERDEWEGH Ronny, LUYTEN Erik
0134 DE PALINGEN - PAAL
 STEEGMANS Paul, PAUWELS David
0140 DE BIGARO’S - SINT-TRUIDEN
 LAMMENS Jo, PAUWELS Marleen
0198 DE GELLIKER GALLIAREN - GELLIK
 CLAESSENS Louis, SPITS Polly,   
 HOUTERMANS Martijn, CHRISTOFFELS  
 Sofie, GERITS Tomy, GERITS Anne
0255 RIDDERS VAN HECO - TONGEREN
 PIETTE Marcel, DIEU Erwin
0257 DE KNAPZEK - VALMEER
 STEEGEN Kurt, VANROY Louis

 VANDERHEYDEN Carlo, DIRCKX Jochen,  
 BOSMANS Gunther, GREUNLINX Erik,  
 DAS Maria
0906 DE GEZELLEN VAN TAXANDRIA  
 -  NEERPELT
 MOORS Wendy, SNEYERS Brigitte,  
 PAREDIS Paul, SWINNEN Marijke,  
 SLENDERS Freddy, KUMS Wilfried
0911 ‘T KLIEKSKE - BUDINGEN
 VANCRANENBROECK Peter, CICERO  
 Marco
0959 CLUB 100 - LANAKEN
 HAUBEN Theo, RAITHEL Pascal,   
 VERHOEVEN Antoine
1015 DE FEESTBARONNEN - HEERS
 GOYENS Hilde, DEVOET Christian
1055 DE WEERELT - WELLEN
 CAUBERGH Caroline, VOORDECKERS  
 Nico, 
1059 NIT TE GELUIVE - SMEERMAAS
 DELILLE Marie-Josee, SPEE Jeanine
1085 DE MECHELMENNEKES -   
 BOVELINGEN
 VERVAEREN Talitha, VAN SCHOONEVELD  
 Els, VAN SCHOONEVELD Christel, OTTEN  
 Nadia, MARCHAND Jean-Pol
1102 DE VREGELERE - SPOUWEN
 CROMMEN Elke, STEVENS Luc
1104 KAMP KARNAVAL 2002 -   
 LEOPOLDSBURG
 LIEVENS Joachim, LUYCKX François
1154 DE LUSTIGE BIERDRINKERS -  
 PAAL-BERINGEN
 HOUBEN Rosita, GEERS Syvia,   
 SCHAEKEN Irene, VANDERBIESEN  
 Francy
1167 JONGE KAMPSE NARREN -   
 LEOPOLDSBURG
 VANKRUNKELSVEN Johan, NIJSTEN  
 Liesje
1175 DE HOARENSE JEUGD - WIDOOIE
 FAGARD Jan, NOSSIN Koen
1178 DE VUDSZELKES - SINT-TRUIDEN
 NIJS Kristof 
1197 ORDE VAN HEMEL EN AARDE -  
 LINTER
 ILSBROUKS David, PEYFFERS Carolien
1214 C.V.APOLLONAISE - LANAKEN
 MECHELS Boris, APPERMANS Kurt
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1231 DE BOERKES - BERINGEN
 CLAES Marnik, THEUNIS Rudi, CLAES  
 Inge
1258 DE PEENHAWWERS - LANAKEN
 MERLO Marc, VANAUBEL Linda
1286 DE BEERBUMKES - LANAKEN
 MOERMANS David, THIJSEN Serge,  
 MOERMANS Frieda, GHELEN Erwin,  
 MOERMANS Willy, CLAESSENS Paulette
1298 STOETCOMMISSIE DE KAVER -  
 SPOUWEN-BILZEN
 WILS Jos, GOOSSENS Marie-France,  
 JANSSEN Sandra, HARDY Christiaan,  
 GALSTAUN Rezi, MUSTERS Jos
1309 DE BEAUTY’S - LEOPOLDSBURG
 LENAERTS Katja, PISANE Marco
1316 DE SCHUIMSOPPERS - HEPPEN
 REYNDERS Willy, BEX Francois
1321 DE HAMSE ZWIEBERTJES - HAM
 BIJLOOS Natascha, BIJLOOS Dimitri,
  PAUWELS Irene, VAN WANROOY   
 Nathalie, BIJLOOS Romain
1344 DE KAMPSE VEDETTEN -   
 LEOPOLDSBURG
 GODAUX Christiane, STERCKX Tom
1355 DE AMATEURS - SINT-TRUIDEN
 VANELDEREN Tiana
1361 DE NACHUILE - MAASTRICHT
 VAN DEN HEUVEL Jo, CILISSEN   
 Raymond
1367 DE JEKKERMENNEKES - TONGEREN
 CROUGHS Jonathan, CROUGHS Steven,  
 SCHOEMANS Arnold, DEBORRE Marcel

1377 DE SCHAVUITJES - HERK-DE-STAD
 WILLEMS Dirk
1388 DE STROOPMENNEKES - BORGLOON
 ROCHUS Eddy, SCHOENAERTS Annemie,  
 LATET Peter, CRETEN Marleen, SWERTS  
 Yannick
1417 DE STROATLUIPERS - TONGEREN
 MOORS Stefan, EGGEN Jean-Pierre
1439 DE FEESTKNALLERS - HEUSDEN- 
 ZOLDER
 VANHOUDT Eric, MERTENS Koen
1446 THE BLACK PANTERS - HEUSDEN- 
 ZOLDER
 VANDERMAESEN Daniel, CLAES Stefan

