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Carnaval 2012 zit er op. Tijd voor de
actieve carnavalisten om even uit te blazen

In memoriam
Fons Poels

Een dikke proficiat aan alle
carnavaleske burgemeesters
en schepenen!

fenvlaanderen in dienst van carnaval

editoriaal
ongetwijfeld vernomen hebben dat ik op
het einde van dit seizoen een punt zet
achter mijn mandaat als voorzitter van
FEN-Vlaanderen.
Precies 20 jaar heb ik het voorzitterschap
van onze federatie mogen waarnemen
en bijgevolg vond ik dat het moment
aangebroken was om de fakkel door
te geven aan mijn goede vriend en
ondervoorzitter
Jean-Jos
Lecoque.
Zelf zet ik een stap terug en zal ik
als ondervoorzitter gedurende de
eerstvolgende jaren verantwoordelijk
blijven voor de technische leiding, de
administratie en het verzekeringspakket.

Geachte lezer
Beste carnavalsvriend
Het was in de editie van de maand
oktober 1992 dat ik voor het eerst
als voorzitter het voorwoord mocht
schrijven in ons ledenblad.
Hoewel ik de eindredactie van de
Gazet van de Carnavalist op dat
moment reeds enkele jaren waarnam,
was het destijds toch vreemd om die
eerste zinnen neer te schrijven.
Sindsdien ben ik bijna 100 maal
aan het woord geweest en is het
schrijven van het editoriaal voor mij
ondertussen de normaalste zaak van
de wereld geworden.
Meestal koos ik mijn onderwerpen
in functie van de actualiteit. Zaken
waarbij ik er vanuit ging dat ze onze
lezers zouden weten te boeien of
waarbij ik hun aandacht probeerde
te focussen op bepaalde feiten.
Af en toe zat er ook wel eens een
flinke vingerwijziging tussen of
klopte ik figuurlijk op tafel. Hopelijk
heb ik in al die jaren niet teveel
mensen gekwetst. Anderzijds weet
ik dat er tal van lezers waren die
mijn uiteenzettingen telkens met
veel aandacht hebben gelezen. Deze
trouwe lezers zal ik helaas vanaf de
volgende editie moeten teleurstellen.
Zij die in de vorige editie van dit
ledenblad, de column van mijn goede
vriend Louis Ackou met de nodige
aandacht gelezen hebben, zullen

Tijdens
die
overgangsperiode
zal
ik trachten om jonge, bekwame en
gemotiveerde
bestuursleden
voor
te bereiden op de toekomst. FENVlaanderen is immers geen eendagsvlieg.
Jammer genoeg wordt maar al te vaak
van onze bestuursleden verwacht
dat ze - liefst dan nog met zoveel
mogelijk personen - aanwezig zijn op
de evenementen van de verenigingen.
Deze opdracht behoort inderdaad tot het
takenpakket van onze bestuursleden,
maar het mag geenszins de belangrijkste
opdracht zijn.
Het welzijn van onze carnavalsverenigingen en het in stand houden
van de traditionele carnavalsgebruiken
zijn steeds en altijd onze belangrijkste
doelstellingen geweest. Ik ben er
trouwens 300% van overtuigd dat
mijn opvolger deze strategie verder zal
blijven verdedigen. Jarenlang hebben we
samengewerkt en gelukkig liepen onze
visies in die domeinen steeds parallel.
De toekomst van FEN-Vlaanderen is dus
gewaarborgd.
Met een korte terugblik op de voorbije
twintig jaar moet ik vaststellen dat
carnaval een behoorlijke metamorfose
onderging, zowel in positieve als in
Inhoud

negatieve zin. Zonder enige twijfel durf
ik stellen dat het carnavalsgbeuren,
bij het gewone publiek heel wat meer
aandacht geniet dan twintig jaar
geleden. De commerciële wereld maakt
dankbaar gebruik van dit item, alsook
de scholen organiseren alsmaar meer
activiteiten rond het thema carnaval.
Mensen worden dus nauwer betrokken
bij het carnavalsgebeuren en raken er
bijgevolg ook meer door geboeid. Het
sterk groeiend aantal jeugdgroepen is
hiervan ongetwijfeld het beste bewijs.
Jammer genoeg heeft een gedeelte van
deze jeugd blijkbaar een wat andere
visie omtrent de carnavalsviering en
nemen zij het woordje “viering” soms
een beetje te letterlijk. Feestvieren en
plezier maken, nemen vaak de plaats in
van het intensief werken aan de bouw
van een wagen of het ontwerpen van
kostuums. Op zich dus een negatieve
evolutie.
Gelukig zijn er uitzonderingen en
tellen we in Vlaanderen nog heel wat
groeperingen die jaarlijks in onze stoeten
voor de dag komen met zowel originele
als prachtige creaties. Groeperingen
die deze tradities in stand houden
moeten met alle mogelijke middelen
gestimuleerd worden.
Ziezo beste lezers, dit zijn mijn laatste
woorden als voorzitter van een prachtige
federatie. We tellen op dit moment
meer dan vijfhonderd aangesloten
verenigingen en daar ben ik fier op!
Ik dank iedereen voor de mooie jaren
die ik heb mogen beleven alsook voor
de steun en de sympathie die ik zo vaak
heb mogen ondervinden, ook tijdens
moeilijke momenten.
Lang leve FEN-Vlaanderen!
Jef Langenaeken
(nog even) Voorzitter F.E.N.-Vlaanderen
Orde van de Spasbinken
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welkom bij fenvlaanderen

Nieuwe leden bij FEN-Vlaanderen 2012
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 2011 mochten we afsluiten met 531 aangesloten verenigingen en 72 individuele leden. Deze keer is de teller
blijven staan op 546 aangesloten leden en 71 individuele leden.
Of met andere woorden, ongeveer hetzelfde aantal individuele leden en een mooie aangroei van het aantal verenigingen,
ondanks het feit dat er jaarlijks heel wat verenigingen om de een of andere reden van het toneel verdwijnen. Het is een
fenomeen dat zich spijtig genoeg jaar na jaar herhaalt, maar daar staan we nu eenmaal machteloos tegenover.
Gelukkig worden er elk jaar ook nieuwe groeperingen opgestart. Zo mochten we het afgelopen seizoen in totaal
65 nieuwe aansluitingen (56 verenigingen en 9 individuele leden) bij FEN-Vlaanderen noteren zodat onze eindbalans in
ieder geval erg positief uitvalt.
Traditioneel geven wij dan ook graag een overzicht van de groeperingen die het afgelopen seizoen lid werden van FENVlaanderen.
Wij heten hen allen van harte welkom en wij hopen dat ze zich snel zullen thuisvoelen in ons midden om carnaval te
vieren zoals het hoort.