1456 DE KURKENTREKKERS - HAM
 COEMANS Kevin, LIBAERS Nathan
Oost-Vlaanderen
0102 ORDE VAN DE PALINGBOER -  
 BAASRODE
 VERMEERSCH Mireille
0181 DE PEERKES  - LOKEREN
 DE SMEDT Magda, CLAES Steven
0292 LOS VANHECKOS - SINT-NIKLAAS
 TORFS Marianne, LEIJZEN Marc
0513 ORDE DER DZJAKKERS - MERELBEKE
 DEN HAESE Jeroen, VAN DER BEKEN  
 Patriek
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME
 JANSSEN Guy, NEUS Marc
0627 ORDE DER AJUINFRETTERS - GENT- 
 LEDEBERG
 MATTHIJS Daniel
0635 GEM.CARNAVALCOMITE TEMSE  
 - TEMSE
 VAN RIET Mathias, VAN GREVELINGE  
 Peter
0674 ORDE VAN DE JEINEN -BUGGENHOUT
 VAN DER MEERSCH Jean
1094 DE ROCKETS - TIELRODE
 DE RUYSSCHER Gracy, COOLS Helena
1172 DE KADEITCHIEST - RONSE
 LAURIER Kurt, DE VOS Marie-Claire
1176 CARNAVALRAAD ZOTTEGEM -  
 ZOTTEGEM
 VAN HERZEELE Dirk, VAN DEN BROUCKE  
 Martine, MAEGERMAN Paul
1324 DE BEERBUSTERS - HAMME
 DE KIMPE  Veronique, VERHELST Michiel
1328 DE RARE MANNEN - LOKEREN
 DE BRUYNE Dominique, D’HAESE  
 Thomas
1329 STEEK ZU NOU NIE - LOKEREN
 VAN DE VOORDE Bjorn, VAN DE   
 VOORDE Sven
1346 DE KLEINE ZWAANTJES - BELSELE
 DE PUYSSELEYR Raoul, SCHELFHOUT  
 Zulma
1372 D’OMERKES - BAASRODE
 DE BRANDT Petra, VAN POLLAERT Elie
Vlaams-Brabant
0002 ORDE VAN DE PIETERMANNEN -  
 LEUVEN
 BEERTEN Harry, SELDESLACHTS André
0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ -  
 TIENEN
 MALOUAN Touria, VANDERSTEGEN Jan
0268 HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES
  - HALLE
 REDANT Dimitri
0333 HOF VAN VLAAMS BRABANT -  
 LEUVEN
 STAELS Jo

0503 DE BOERKES - HALLE
 MARCELIS Kurt, HAMEL Nele
0720 ORDE VAN DE SENIOREN - HALLE
 VAN HEYMBEEK Charly, DESTRIJKER  
 Greta, DUYCK Marcel
0821 DE SNOT-E-BELLEN - VILVOORDE
 SMETS Brigitte, BEUKELAERS Sydney,  
 HUYENS David, BEX Arnaud 
1118 LES SANS LIMITES - HELECINE
 KOEKELBERGH Annelies
1291 DE STOUTE MENNEKES - HALLE
 TRESINIE Gunther, VANDENBROEKE  
 Chistel
1368 DE PLEZIERMAKERS - LEUVEN- 
 HEMIKSEM
 JANSSENS Willy, BRANTS Lucienne
1428 CC JATIENEN - TIENEN
 HION Hans-Werner, STROUVEN Rene
West-Vlaanderen
0064 ORDE VAN DE EZEL - MIDDELKERKE
 VAN DEN BUSSCHE Sabrina
0644 DE KANDEELETERS  - MENEN
 PILLE Vanessa, VANTORNHOUT Kenny
0855 ORDE VAN DE MESENSE DIKKOP  
 - MESEN
 VUYLSTEKER Xavier, LALEMAN Stefanie
0927 DE PLATZAKKEN - MENEN
 CASTEELE Ingrid, PORREYE Monique
0981 R.C.V. ‘t MOTJE - ROESELARE
 VANLANDUYT Marnik, CLAEYS Sabien
1165 DE SLAAPMUTSE - LOMBARDSIJDE
 VERMEIR Jennifer, CALLEWAERT   
 Demsey
1304 STEDELIJK RODENBACH CARNAVAL  
 - ROESELARE
 KINDT Henk, VINCKIER Willem
1432 SPACE ACE - POPERINGE
 VEREYPE Roger, SIX Vanessa
1444 ORDE VAN DE POPERINGSCHE  
 POTÜLS - POPERINGE
 INION Xavier, BUSEYENE Dieter
1459 DE POPERINGSE PALJASJES -  
 POPERINGE
 DEVOS Evelyne, PLATTEEUW Celine

INDIVIDUELE LEDEN
Antwerpen
5237 VANTILBORGH Ludo - EKEREN
Limburg
5214 ROODHOOFT Jozef TONGEREN
Vlaams-Brabant
5235 KNOPS Albert - MUIZEN
5256 DAEMS Anna - LEUVEN
5257 COLLAER Marie-Thérèse – WILSELE
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VERENIGINGEN
Antwerpen
0110 DE HEIKNUITERS VZW - GEEL
 BELMANS Alfons
0902 DE BOKKERIJDERS VAN PUTTE VZW
   - PUTTE
 STROOBANTS Chris
Limburg
0004 ORDE VAN DE SPASBINKEN VZW  
 - GENK
 RAMAEKERS Bart
0010 RIDDERS VAN DE KATTEKOP VZW  
 - HAREN
 ROYEN Gunther
0033 DE ZIGEUNERBARONNEN - GENK
 KESTERMANS Willy, DIRKX Leo, 
 ARENHOUTS Valentin
0086 RIDDERS VAN HET EVERZWIJN  
 - LUMMEN
 POELS Alfons, ELSEN Luc
0134 DE PALINGEN - PAAL
 HUYSMANS Maurice, VAN DONINCK  
 Julien
0198 DE GELLIKER GALLIAREN - GELLIK
 KUSTERS Anita, MASSOT Jos
0255 RIDDERS VAN HECO - TONGEREN
 COENEN Bruno, CAPPUCCIO Christophe
0257 DE KNAPZEK - VALMEER
 JANS Nico
0259 DE KEUJ - HERDEREN
 GEIJSKENS Irene
0308 STADSRAAD BILZEN - BILZEN
 WIJFFELS Marcel, GREGOIRE Guy
0323 DE PINTEVEGERS VZW - BERINGEN
 DRIESSEN Jan
0507 DE SLAMRIDDERS VZW - HEUSDEN- 
 ZOLDER
 BEAUFAYS Tony

0633 DE ZAVELZEKSKES VZW - MAAS 
 MECHELEN
 HERMANS Guido
0833 DE STROMANNEN - KONINKSEM
 LENAERS Philomena, HERTIGERS  
 Maarten
1102 DE VREGELERE - SPOUWEN
 GORISSEN Jean
1367 DE JEKKERMENNEKES - TONGEREN
 VRIJENS Tamara
1388 DE STROOPMENNEKES - BORGLOON
 CLERINX Els
1417 DE STROATLUIPERS - TONGEREN
 DRIESEN Joseph
1474 DE KÖNTJES - TONGEREN
 ARNOLDS Jacques
Oost-Vlaanderen
0102 ORDE VAN DE PALINGBOER - BAAS 
 RODE
 DE RIDDER Felix, VAN OVERLOOP Jan
0513 ORDE DER DZJAKKERS - MERELBEKE
 VERMEULEN Julien, TIMMERMAN Tom
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME
 DE CLIPPELEIR Gino
0542 DE PIERROTVRIENDEN - BAASRODE
 BIJL Viviane, STERCK Liliane, 
 VAN DE PERRE Sven
0674 ORDE VAN DE JEINEN - BUGGENHOUT
 DE COOMAN Patrick
0831 JUST NIET - LEDE
 VOLKAERT Gunther, DE WAELE Steven
Vlaams-Brabant
0027 SC. GILDE VAN TIELEBUIS VZW  - 
 DIEST
 JORDENS Marc

Laureaten van de Euronar 2010

0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ VZW   
 -TIENEN
 SAEN Marcelle
0268 HOFMAARSCHALKEN EN HOF  
 DAMES - HALLE
 DESTIJCKER Nicole
0720 ORDE VAN DE SENIOREN - HALLE
 PE Jean, SIMOENS Bea
1291 DE STOUTE MENNEKES - HALLE
 BORREMANS Filip
West-Vlaanderen
0064 ORDE VAN DE EZEL - MIDDELKERKE
 DECONINCK Andre, BALLIERE Annie
1028 ORDE VAN DE GOEIE VRIENDEN   
 - WEVELGEM
 SABBE Jaennine, VANLERBERGHE  
 Christa
1165 DE SLAAPMUTSE - LOMBARDSIJDE
 SALLAERTS Karine
INDIVIDUELE LEDEN
Limburg
5286 VANMECHELEN  Jean-Paul - HASSELT

Het niet neerleggen van de jaarrekening gedurende drie opeenvolgende boekjaren is een wettelijke grond tot ontbind-
ing van uw vzw. Op basis hiervan kan het probleem van de slapende vzw’s worden aangepakt, maar zullen ook nalatige 
bestuurders van een vzw worden getroffen.

De vordering tot onbinding kan worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van dertien maanden te rekenen van 
de afsluiting van het derde boekjaar.

Vzw’s opgericht voor 1/1/2004 dienden bijgevolg in 2007 voor het eerst hun jaarrekening neer te leggen, met betrek-
king tot de resultaten van het boekjaar 2006. 

De vzw komt in aanmerking voor een gerechtelijke ontbinding als zij gedurende drie opeenvolgende boekjaren (2006, 
2007 en 2008) nalaat een neerlegging te doen. Het laatste boekjaar sloot af per 31/12/2008, dus kan de vordering 13 
maanden later ingeleid worden, met andere woorden vanaf 1/2/2010. 

Deze termijn is niet meer veraf! Er kan dan ook aangenomen worden dat het openbaar ministerie van deze mogelijkheid 
gretig zal gebruik maken. Na inleiding van de vordering kan de vzw alsnog ontsnappen: als alle ontbrekende jaar-
rekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten in rechte worden gesloten, kan de vzw niet op gerechtelijke wijze 
ontbonden worden. Vzw’s die nog geen jaarrekeningen hebben neergelegd dienen zich op dit punt dus dringend in regel 
te stellen.  
Bron: VSDC

Vermijd de gerechtelijke ontbinding van uw vzw en 
leg tijdig alle jaarrekeningen neer!
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Fotomateriaal voor onze “Zoekertjes” 
Er bestaat bij onze verenigingen veel interesse voor zowel de “Zoekertjes” in onze Gazet van de Carnavalist als voor 
deze die op onze website geplaatst worden. Bovendien stellen we vast dat bij het merendeel van de advertenties de 
goederen behoorlijk snel van eigenaar verwisselen.
Dat is uiteraard positief en wij zullen er daarom ook in de toekomst alles aan doen om deze rubriek zo goed mogelijk te 
verzorgen met de bedoeling ook op dit vlak de beste service te kunnen bieden. 

Niet zelden krijgen we echter af te reke-
nen met fotomateriaal dat kwalitatief on-
voldoende is. Wij trachten zelf al zoveel 
mogelijk fouten te corrigeren maar ook 
dat lukt niet altijd omdat het basismate-
riaal dat ons wordt toegestuurd soms van 
onvoldoende kwaliteit is.