Verenigingen
Provincie Antwerpen
- The Highlights - Bergen-op-Zooom
- De Nodderwaakse Carnavalvrienden - Noorderwijk
- CV Dienstencentra Stad Antwerpen - Antwerpen

Provincie Limburg
- Dee van Kotshoven - Kortessem
- De Plekbillekes - Tongeren
- De Dosjleijers - Heers
- De Looise Feestbeesten - Tessenderlo
- Kampse Feest Konijnen - Leopoldsburg
- De Loljokers - Bocholt
- Orde van de Teungerse Zwoan - Tongeren
- Hennig Ham - Ham
- De Poortbengels - Maasmechelen
- Sjeines - Lanaken
- De Maasköpkes - Kinrooi
- De Nerpelter Crew - Neerpelt
- De Leuterse Bengels - Maasmechelen
- De Stiefvreters - Neerharen
- De Jodelkuntjes - Lanaken
- We Hemme Niks - Overpelt
- De Knechten - Maasmechelen
- De Sloapmutse - Molenbeersel
- De Swaffelere - Bilzen
-

-

De Drevelkontjes - Serskamp
Oekandanou - Steendorp
De Mocamo’s - Moerzeke
The Britisch Guards - Ronse
De Girnaertprutsers - Assenede
De Prinselijke Garde - Wetteren
De Maloten - Lede
Lekken Plekken - Aalst

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Vlaams-Brabant

De Bollekies - Ronse
De Doorzetters - Zottegem
De Renteniers - Ronse
Bedesterd - Aalst
De Deurzetters - Assenede
Jazz-Act-Music - Gent
De Amadeekes - Beveren-Waas
De Kikkerzzz - Baasrode
De Aalsterse Gilles - Aalst
De Tjoepeneizen - Aalst
De Leutentreuters - Wetteren

-

De Kassaafretters - Halle
De Fontonellekes - Halle
Tienentander - Halle
Van ‘t Vat - Halle
Orde van de Biergieters - Nieuwrode
Kei-Wild - Kortrijk-Dutsel
Wetchjegawa- Halle
De Broekkelekkers - Testelt
Dei van Ouver ‘t Woeter - Halle
Zonder drank gene Klank - Aarschot
De Adelaars - Hoegaarden
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- De Ketjes - Testelt
- De Snoopy’s - Aarschot

Provincie West-Vlaanderen
- Orde van de Dolle Dolfijntjes - Roeselare
- Bredens Carnaval Comité - Bredene

Individuele leden
Provincie Antwerpen
- Van Boekhoven Wim - Olmen
- Vissers Nico - Herentals
- De Schuyter Luc - Aartselaar

Provincie Limburg
- Vissers Maarten - Bilzen
- Ruts Geert - Riemst

Provincie Oost-Vlaanderen
- Seeuws Xavier - Ronse
- Wauters Julie - Ronse
- Onijn André - Ronse

Provincie West- Vlaanderen
- Andre Philippe - Nieuwpoort
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in de kijker

Vergane glorie uit Bilzen teruggevonden,
gerestaureerd en geadopteerd in het
Vlaams-Brabantse Tervuren

Traditiegetrouw worden op zondag van het Bilzerse carnaval eregasten uitgenodigd en ontvangen op het prachtige
historische stadhuis. Dit jaar viel deze eer te beurt aan twee verenigingen uit Vlaams-Brabant. In de eerste plaats De
Snot-e-Bellen uit Vilvoorde, die al vele jaren trouw deelnemen en mede kleur geven aan het de Bilzerse carnavalstoet.
De tweede vereniging die in de schijnwerpers werd geplaatst was het Feestcomiteit der Reuzen uit Tervuren en wel om
een heel speciale reden.
50ste Carnavalstoet Bilzen
Moderator en ondervoorzitter van de
Stadsraad Bilzen, Kris Geerts, deed alles
haarfijn uit de doeken en legde uit waarom
de mensen van Tervuren te gast waren.
“Een prachtige historische gebeurtenis
voor de Stadsraad en de Stad”, aldus de
spreker, verwijzend naar de drie reuzen die
terug naar Bilzen keerden.
Vervolgens kreeg voorzitter en tevens Prins
2012 van Stad Bilzen Marcel het woord;
sterk onder de indruk en vol van emoties
sprak hij over de teruggevonden reuzen.
Ook burgemeester Johan Sauwens was erg
opgetogen over deze gebeurtenis.
Ze herinneren het zich nog allemaal heel
goed uit hun kindertijd. De reuzen die
telkens weer door de straten van Bilzen
trokken en menige festiviteit openden. De
50ste carnavalstoet van Bilzen was dan ook
een unieke gelegenheid om de optocht te
laten openen door de herboren reuzen.
Het is de bedoeling dat de Stadsraad en
het comiteit uit Tervuren in de toekomst
verder zullen blijven samenwerken om deze
Bilzerse trots elk jaar in het straatbeeld te
laten verschijnen.
Reuzenfeesten Tervuren
Voor alle duidelijkheid, de adoptie
is gebeurd en ze blijven in Tervuren
gehuisvest.
Elk jaar tijdens het eerste weekend
van september zijn er in Tervuren de