We zijn er nochtans zeker van dat mits 
een beetje aandacht, hieraan voor een 
groot stuk kan verholpen worden. De hui-
dige foto’s worden meestal gemaakt met 
een digitaal fototoestel en we mogen er 
vanuit gaan dat met deze toestellen - 
zelfs bij de goedkope versies - behoorlijk 
goede foto’s kunnen gemaakt worden, 
zeker bij daglicht.      

Afhankelijk van het type van fototoestel 
zijn er meer of minder instelmogelijkhe-
den. De beeldgrootte is bijvoorbeeld één 
van de instelmogelijkheden die men quasi 
op elk toestel kan terugvinden. Met de 
beeldgrootte of de afbeeldinggrootte wor-
den immers de fysieke afmetingen van het 
beeld (gemeten in pixels) bepaald. Foto’s 
die op kleinere groottes gemaakt zijn, ne-
men minder opslagruimte in beslag op de 
geheugenkaart maar ze kunnen later ook 
voor heel wat problemen zorgen bij het 
afdrukken. 

Op het merendeel van de toestellen gaat 
men drie standen terugvinden, met name 
“High”,  “Normal” en “Low” (opgelet deze 
benamingen kunnen verschillen van merk 

tot merk) maar het komt in ieder geval 
steeds op hetzelfde principe neer.  Bij een 
stand “High”  ga je altijd minder foto’s op 
je geheugenkaart krijgen dan op de stand 
“Low” omdat de beeldgrootte van de foto 
groter is. 

Een andere factor die een rol speelt is de 
resolutie van de afbeelding. Deze wordt 
uitgedrukt in pixels per inch (1 inch = 
2.54 cm). Dus hoe meer pixels er per inch 
staan hoe scherper de foto zal zijn.  Met 
het blote oog is dat niet altijd waarneem-
baar maar wanneer de foto op je pc sterk 
wordt uitvergroot dan zal men op een ze-
ker moment een zeer onscherpe foto te 
zien krijgen bestaande uit allemaal wazige 
vierkantjes.

Het is precies dat probleem dat ons bij het 
afdrukken met op een drukpers parten 
speelt. Op een pc of een website gaat men 
daar nauwelijks iets van merken maar in 
een drukwerk stelt dit ernstige problemen 
omdat bij het drukproces een hoge reso-
lutie vereist is.

Bij wijze van voorbeeld tonen we hierna 
twee foto’s.  De linkerfoto op een hoge re-
solutie (goede kwaliteit) en de rechterfoto 
op een lage resolutie (slechte kwaliteit). 

Wij zowel als onze drukker doen er uiter-
aard alles aan om de afbeeldingen zo mooi 
mogelijk af te drukken, maar wanneer de 
foto die we toegestuurd krijgen een te 
kleine afbeeldinggrootte en een te lage 
resolutie heeft, dan kunnen we hem voor 
een drukwerk haast nooit gebruiken en 
moeten we de inzender telkens opnieuw 
contacteren, in de hoop dat hij ons een 
betere foto kan bezorgen.

Veel problemen kunnen bijgevolg verme-
den worden, door het toestel op de hoogst 

mogelijke afbeeldinggrootte in te stellen. 
Je gaat inderdaad wat minder foto’s op je 
geheugenkaart kunnen opslaan maar de 
kwaliteit van de afbeeldingen zal er be-
hoorlijk op vooruit gaan.

Zonder er een professionele fotografiecur-
sus te willen van maken, is het eveneens 
nuttig om naast de instellingen van je toe-
stel, rekening te houden met de volgende 
tips.   

1. Je moet er vanuit gaan dat licht het be-
langrijkste basiselement is om een goede 
foto te maken. De belichting kan name-
lijk een foto maken of kraken. Hoe minder 
omgevingslicht er aanwezig is, hoe slech-
ter je foto zal belicht zijn. 

Het is bovendien verkeerd om te denken 
dat een flits enkel maar dient om in een 
donkere kamer of ’s avonds te fotogra-
feren. Een flitslicht kan namelijk ook ge-
bruikt worden bij zonlicht om de vervelen-
de schaduwen op een foto te vermijden. 
Vaak zie je immers dat een gedeelte van 
de carnavalswagen, die bij zonlicht gefo-
tografeerd werd, in een donkere schaduw 
gehuld is. Een flitslicht (de zogenaamde 
invulflits) kan hier echter een behoorlijke 
oplossing bieden.    

2. Laat je foto’s wanneer je ze van je ge-
heugenkaart overzet naar je computer niet 
comprimeren. Het aantal pixels wordt 
hierdoor immers vaak sterk gereduceerd.  
Deze instelling kan je trouwens aanpassen 
in het programma waarmee je de foto’s 
overplaatst. 

Professionele en amateurfotografen zou-
den nog pagina’s kunnen vullen met tal-
loze technische raadgevingen, doch we 
houden het voorlopig hier bij. 

De redactie
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Schilderijen van 520 kleuters  
uit de lagere school plots verdwenen.

De Confrérie van de Nationale Orde van de Gulle Lach uit Genk lanceerde in de aanloop naar carnaval in samenwerk-
ing met twaalf lagere scholen uit het Genkse de actie “Het Gulle Penseel”. Het ging om een project waarbij onderzocht 
werd op welke wijze kleuters van vijf jaar zich een beeld vormden rond carnaval. Een prachtig initiatief dat helaas met 
een merkwaardig feit te maken kreeg. 