zogenaamde Reuzenfeesten. Dit jaar zullen
deze feesten een speciaal tintje krijgen
want de drie gerestaureerde reuzen zullen
opnieuw gedoopt worden.
Burgemeester Johan Sauwens en de
schepen van jeugd en cultuur, Maaike
Meijers, hebben respectievelijk het peteren meterschap aanvaard.
De ooit zo herkenbare carnavalsreuzen
Brugmiel, Maaslis en Demerjanneke,
verdwenen meer dan 30 jaar geleden
plots uit het Demerstadje. Tot ze enkele
jaren geleden werden aangetroffen op
een zolder. De reuzepoppen verkeerden in
erbarmelijke staat, en werden inmiddels
helemaal gerestaureerd.
Reuzen in Bilzen
In 1965 werden de reuzen Brugmiel, wat
slaat op de Brugstraat in de Demerstad
en Maaslis, een verwijzing naar de
Maastrichterstraat, in Bilzen aangekocht
door de vereniging van De Lange Tongen.
De reuzen mochten ter ere van folklore en
volksvermaak, zelfs trouwen met elkaar
in het stadhuis. Ze staan er nog steeds
officieel geregistreerd. In 1967 kwam
een babytelgje, Demer-Janneke, het
reuzengezin vervoegen. Deze naam is een
verwijzing naar de Demer die door Bilzen
stroomt.
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Tot ver in de jaren ’70, waren de reuzen
te zien in alle Bilzerse optochten, tot ze
plots, na wat meningsverschillen, uit het
straatbeeld verdwenen.
Geruchten deden de ronde dat het
reuzengezin was omgekomen bij een
brand op de Brugstraat.”, vertelt Roger
Van Dormael, van de Stadsraad Bilzen.
Enkele jaren geleden werden echter bij
opruimingswerken, de restanten van de
reuzen teruggevonden op een zolder in
Bilzen.
Feestcomiteit der Reuzen Tervuren
Het Feestcomiteit der Reuzen uit Tervuren,
hebben de opzichtige reuzen vervolgens
geadopteerd en opgeknapt. Na twee jaar
van intens restauratiewerk, zijn Brugmiel,
Maaslis en Demerjanneke dan ook weer
springlevend.
De grootste reus, Brugmiel, is 3,50
meter groot. Een reden te meer om de
oude gevlochten rieten geraamtes in
te wisselen voor een licht en modern
aluminium frame van ongeveer 30
kilogram.”, aldus Stefaan Beyen, die het
restauratieproces op de voet volgde.
Het Feestcomiteit der Reuzen – Tervuren
kent zijn
ontstaan in 1948 doordat
het toenmalige gemeentebestuur erop
aandrong de Tervuurse folklore terug te
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laten herleven.
In begin werd er een bloemenstoet
georganiseerd en gezien het succes ook
enkele malen herhaald. Toch bloeide dit
initiatief dood en werd er in 1951 beslist
om twee reuzen aan te kopen.
Aangezien deze echte Tervurenaars
uitbeelden, kregen zij de naam Pie en
Wanne.
Onlangs kreeg het Feestcomiteit der
Reuzen uit Tervuren de gelegenheid om
de drie teruggevonden Bilzerse reuzen te
restaureren en te adopteren. Zij verkeerden
immers in een erbarmelijke staat en
een grondige restauratie bleek de enige
oplossing te zijn. Tijdens contacten met de
Stadsraad van Bilzen werd afgesproken de
restauratie voor mekaar te krijgen tegen
de 50ste Bilzerse carnavalstoet.
Met het nodige kunst en vliegwerk lukte dit
maar net op het nippertje.

Cindy Vanloffelt, kleindochter van een van
de stichters van De Lange Tongen, vond
de restanten van de drie reuzen eind
2009 terug bij opruimingswerken na het
overlijden van haar grootvader, ze deed
een oproep bij verschillende instanties en
verenigingen en kwam uiteindelijk na heel
wat zoekwerk op internet terecht bij het
Feestcomiteit der Reuzen uit Tervuren.
Lang werd er niet getwijfeld omdat er
uiteindelijk weinig keuze was. Ofwel
verhuisden de restanten naar het
containerpark ofwel stemde het comiteit
uit Tervuren in met de restauratie.
Er werd afgesproken dat het comiteit uit
Tervuren de reuzen zouden adopteren en
volledig zouden restaureren, zodat ze zoals
haar grootvader het had gewenst, terug
hun
opwachting
zouden maken in de
stoet van Bilzen en
tevens een stukje
folklore
hersteld
zou worden.
Toen
de
restaurateurs
de reuzen voor
het eerst te zien
kregen, wisten ze
onmiddellijk
dat
het een werkje van
lange adem zou
worden. De koppen
waren alle drie erg
beschadigd.
In het haar van
Maaslis
hadden
verschillende insecten hun intrek genomen
terwijl in de kledij motten en knaagdieren
lelijk huis gehouden hadden.
Ook de manden verkeerden in een
slechte staat bij zoverre dat ze gewoon
verpulverden bij het aanraken. Aldus werd
besloten om gewoon vanaf nul te beginnen.

papier maché voorzien werden. Daarna
werden ze geschilderd en overlakt met een
waterafstotende vernis.
De haren van de twee grote reuzen zijn
volledig gemaakt van pruiken die in stukken
gesneden werden, waarna ze op de kop
vastgemaakt werden om uiteindelijk als
echte “coiffeurs” hun kapsel de nodige
vorm te geven. De mond, de lippen en
de wangen werden geschilderd door een
bevriende kunstschilderes.

De manden
De manden werden volledig nieuw
gemaakt in aluminium latten, volledig naar
het voorbeeld van de oude rieten manden,
althans voor zover er nog een voorbeeld
was. Van de mand van Demerjanneke
bleef nog enkel een klein stuk van de
schouderpartij over zodat moest gegokt
worden hoe zij er oorspronkelijk uitzag.

Verbroedering
De samenwerking met de Stadsraad
van Bilzen wordt door het Feestcomiteit
van Tervuren beschouwd als een soort
verbroedering tussen twee verenigingen.
De contacten tussen de beide verenigingen
groeiden gestadig aan en alzo werd
beslist dat Bilzen present zou zijn op de
reuzenfeesten in 2011.
De Bilzenaren hoopten in alle stilte dat de
reuzen klaar zouden zijn om mee te lopen
in hun 50ste carnavalstoet. De mensen uit
Tervuren staken een tandje bij en jawel de
restauratie kon tijdig afgerond worden, tot
grote vreugde van de Bilzerse Stadsraad.
Wie een bezoekje wil brengen aan de
Reuzenfeesten in Tervuren surft best even
naar de website www.reuzen.be

De koppen
Bij het restaureren van de koppen werd
en eerst foto’s gemaakt om alles zo
nauwkeurig mogelijk na te bouwen. De
enkele oude foto’s die Cindy hen bezorgde
waren dan ook van grote waarde.
Vervolgens werd alle loszittend en
beschadigd materiaal weggenomen terwijl
de koppen terug van een nieuwe laag
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De kledij
Een groot deel van de kledij was niet
meer bruikbaar en dus moest er een
nieuwe garderobe voor de reuzen voorzien
worden. Hiervoor werd beroep gedaan op
de dames Pertra en Ann. Zij hadden hun

handen meer dan vol aan de 5 meter stof
die voor elke blouse nodig was.
Ook de attributen zoals de hoeden,
strikjes, schorten en sjaals werden onder
handen genomen en ofwel volledig
opnieuw gemaakt, ofwel grondig gereinigd
en overtrokken met nieuwe bekleding.

Redactie - Mark Notredame
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nieuws

In memoriam Fons Poels
Enkele dagen voor het carnavalsweekend is, na een kortstondige ziekte,
tonprater Alfons Poels in stilte van ons
heengegaan.
Fons, zoals we hem allemaal kenden,
werd leerling bij Buutte-onderwijs Limburg en groeide vrij snel uit tot een
getalenteerd tonprater.
Ter gelegenheid van de jongste Try-out
in november 2011 mochten we hem nog
aan het werk zien in zijn buut “Jean-Luc
de clochard”.
Tal van jaren was hij lid van de Ridders
van het Everzwijn uit Lummen, waar
hij zelfs einge tijd het voorzitterschap
waarnam.
Het is ontroerend dat iemand als Fons,
die van carnaval hield als geen ander,
net voor het grootse carnavalsweekend
kwam te overlijden.

Jean-Jos Lecoque wordt
de nieuwe voorzitter
van FEN-Vlaanderen
Op 16 mei 2012 ter gelegenheid van de algemene vergadering zal huidig
voorzitter Jef Langenaeken, na exact twintig jaar voorzitterschap, de fakkel
doorgeven aan huidig ondervoorzitter Jean-Jos Lecoque uit Millen (Riemst).
Jos, zoals de meesten hem kennen is binnen FEN-Vlaanderen beslist geen
onbekende figuur.
Als toenmalig voorzitter van De Kattevillers van Millen, maakt hij sinds 1986
deel uit van het FEN-bestuur en wist hij er ondertussen een succesvolle carrière uit bouwen.
Op 7 juni 1986 werd hij inderdaad verkozen tot provinciaal commissaris voor
FEN-Limburg en klom hij gestadig op in de hierarchie van de federatie.
Zo werd hij op 26 april 1997 aangesteld tot provinciaal secretaris voor Limburg, gevolgd door het voorzittershap van deze provincie vanaf 8 mei 2004.
Vervolgens maakte hij op 20 mei 2009 de overstap naar het dagelijks bestuur
van FEN-Vlaanderen om de functie van ondervoorzitter waar te nemen.
Met zijn rijke ervaring als bestuurslid van FEN-Vlaanderen zal Jos de federatie,
zonder enige twijfel, in goede banen blijven leiden.
De redactie wenst hem alvast alle succes toe.
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FEN-Vlaanderen viert haar jubilarissen
Sinds haar eerste jubileum heeft FEN-Vlaanderen er steeds aan gehouden om alle leden, dus zowel de verenigingen als
de individuele leden en de bestuursleden van de federatie, die elf jaar of een meervoud van elf jaar ononderbroken lid
zijn, te vereremerken met een speciaal ereteken.
Het is een uiting van respect en dankbaarheid ten overstaan van de zovele medewerkers die zich jarenlang ingezet
hebben voor het carnaval in Vlaanderen en die bovendien erg trouw gebleven zijn als lid van onze federatie.
Het past dan ook om deze mensen op de een of andere wijze in de bloemetjes te zetten en wij hopen dat zij nog vele
jaren op een aangename wijze zullen kunnen genieten van hun geliefd carnaval.
Wij stellen anderzijds vast dat onze lijst met jubilarissen elk jaar een beetje langer wordt. Dit wijst er nogmaals op dat
FEN-Vlaanderen het geluk heeft te mogen rekenen op leden die zeer trouw en op een spontane wijze jaar na jaar hun
lidmaatschap verlengen.
Voor onze bestuursleden is dit een bijzonder aangenaam gevoel en tevens een bewijs dat zij hun moeilijke opdracht
vervullen zoals het hoort en zoals van hen verwacht wordt.
Verenigingen die 3 x 11 jaar lid zijn
van FEN-Vlaanderen

Provincie Antwerpen
- De Heiknuiters - Geel
- De Loebass - Reet
- Gilde der Verbrande Puttenaars Putte

Provincie Limburg

- Middenkommiteit Carnaval - Lommel

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Oost-Vlaanderen

- De Oranjevrienden - Diest

- Orde der Ajuinfretters - Gent-Ledeberg

- De Smosjterpotten - Halle

- De Starters - Denderleeuw

- Les Sans Limites - Helecine

- Gemeentelijk Carnavalcomité - Temse

Provincie West-Vlaanderen

- De Kazoebereers - Zottegem

- De Sparrestee - Torhout

Provincie West-Vlaanderen

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

- Orde der Klakkebosse - Torhout
- Orde van de Vlasch’aard - Kortrijk

Provincie Antwerpen

- De Kandeeleeters - Menen

- Brands Freddy - Putte-Kapellen

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

- Hannes Aloïs

Provincie Limburg

- Van Eisder Gijs tot Bosbeir - Eisden
- De Heikieseters Meeuwen
- De Palingen - Paal
- De Heidejokers - Helchteren

Provincie Oost-Vlaanderen
- Orde van de Palingboer - Baasrode
- Carnavalraad Denderleeuw
- De Nachtvlinders - Haasdonk
Verenigingen die 2 x 11 jaar lid zijn
van FEN-Vlaanderen