De actie werd in ieder geval een groot succes. Liefst 
540 doeken werden binnengestuurd waarna ze 
door een jury beoordeeld werden. 
Een niet te onderschatten klus als je weet 
dat de opdracht er in bestond om de 20 
beste werken te selecteren. Vervolgens 
werden de 20 werken gereproduceerd op 
canvasdoek (70 X 100 cm) en in de stads-
bibliotheek tentoongesteld. 
De resterende 520 werkjes werden na de 
jurering netjes terug per school ingepakt 
en veilig opgeborgen in een afgesloten lo-
kaal van het Genker Stadhuis.
Men stelde echter vast dat de werken 
spoorloos verdwenen waren. Omdat alles 
zich situeerde net voor het Genker carna-
val werd even gedacht aan een stevige car-
navalsgrap of een -stunt. Op zeker moment 
werd er zelfs gesproken van een kunstroof, 

maar vrij snel kwam men tot de pijnlijke 
vaststelling dat het de harde realiteit was. 
De werkjes werden door een “ijverige”  
stadsmedewerker simpelweg in de afval-
container gegooid. Het ligt voor de hand 
dat niet alleen de organisatoren maar ook 
de stad Genk erg verveeld zitten met deze 
affaire.
Voor de kinderen, de ouders en de 
schooljuffen op zijn minst een erg nare er-
varing. Zij hebben er allen vele uren aan 
besteed om er iets moois van te maken, 
terwijl het ganse gebeuren mogelijk als een 
mysterieus verhaal de geschiedenis zal in-
gaan.
Tarci Salin van basisschool “Driehoeven” 
won. Zij schilderde een prinses (zie af-
beelding). 

straffe toebak
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Bier ter ere van vijftig jaar carnaval in Ninove.
Een initiatief dat best in de smaak is gevallen.

In principe wordt in carnavalsmiddens een jubileum alleen maar gevierd bij elf jaar of een veelvoud van elf jaar. An-
derzijds mag en kan je ook niet voorbijgaan aan het vijftigjarig bestaan van een carnavalsviering. Ook in Ninove dacht 
men er zo over en aldus werd er een speciaal biertje gebrouwen om dit jubileum een sprankelend en verfrissend tintje 
te geven.   

Het was de Karnavalraad Ninove en de 
brouwerij Slaghmuylder, eveneens uit 
Ninove, voornamelijk gekend om zijn Wit-
kapbieren, die de handen in elkaar sloegen 
om een nieuw bier op de wereld te zetten 
naar aanleiding van het 50-jarig bestaan 
van het carnaval in Ninove.   
“Gouden Wortel” is de doopnaam van het 
nieuwe bier en als we brouwer Karel mo-
gen geloven, dan onderscheidt het nieuwe 
bier zich van andere door de heel zuivere 
en natuurlijke smaak, zonder filtering. Vol-
gens Karel krijg je goesting om nog eentje 
te drinken en moet je van een bierbuik ze-
ker geen schrik hebben. 
Een pint komt immers overeen met twee 
boterhammen qua voedingsstoffen maar 
het heeft minder calorieën dan een glas 
melk.     
De melkdrinkende carnavalisten zijn dus 

gewaarschuwd. 
Het is trouwens niet de eerste keer dat er 
een bier gebrouwen wordt naar aanleiding 
van een carnavalsjubileum in Ninove. Ook 
vijfentwintig jaar geleden werd er een spe-

ciaal bier gebrouwen, namelijk “Cornel”, al-
dus Benedicte Slaghmuylder. Zij staat aan 
het hoofd van de brouwerij.
We willen er nog bij vertellen dat het bier 
enkel verkrijgbaar is op vaten in de cafés 
die samenwerken met de brouwerij en dit 
zolang de voorraad strekt.
Uiteraard werd er ook voor een mooi glas 
gekozen. Duizend stuks werden er ge-
maakt en daarvan werden er al vijfhonderd 
verkocht ter gelegenheid  van de opening 
van het carnavaljaar in november.  
Mevrouw Slaghmuylder deed er nog een 
krachtige slagzin bovenop “Ninof kzien een 
geirn, Gouden Wortel, ‘k mag een geirn”.
Een initiatief dat verdient om in de kijker 
gesteld te worden. Hopelijk vindt het navol-
ging bij andere carnavalsverenigingen in 
ons wereldberoemd Belgisch bierland. 

Op de foto vlnr. Bierbrouwer Karel, Luc de 
echtenoot van Benedicte, Mevr. Benedicte 
Slaghmuylder, Prins Notjes en voorzitter 

Pascal Carael

in de kijker
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Tenten geschikt voor 
barbecue

tuinfeesten
voetbaltornooien

enz ...

W. VERHAEGEN
en Zonen

E-mail: willy.verhaegen2@telenet.be  

           in de kijker

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

FEN-commissaris Serge Debroux
onderscheiden te Sint-Truiden

Serge Debroux, oud-Truienaar en tevens FEN-
commissaris voor Limburg ontving de Grote 
Nachtlamp van de carnavalsvereniging Orde van 

de Commeduur.
Deze hoogste Truiense carnavalsonderscheing 
beloont zijn inzet voor alle carnavalsverenigingen 

van de Binkenstad.
Proficiat Serge!