Provincie Limburg
- De Teutonische Ridders - Diepenbeek
- De Mechelmennekes - Bovelingen
- Carnavalvereniging 2000 - Gemmenich
- De Kanunnikskes - Borgloon
- De Vregelere - Spouwen
- Kamp Karnaval 2002 - Leopoldsburg
- De Braspapies - Lommel

Provincie Limburg

Provincie Oost-Vlaanderen

- De Maasduvelkes - Kotem

- Nabukodonosor - Rupelmonde

- De Zavelzekskes - Maasmechelen

- De Rockets - Tielrode

- De Doorzakkers - Boorsem

- Karnaval Komitee - Wieze
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Tijdens het voorbije carnavalseizoen
2012 hebben onze provinciale bestuursleden er voor gezorgd dat voormelde
verenigingen ter gelegenheid van een
van hun festiviteiten bezocht werden
met de bedoeling hen de speciale
eretekens met de nodige
luister te
overhandigen.
Daarnaast werden ook de individuele
leden niet vergeten.
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 welgemeende proficiat aan iedereen.
Jef Langenaeken
Voorzitter - FEN-Vlaanderen
9

even uw aandacht

Nieuwe lidgelden
2012/2013
Einde maart 2012 kregen alle leden een verzoek om hun lidgeld voor het seizoen 2013
te betalen. Amper vier weken later mogen
we met veel voldoening vaststellen 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.
Verlies ook niet uit het oog dat de gratis
verzekering inzake de burgerlijke aansprakelijkheid ten gunste van uw vereniging vervalt op 30 april e.k. en slechts opnieuw uitwerking krijgt vanaf de dag dat het lidgeld
op onze rekening gestort wordt.

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

Gazet van de Carnavalist - Nr 166
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column

25 jaar geleden, Stadsprins en schipbreuk

Louis Ackou - columnist

Vrijdagavond 6 maart 1987, vijfentwintig jaar geleden. Een miezerig zwaar bewolkt weertje, koud met een lichte
regen en gespekt met tussenpozen van sneeuwval. Geen ster aan de hemel, het manneke van de maan had zich
zelf verscholen achter de donkere, duistere wolken. Er waren zelfs weinig mensen te bespeuren op straat tijdens
die beruchte avond. Ja, het was een weer om geen hond buiten te laten. Iedereen zat lekker genietend in zijn
zetel naast de open haard met een stevige pint of een warme kruidige thee, gekluisterd aan hun televisie.

Op die dag werden de carnavalsfeesten officieel ingezet in mijn stad,
met de jaarlijkse “Avond van de clochards” georganiseerd door de CV De
Amigo’s en dat doorging in hun lokaal
dat heden niet meer bestaat. Ik was
de maand voordien aangesteld als de
11de Stadsprins “Louis de Eerste”.
Natuurlijk was dat magische cijfer
11 een hele gebeurtenis voor mij en
zeker als stichter van de Menense
carnavalsfeesten. Bij deze nogmaals
mijn dank aan toenmailg Schepen van
feestelijkheden, Raymond Neyrinck, nu
ook wat ouder maar nog altijd paraat
om een pintje mee te consumeren
in een of ander café op de Markt of
elders in de stad.
De zaal was goed gevuld met alle
soorten clochards, de ene wat vuiler
dan de andere, of zouden we zeggen
iets geuriger, door hun goedgevulde
tas met lopende riekende Camembert
of een stinkende Vieux Lillle. Er waren
er ook die de stinkende maar oh zo
smakelijke kazen onder de tafel plakten. De uitbater mocht dan ‘s anderendaags zoeken waar die blijvende stinkende geur vandaan kwam! De avond
was in volle hevigheid losgebarsten,
toen we plots het vreselijke nieuws

vernamen, dat er een scheepsramp
gebeurd was in Zeebrugge.
Het was de veerboot Herald of Free
Enterprise die ‘s avonds omstreeks
17u30 terug naar Dover vaarde. De
afvaart liep echter vertraging op door
het groot aantal reizigers die moesten
inschepen. Velen onder hen hadden
geprofiteerd van een voordeelactie
van de tabloid Sun.
In de vroege avond, even na 19u00,
verliet de Herald dan de krappe haven van Zeebrugge, mét open boegdeuren. Eénmaal uit de haven sloeg
het noodlot toe. Via de opengelaten
boegdeuren aan de achterkant van het
schip, dat toegang gaf tot het autodek,
stroomden tonnen water naar binnen
waardoor de veerboot uit evenwicht
raakte.
In minder dan een minuut kapseisde
de Herald of Free Enterprise op een
zandbank even buiten de haven van
Zeebrugge.
In het schip brak een helse paniek
uit toen de stroom uitviel en het
water bleef binnenstromen. Velen
probeerden via losgeslagen ruiten of
kapotte deuren te ontsnappen, maar
velen zaten als ratten in de val en
verdronken of stikten.
De hulpverlening meteen na de ramp
kwam bijzonder snel op gang. De
ziekenhuizen van Knokke, Blankenberge en Brugge vormden het kloppend hart van de reddingsoperatie.
Plaatselijke artsen en verplegend
personeel waren als eerste op de plek
des onheils en probeerden zo veel
mogelijk mensen te redden.
Meer dan 400 mensen konden vrijwel
onmiddellijk uit het schip gehaald
worden, net als 50 stoffelijke overschotten. Het dodental zou pas weken
nadien officieel op 197 gesteld kunnen
worden, nadat het schip geborgen
werd.
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De Belgische premier Martens en zijn
Britse collega Thatcher bezochten,
net als vele leden van de Belgische
koninklijke familie, slachtoffers van
de ramp in de verscheidene ziekenhuizen. Ze waren vol lof voor de hulpdiensten, die zo snel na de catastrofe
in gang schoten en nog honderden
levens konden redden. Tot daar de
feiten uit 1987.
Spijtig genoeg heb ik de editie
Halfvasten 2012 niet kunnen vieren
in ons Belgenlandje. Door omstandigheden was ik naar de Spaanse
zon gevlogen om er een drietal
weken te genieten van de heerlijke
eetspecialiteiten, cocktails en andere
geneugten van het leven onder een
stralende zon. Ik wil mij dan toch
nog eens verontschuldigen bij de
voorzitter van de Hommelknop uit
Poperinge, Kristof Lobeau, dat ik niet
aanwezig was als jurylid tijdens de
Halfvastenstoet, zoals andere jaren.
Maar niet getreurd, wij zullen zeker
het jaarlijkse Feest der Goedgemutsten
bijwonen volgend jaar. Ik wens hem
en al zijn medewerkers nog veel
kracht en moed om deze organisatie
in goede banen te leiden.
Halfvasten werd vroeger algemeen
beschouwd als het absolute einde
van de winter. Voor jonge paren was
halfvasten een ontzettend belangrijke
dag, want tijdens de vasten was het
verboden om te verkeren! Tijdens
die lange boeteperiode mocht een
jongen zijn lief slechts driemaal
opzoeken: op Vastenavond, met Halfvasten en met Pasen. Veel geluk dat
onze hedendaagse tijd dit alles in de
vergeethoek heeft gestoken. Ik wens
jullie allen een prettige en warme
zomer, zodat alle batterijen terug
opgeladen zijn voor een goeie start
volgend carnavalseizoen en maak er
het beste van. Tot in oktober 2012.
Louis Ackou
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in de kijker
Eerste Prinsenpaar is ook het 33ste
bij de Hamburgers te Oostahm