BELANGRIJK
Omstreeks 15 maart 2010 kregen alle leden 
een verzoek om hun lidgeld voor het seizoen 
2011 te betalen. Amper een maand later 
mogen we stellen dat zowat 65 % 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 al 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.     
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AANKONDIGING

Woensdag 19 mei 2010

ALGEMENE VERGADERING
FEN-Vlaanderen

Salons Weilandshof
Turnhoutsebaan - Wijnegem 

Op grond van de statuten van 
FEN-Vlaanderen worden de aangesloten 

verenigingen en individuele leden 
aanzien als “toegetreden”, hetgeen 

impliceert dat zij wel op de Algemene 
vergadering aanwezig mogen zijn doch 

geen stemrecht hebben. 
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           actueel

Gratis verzekering “Burgerlijke 
aansprakelijkheid” voor alle aangesloten 

verenigingen van FEN-Vlaanderen
Inderdaad, deze titel stond eveneens in de vorige editie van ons ledenblad. 
Niettemin vonden wij het toch erg belangrijk om ieders aandacht hier nogmaals op te vestigen.
Sinds 1979 kregen de verenigingen de gelegenheid om in te tekenen op onze drie collectieve verzekeringspolissen, 
in het bijzonder de “Ledenverzekering” betreffende de dekking van de persoonlijke ongevallen, de “Verzekering voor 
carnavalswagens”, en de “Activiteitenverzekering”.
Laatstgenoemde verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de verenigingen voor ongevallen die zich zouden 
voordoen tijdens door hen ingerichte evenementen of festiviteiten en waarvoor zij aansprakelijk gesteld worden.
Deze verzekeringsmogelijkheid, meestal gekend onder de “Formule B” zal dus vanaf 1 november 2010 niet meer 
afgesloten dienen te worden door de verenigingen.
Elk vereniging die zich in orde stelt met het lidgeld, zal vanaf de datum dat het lidgeld ons bereikt jaar na jaar genieten 
van een GRATIS VERZEKERINGSDEKKING inzake burgerlijke aansprakelijkheid.

zetten. 
In de rand kunnen wij u trouwens nog 
verklappen dat wij momenteel bezig zijn 
met het schrijven van een volledig nieuwe 
computertoepassing die, zonder al te veel 
tegenslagen, tegen de opening van het 
nieuwe carnavalseizoen operationeel moet 
zijn. 
Deze nieuwe toepassing zal niet alleen 
instaan voor het beheer van de interne 
administratie van onze federatie maar zal 
eveneens via onze website toegankelijk 
gemaakt worden voor al de aangesloten 
verenigingen. Ze zullen er handig gebruik 
van kunnen maken. 
Alle details en mogelijkheden dienaangaande 
zullen u tijdig kenbaar gemaakt worden.
Jef Langenaeken
Voorzitter FEN-Vlaanderen

Voor alle duidelijkheid willen we er 
alleszins bij vertellen dat de dekking en 
de waarborgen minstens identiek zijn aan 
deze in de bestaande verzekeringspolis. 
Hier en daar werd zelfs een verbetering 
aangebracht.
Belangrijk is dus wel dat er geen € 25 of 
€ 50 (voor stoetorganisatoren) meer dient 
betaald te worden. 
De integrale inhoud van de nieuwe polis 
zal ten gepasten tijde door iedereen 
geraadpleegd kunnen worden op onze 
website. 
Bovendien zullen wij in de editie van ons 
ledenblad van oktober 2010 de nieuwe polis 
wat ruimer toelichten.  
De reden waarom wij deze verzekering 
in de toekomst gratis aan onze leden 
kunnen aanbieden heeft, zoals wij eerder al 

uitlegden, gewoon te maken met het feit dat 
we vanaf het carnavalseizoen 2011 zoveel 
mogelijk briefwisseling zullen versturen 
via internet, wat ons een aanzienlijke 
kostenbesparing oplevert. 
Vanuit deze optiek heeft onze Raad van 
Bestuur op 20 januari 2010 dan ook beslist 
om het financiële voordeel van deze 
kostenbesparing volledig terug te laten 
vloeien naar de aangesloten verenigingen 
onder de vorm van een gratis verzekering.
FEN-Vlaanderen neemt dus de behoorlijk 
zware premie voor deze verzekering volledig 
ten laste.
Wij hopen dat al onze leden deze geste zullen 
appreciëren. Iedereen die FEN-Vlaanderen 
goed kent, weet dat wij alles in het werk 
stellen om onze slagzin “FEN-Vlaanderen 
in dienst van carnaval” ook in daden om te 

Contractuele aansprakelijkheid
Klopt, geen alledaagse term die vlot in de oren klinkt en toch hebben we er vrij vaak mee te maken.  Je huurt, je leent, je gebruikt, 
“iets” dat eigendom is van een ander. Zeg maar een derde persoon (fysieke persoon, een handelszaak, een organisatie, ...).
Om wat duidelijker te zijn illustreren we met enkele voorbeelden.
- De vereniging huurt een muziekinstallatie van een firma.
- Om een feest te organiseren huurt je vereniging een zaal.
- De vereniging krijgt tafels en stoelen in bruikleen van een derde.
Kortom, allemaal zaken die voor de hand liggen, zonder dat we er bij stilstaan en ons vragen stellen hoe het zit met de schade die 
veroorzaakt wordt aan het voorwerp (zaal, tafels, stoelen, muziekinstallatie, ...) dat we geleend, gehuurd, ... hebben of in bruikleen 
gekregen hebben. 
Nochtans weet iedereen dat het voorwerp dat gehuurd, geleend, verkregen, … werd, aan de eigenaar terug bezorgd dient te wor-
den in de staat waarin je het gekregen heeft. Dit is een vorm van afspraak, of laten we maar een “contract” zeggen.
We zitten in dit geval dus niet meer in het domein van de burgerlijke aansprakelijkheid, maar wel bij de contractuele 
aansprakelijkheid, terwijl onze verzekeringspolis de burgerlijke aansprakelijkheid dekt voor schade veroorzaakt aan derden. 
Of met andere woorden, voormelde schadegevallen zijn dus niet gedekt door onze polis burgerlijke aansprakelijkheid en je zal dus 
zelf moeten opdraaien voor de veroorzaakte schade. 
Kunnen wij deze risico’s laten verzekeren? Neen, omdat op de verzekeringsmarkt nauwelijks nog verzekeraars te vinden zijn die 
deze risico’s wensen te dekken, tenzij tegen vrij hoge premievoorwaarden, een substantiële vrijstelling en tal van uitsluitingen. 
Wij vonden het niettemin nuttig dit onderwerp even ter sprake te brengen, omdat men ons vrij frequent soortgelijke schadegevallen aangeeft. 
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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 : 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 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