Op dinsdag 14 februari, ter gelegenheid van de ontvangst
van de Blauwe Sjuut, werden de leden van De Zavelzekskes
gevierd voor hun 2x11-jarig lidmaatschap bij FEN-Vlaanderen.

Bij de Hamse carnavalvereniging De Hamburgers, die ook
als Raad van Elf door het carnavalsleven gaat, doet zich
bij de 33ste bestaansverjaardag een uniek feit voor. Het
eerste prinsenpaar Prins Leon I (Nijs) en Prinses Angèle I
in 1980 is ook het nieuwe prinsenpaar. Een uniek gegeven
in België en ze zijn wellicht het oudste prinsenpaar in ons
land. Leon (85) en Angèle (84) hebben er nog erg veel zin
in en herbeleven alles opnieuw op een intense manier. De
Hamburgers zorgden met deze keuze alleszins voor een
unicum. Een extra reden waarom het om een bijzonder
prinsenpaar gaat, is dat Leon en Angèle vorig jaar al hun
diamanten huwelijksjubileum vierden.

Op de foto: voorzitter Raf Wuestenraad heet de FEN-delegatie, bestaande uit Servais Moonen, Ludo Van Roosendael,
Christof Slangen, Philippe Geelen en Jeroen Bellings welkom!
Na het uitreiken van de jubileumspeldjes kregen de FENbestuursleden de gelegenheid kennis te maken met het
prachtige carnavalsmuseum. Een aanrader, zo blijkt!

www.elzitoprints.com

De Zavelzekskes - Maasmechelen
2 x 11 jaar lid FEN-Vlaanderen

AANKONDIGING
Woensdag 16 mei 2012
om 20 uur

STATUTAIRE VERGADERING
FEN-Vlaanderen
Salons Weilandshof
Turnhoutsebaan 625 - Wijnegem
Op grond van de statuten van
FEN-Vlaanderen worden de aangesloten
verenigingen en individuele leden
aanzien als “toegetreden”, hetgeen
impliceert dat zij wel op de Algemene
vergadering aanwezig mogen zijn doch
geen stemrecht hebben.

FESTIVAL SHOP - Diestsestraat 105 Scherpenheuvel
Open alle dagen van 10 - 12u en 13 - 19u
Zaterdag tot 17u, Zondag van 13 - 17u
Dinsdag gesloten, behalve op 1 en 8 maart
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nieuws

Activiteitenkalender 2012-2013
De oude vertrouwde activiteitenkalender in zakformaat zal vanaf het komende
seizoen niet meer verschijnen. Meer dan dertig jaar kreeg elke vereniging
omstreeks 15 augustus een exemplaar toegestuurd.
Na heel wat wikken en wegen zij we inderdaad tot het besluit gekomen dat deze gedrukte
versie de laatste jaren flink voorbij gestoken werd door de internetversie. Wanneer we op
het einde van een carnavalseizoen de balans opmaakten omtrent het aantal activiteiten
dat op internet stond en deze die afgedrukt stonden in de kleine kalender, dan konden
we alleen maar een erg groot verschil vaststellen. Zonder dan nog te spreken van de vele
wijzigingen die in de loop van een carnavalseizoen aangebracht werden. Of met andere
woorden, terwijl gedrukte versie in de maand augustus van de persen rolde klopte de
inhoud bij de start van het seizoen in de maand november al niet meer met de realiteit.
Ondertussen hebben we ook kunnen vaststellen dat nagenoeg 95% van alle verenigingen
op de een of andere wijze over een internetverbinding beschikt en dus op om het even
welk moment de evenementenkalender op onze website kan consulteren.
We hebben uiteraard ook gedacht aan de verenigingen die over geen internetverbinding
beschikken. Zij kunnen op gewoon verzoek aan hun provinciale afdeling of het FENsecretariaat een uitgeprint exemplaar (op A4-formaat) bekomen van het gedeelte dat
betrekking heeft op evenemeneten van de provincie waarin zij actief zijn.
Binnenkort zal er op de website eveneens een pdf-versie van de kalender kunnen
gedownload worden.

AANGIFTE ONLINE VIA ONZE WEBSITE
Elk aangesloten lid heeft in de loop van de
maand maart een formulier ontvangen om
de activiteiten op te vermelden.
De verenigingen die over een internetverbinding
beschikken,
hebben
de
mogelijkheid om 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.

Orde van de Spasbinken
brengt jubilemboek uit
De Genker stadscarnavalsvereniging “Orde
van de Spasbinken” vierde onlangs haar
4x11-jarig bestaan met o.a. een grandioze
feestzitting in de Limburghal.
Om dit jubileum extra in de verf te zetten
trokken een aantal Spasbinken (‘spas’ is
het Bargoens voor ‘plezier maken’ en ‘bink’
staat voor ‘vent of kerel’) zich enkele weken
terug in de archieven van de vereniging
met de bedoeling een jubileumboek uit te
geven.
Het resultaat van al het stoffige speurwerk
leverde een rijk gevuld naslagwerk op
omtrent het ontstaan en de geschiedenis
van de vereniging. Naast alle prinsen en
jeugdprinsen die de voorbije 44 jaar in
Genk de scepter zwaaiden komen alle
onderwerpen die de Spasbinken typeren,
zoals o.a. de Orde van de Gulle Lach aan
bod.

Er wordt eveneens, en terecht, bijzonder
veel aandacht geschonken aan de
persoon van wijlen Hilaire Janssen,
stichter en voormalig commandeur van
de Spasbinken. Hij is zondermeer de man
die de Spasbinken vanaf het prille begin,
met zijn haast onuitputelijke inspiratie
en doorzettingsvermogen, in de juiste
richting stuurde.
Laten we er nog voor de volledigheid
bij vemelden dat Hilaire eveneens de
man was die aan de basis lag van het
ledenblad dat u thans in handen heeft en
dat de Orde van de Spasbinken op één
vereniging na het langst lid is van onze
federatie.
FEN-Vlaanderen feliciteert de Orde Van
de Spasbinken met dit prachtige initiatief
en wenst hen nog onnoemelijk veel ‘spas’
voor de toekomst.
Gazet van de Carnavalist - Nr 166
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fenevenementen 2013

FEN-Artiestenavond
Zaterdag 29 september 2012
Smeermaas (Lanaken)

Try-Out BOL
Zondag 25 november 2012
Zonhoven

FEN-Banket
Zondag 9 december 2012
Moorsel (Aalst)

Feest der Goedgemutsten
Zaterdag 5 januari 2013
Poperinge
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Wat oorspronkelijk bedoeld was als een klassiek reclamekrantje,
aangevuld met wat informatie over het carnavalsgebeuren in
Lanaken - bijvoorbeeld inzake de opstelling en het parcours van
de carnavalstoet - is momenteel uitgegroeid tot een prachtige en
ludieke carnavalskrant.
Sinds 1973 worden alle grote waarheden en kleine leugens door een
echte redactie samengebracht in de Bèssemgezèt. Elke inwoner van
Lanaken heeft trouwens de gelegenheid om fotomateriaal of leuke
verhaaltjes naar de redactie te sturen. Het 15-koppige redactieteam
zorgt er dan op haar beurt voor dat alles over het reilen en zeilen in
de gemeente, op een humoreske wijze uit de doeken gedaan wordt.
Getrukeerde foto’s, grappige tekeningen, ludieke teksten in het
dialect, enz. vullen elkaar aan tot een heuse plaatselijke krant die
verschijnt op 11.111 exemplaren. Deze gezèt wordt gedrukt in
vierkleurendruk op kwaliteitsvol papier - uiteraard van de plaatselijke
papierfabriek - op een A2-formaat en zij wordt bovendien gratis
verspreid aan de inwoners van Groot-Lanaken.
Het ligt voor de hand dat deze luxekrant op een grote belangstelling
mag rekenen bij de plaatselijke bevolking. Jaar na jaar wordt er dan
ook, rond de carnavalsperiode reikhalzend, uitgekeken naar deze
unieke Bèssemgezèt. Voor meer info zie www.bessemgezet.be.
Op de foto: vlnr Jeugdprins Sören I, Burgemeester Marino Keulen,
Prins Carlo I en Jeugdprinses Imani I.
Carnavalesk huwelijksaanzoek
op 11 november 2011 te Mortsel

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

De unieke datum van 11 november 2011 ligt al een heel
eind achter ons en dat er die dag de meest gekke dingen
plaatsvonden weten we ondertussen ook allemaal.
Eentje zijn we helaas een beetje uit het oog verloren,
namelijk het huwelijksaanzoek dat FEN-commissaris voor
de provincie Antwerpen, Kevin Van Asch, op 11/11/11 om
11u11 deed aan zijn vriendin Elke Wuyts.
Ze leerden elkaar kennen via het carnavalsgebeuren en
zijn al tien jaar samen.
Ondertussen hebben we vernomen dat ze op 30 juni 2012 in
huwelijksbootje zullen stappen. De redactie wenst het carnavaleske koppel alvast een lang en gelukkig huwelijksleven.

Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen

Koolstraat 58
9300 Aalst

Telefoon: 053/78 77 66
E-mail: storck@euphonynet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”

in de kijker

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

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

Te Koop - Te Huur
Tal van wagens bestaande uit polyester onderdelen met onderstel
Contactadres : C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
0894/150208
Tel.: 012/23 27 28 - GSM: 0485/91 16 96

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

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

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

Thema: Aprés-Ski hut

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

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

1095/261011

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

Contactadres : CV De Muiletrekkers
16
Van Kerckvoorde Frank - Staakstraat, 20 - Assenede
GSM: 0473/22 26 81 - GSM: 0476/39 97 74
1332/240307
www.dekazoebereers.be

0677/260911

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

Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Wielewaalstraat, 3 - 9820 Merelbeke
0564/130909
GSM: 0484/50 65 22 - gerritderaeve@skynet.be
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advertenties “te huur” en
“tekijker
koop”
in de
Te koop
Carnavalswagen met als thema “De Eskimo’s”.

Te koop
Carnavalswagen “Kikker en zijn kasteel.
Wagen 2012 in zeer goede staat.Heeft een grote kikker met een
groot kasteel op een opligger.
Hij is ook volledig verlicht! Exclusief kostuums en muziek.
Aanpikken en wegwezen. Er kan tot 55 km/u mee gereden worden. Een tractor van 90 pk is voldoende.
Hij is niet in polyester gemaakt maar in betonpap.
Kan alle weersomstandigheden aan!
Vraagprijs: 2.700 euro. Ernstige kopers kunnen contact nemen.