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

1099/080208

Contactadres : Apollonaise - lanaken
Mechels Boris - Kiezelweg, 284/6 - 3620 Lanaken
GSM 0497/82 34 13 - apollonaise@telenet.be

Te huur
Carnavalswagen moet dringend weg wegens aankoop van nieuwe!
Thema: Kermis
Het is een mooie wagen volledig in polyester en zeer stevig.
Dubbele banden en onderstel in perfecte staat met trekhaak.
L: 14,00 m - B: 4.20 m - H:5,00 m (maar kan afgebouwd worden 
naar 4 meter). Het middelste gedeelte is gemaakt als stockagerui-
mte voor drank, snoep, confetti, ...
Op het voorste gedeelte kunnen zeker 30 personen staan, en vana-
chter is er ook plaats voor een 4-tal personen of eventueel DJ.
Ook in de botsauto’s kunnen mensen zitten en deze kunnen rond-
draaien.Dissel pas volledig nieuw gezet!
Aan de zijkant en boven de botsauto’s hangen volledig nieuwe 
lampjes die allemaal afzonderlijk aan en uit kunnen gaan.

1214/010410
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advertenties “te huur” en “te koop”

Te koop
Carnavalremorque in zeer goede staat (reglementaire maten) 
alsook de bijbehorende kostuums.
Telefonisch bereikbaar na 17 uur.

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

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

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

1059/140310 

0580/160310

Contactadres : De Foefelere - Bilzen
Smets Kylie - Sint-remigiusstraat 22 - 3740 Waltwilder (Bilzen)
GSM: 0497/10 70 86  kylie.smets@telenet.be

Te koop
Carnavalswagen met als thema “Virus”, maar hij kan vrij gemak-
kelijk omgebouwd worden tot een ander thema.
L:10,00m - B:2,50m - H:4,00m
Er is een hut op gebouwd met een waterdicht dak waar een DJ 
plaats kan nemen en waar tevens heel wat snoep, e.d. kan opge-
borgen worden.
De wagen is beschikbaar vanaf 27 juni 2010. 

1059/170310 

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

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

1171/180210

Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem
Magerman Paul - Leon Lefevrestraat, 28 - 9620 Zottegem
GSM: 0476/50 07 05 (Gunther Hulstaert) - gunther.hulstaert1@telenet.be    
GSM: 0473/67 12 55 (Paul Magerman)

Te koop
 Twee praalwagens met als thema “Op jacht” + 1 pop.
H: 3,90 B: 3,70 L: 1x4 m en 1x9m. Beschikbaar vanaf juli.

0636/180210

Contactadres : De Peerkes - Lokeren
Haentjens Kristof - Vieremmerstraat,1 - 9160 Lokeren
Tel.: 09/356 8018 - GSM: 0497/59 59 95 - hano@skynet.be 

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

1171/190210

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 158 Gazet van de Carnavalist - Nr 158 22

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

               Te Koop 
Levensgroot Ros Beiaard in perfecte staat.
Zelfrijdend mits vorkheflift. 
Voor carnaval of andere doeleinden.
Prijs overeen te komen.

1138/170210

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

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

0564/130909

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

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

Carnavalkledij.  
In totaal 22 stuks, namelijk, 
mannenpakken (8 st.), 
vrouwenpakken (10 st.) 
kinderpakken (4 st.)

1388/110609

Te koop

advertenties “te huur” en “te koop”

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 : 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 “Politie”.
De stukken zijn enkel los te verkrijgen. Twee motards + motto + 
verkeerslicht + flitspaal + verkeersborden.
Wij verkopen ook onze kostuums. 14 pakken en 7 stellen van 4 poppen.

1329/200309

1167/300309

Contactadres : De Leutige Fuivers - Temse
Laureys Nicole   Kloosterstraat, 2   9140 Temse
Tel.: 03/771 31 85  
the_black_iceman@hotmail.com

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

Contactadres : Orde van de Poperingse Potüls - Poperinge
Inion Michael    Switch Road 41   8970 Poperinge
GSM: 0497/83 82 10   
michael.inion@telenet.be

Te koop
Prachtige wagen - Thema “Rock & Roll”
Volledig hernieuwd geschilderd, bestaande uit twee delen, van elk 
ongeveer 7 meter lang.

1042/25/03/10

1444/090210
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advertenties “te huur” en “te koop”

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 

Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem
Magerman Paul Leon - Lefevrestraat, 28 - 9620 Zottegem
GSM: 0476/50 07 05 (Gunther Hulstaert) - gunther.hulstaert1@telenet.be    
GSM: 0473/67 12 55 (Paul Magerman)

Te koop
Twee koppen om op een carnavalswagen te plaatsen.
Prijs overeen te komen.

0636/290909 

Contactadres : De Sloebers - Hamme
Timmermans Erik  - Landbouwstraat, 22 - 9220  Hamme 
GSM: 0486/16 13 90 - siske_db@hotmail.com 1375/181009 

Te koop
Aanhangwagen. Lengte 9 m (dissel inbegrepen).
Breedte: 2,50 m - H: 1,00 m (zonder opbouw), met opbouw 3,50 m.
De opbouw en de dissel zijn gemakkelijk te verwijderen.
Prijs overeen te komen.
De wagen kan bezichtigd worden na contact met Timmermans Erik 
in de werkhallen te Hamme.

Contactadres : De Fluiters - Kermt
Raf Lieten - Heerstraat, 6  -3510 Kermt 
Tel.: 011/25 02 20 - GSM: 0475/52 25 51 
raflieten@hotmail.com      www.kermtleeft.be 0091/281109 

Te koop
Prachtige succesvolle carnavals-
wagen.
Volledig klaar en in orde, eventueel 
met brandweerjassen.

Contactadres : De Doorbieters - Lanaken
Caubergh Johny - GSM: 0472/34 66 57  -  doorbieters@telenet.be

1229/1410 09 

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

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. 

1178/300309 Contactadres : De Samsons - Zottegem
Eeckhout Jolien
GSM: 0477/65 77 90 - jolieneeckhout_21@hotmail.com

Te koop
Driedelige praalwagen (onderstellen niet inbegrepen). De wagen kan 
perfect overgebouwd worden.
Er zijn acht zitplaatsen voorzien en drie staanplaatsen. Daarbij hoort 
nog een kleine omgebouwde zitmaaier met vijf zitplaatsen voor kin-
deren. De zitmaaier wordt niet verkocht.
De bijbehorende kostuums zijn eveneens te koop.

0609/180210
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Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
GSM: 0478/76 21 88 - ronny.donnay@hotmail.com

Te koop
Kostuums - matrozenpakken (fluoriserend groen/roze). Het pak 
bestaat uit een broek, hemd en hoedje in goede staat. Slechts één 
seizoen gebruikt.
In totaal 44 stuks (40 volwassenen en 4 kinderen).
Vraagprijs: 800 euro (zie groepsfoto).
Twee beelden in piepschuim om te monteren op een carnavalswa-
gen.
Beeld 1: Vrijheidsbeeld - kleur licht roze (zie foto rechts).
Beeld 2: Uncle Sam (zie foto links).
Vraagprijs: 500 euro voor de twee beelden samen. 

0833/220609

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

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

1100/070609

2. Prachtige “Belle Epoque”- kledij. Elf dames en zes heren.
    Slechts één seizoen gebruikt.
Voor meer informatie: www.kanunnikskes.be

Te koop
Mooie carnavalswagen. Onmiddellijk beschikbaar.
Afmetingen: B: 3,00 m - L:12,00 m  
Prijs overeen te komen.

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

0836/070409

Contactadres : De Zwarte Panters - Hamme
Verbraeken Luc  - Stationsstraat, 13  -  9220 Hamme
GSM: 0496/06 80 76 - luc.verbraeken@mil.be

Te koop
Zelfrijdende carnavalswagen die meteen kan gebruikt worden
(niet beschadigd). Kledij eveneens te koop. 
Prijs overeen te komen.

Meer info op de website http://sites.google.com/site/zwp/

0185/291009

Contactadres : Halfweg - Kaggevinne
Verheyden Noël  Diestersteenweg, 268  3293 Kaggevinne
GSM: 0473/49 93 26 

Te koop
De wagen “Piratenboot” inclusief de kostuums (zonder chauffeur en 
tractor) is te huur tegen de prijs van 250 euro per stoet.
Indien er eveneens in een tractor met chauffeur dient voorzien 
te worden kan er prijs opgevraagd worden bij een van de beide 
verantwoordelijken.
Bijkomend telefoonnummer: 0477/46 33 87 (Reynders Mario). 
 

1147/281209

Te koop
Vier Keizerspluimen van 1,50 m 
tegen de prijs van 150,00 euro.
In nieuwe staat.

Contactadres : Ridders van Brunengeruz 
Tienen 
Uyttebroeck Agnes  Jubileumlaan, 49 bus 2
3300 Tienen
Telefoon : 016/81.60.72  
Gsm : 0474/57.87.71 
fb721070@skynet.be 0062/250809
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Contactadres : De Biersussen - Balen
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99 
michel@debiersussen.be

Te koop
Prachtige carnavalswagen. Thema “Feesttafel”.  

0505/040209

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

Kostuums met als thema “Koks en serveersters”.
22 mannenkostuums, 11 vrouwenkostuums en 5 kinderkostuums.
Inclusief de attributen: koksmutsen, ovenwanten, houten peper-
molens.
Prijs overeen te komen.
 

1188/090309

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

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

1353/120509

Contactadres : De Rare Mannen - Lokeren
De Grande Jorgen - Bayaerdstraat, 5 - 9290 Overmere
Tel.: 09/348 71 07 - GSM: 0472/64 71 47
jorgen@degrande-debruyne.be

Te koop
Drie prachtige carnavalswagentjes van elk 2,5 x 2 meter.
Dit jaar dienst gedaan als champagnebar maar ze zijn ook geschikt 
voor andere doeleinden. Met onderstellen en in perfecte staat.   

1328/180210

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

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

1091/070210

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

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

0609/160210
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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.
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De Heer

Edgard Peeters

Echtgenoot van Simon Spiessens

Medestichter Orde van de Spasbinken - Genk

Gewezen bestuurslid van FEN - Vlaanderen

Geboren te Genk op 6 januari 1932

Overleden te Waterschei - Genk op 8 maart 2010

De Heer

Joseph Swerts

Echtgenoot van Paula Vandervelpen

Bestuurslid van de Karnavalgroep 

“De Ridders van de Greun Ratte”

Geboren te Hoepertingen op 29 oktober 1950

Overleden te Tienen op 27 maart 2010
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