Contactadres : De Maasköpkes
Sammy Paradis - Oude Ophoverbaan 15 - 3680 Maaseik
1606/220212
E-mail: sammyparadis@hotmail.com
Te Koop
Paardenkoets

Contactadres : De Kikkerzzz
Didier Veitte - Sint-Ursmarusstraat 38 - 9200 Baasrode
GSM: 0471/31 48 39 - Email: didike@live.be
1587/280212

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

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

Te koop
Poppen uit carnavakstoet van Aalst 2012
Zes koppen met schildpadlichaam. Een brandweerwagen uit piepschuim. Alle onderdelen zijn afzonderlijk te koop. Het onderstel is
niet te koop.

0993/270212

Te koop

1578/010312
Contactadres : Bedesterd
Andy Boeykens - Ninovestraat 63 - 9420 Burst
GSM: 0495/72 50 09 - Email: andy.boeykens@minfin.fed.be

Volledige opbouw van wagen 2012.

Contactadres : Steek Zu Nou Nie
Van de Voorde Bjorn - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45
1329/280212
E-mail: bjorn.vdv@hotmail.com
Te koop
Wij verkopen onze eerste carnavalswagen. Deze werd door ons
aangekocht en aangepast. Wij
hebben twee seizoenen met deze
wagen deelgenomen aan verschillende stoeten.

Te koop
Negen grote karren, zeven dozen met rugstukken en één kar met
ballon om in te lopen plus vier wagens om te trekken.
De kostuums en hoeden zijn ook beschikbaar. Vele stukken zijn
voorzien van witte leds.
Meer informatie via mail: info@nachtoilen.net of www.nachtoilen.net.
Alles wordt samen verkocht, dus geen afzonderlijke onderdelen.
Afmetingen: grote wagen met pop en trampoline. B: 3,00 m - L:
4,00 m - H: 3,80m.
De grote kist waar 1 persoon op staat B: 1,50 m L: 1,50m Hoogte: 3,80m.
Negen wagentjes voor negen personen. B: 2,50 - L: 1,00 m - H: 2,72m.
Acht kleine kistjes voor acht personen. B: 1.00 m L: 1.00 m - H: 0.80 m.
Twee reuzen: H: 3,80 m.
Wagen met ballon B: 1,50 m - L: 1,50 m - H: 3,80 m

Ideaal voor een beginnende of
kleine vereniging.
Hij moet weg omdat wij een nieuwe
wagen hebben sinds dit seizoen.
Prijs: € 750,00. Meer info neem
contact op met ons.
Contactadres : CC Jatienen
Johnny Hion - Van Audenhovestraat 5 - 3300 Tienen
GSM: 0496/51 30 00 - E-mail: johnny.hion@telenet.be
1329/280212

0997/170312
Contactadres : De Boströse Nachtoilen
Moens Wim - Baasrodestraat 71 - 9200 Dendermonde
GSM: 0476/31 49 54 - Email: wim.moens2@telenet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop of te huur
Leuke boot voor je optocht.
Prijs op aanvraag. De boot staat op een vaste trailer en kan zo
achter een auto of tractor.

Contactadres : De Mosselkrauwers - Philippine (NL)
Freek Rouwit - Schorrenkruidlaan 41 - 4553 BZ Philippine (NL)
E-mail: mosselkrauwers@zeelandnet.nl
0953/010312

Te koop
Discowagen: (H: 11,00 m x B: 2,50 m x H: 4,30 m) inclusief verlichting. Vraagprijs: € 2.500,00
Discokostuums: 18 mannen, 6 vrouwen, 8 jongens en 7 meisjes.
Vraagprijs: € 750,00
Wagen + kostuums. Vraagprijs: € 3.000,00

Contactadres : Die Pelter Flügeltellers - Overpelt
1329/280212
Ludwig Friet - Jeugdlaan 19/2 - 3900 Overpelt
GSM: 0498/92 97 21 - E-mail: diepelterflugeltellers@telenet.be

in de kijker

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

Contactadres : De Schoimloëpers
Davy Laureys - Kloosterstraat 49 - 9200 Baasrode
1132/060312
GSM: 0479/93 94 70 - Email: davy.laureys@telenet.be
Te koop
Poppen Volledig opgebouwd is de wagen 5,50 meter hoog. Zonder
opbouw 4,00 meter.
De lengte is 10,00 meter en hij is 3,5 meter breed.
De gele torentjes in het midden kunnen in twee delen opgebouwd
worden of helemaal niet opgezet.
De kantelen van de torens aan de zijkant kunnen eenvoudig verwijderd of terug geplaatst worden.
Binnen in de wagen is plaats voor het zetten van een generator of
uitstrooimateriaal.
De wagen is niet voorzien van verlichting voor lichtstoeten.
Hij kan eventueel tot 1 januari 2013 in onze overdekte stalling
blijven staan, daarna moet hij verplaatst worden.
Bij de wagen zijn 20 kostuums inbegrepen (mannen, vrouwen en
kinderen, verschillende maten). Meer foto’s of contact opnemen
via onze website: www.kvdemaaskant.be

Contactadres : De Maaskant
1296/080312
Jeroen Custers - Nieuwstadstraat 17 - 3960 Bree
GSM: 0470/69 58 85 - Email: contact@kvdemaaskant.be

Te koop
Carnavalswagen met als thema “Cowboysaloon”. L: 11,00 m
B: 2,70 m - H: 4,10 m. Aangepaste kledij is apart te koop.

Te koop
Schitterende aap, niet gebruikt geweest!

Contactadres : De Samsons
0609/120312
Jolien Eeckhoudt - Gaverland 45 - 9620 Zottegem
Email: jolieneeckhoudt_21@hotmail.com - GSM: 0477/65 77 90

Contactadres : De Heimejers
Johan Verstraeten - Neeroeterenstraat 96A - 3680 Opoeteren
Email: verstraeten.johan@hotmail.com
GSM: 0478/25 79 26 - Tel.: 089/86 64 48
1238/310312
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Te Koop
Vierdelige wagen Bestaande uit grote olifanten. Hierop zijn 11
zitplaatsen voorzien en 2 tot 4 staanplaatsen.
De lengte van een stuk is +/- 5,50 m (gemeten zonder dessel).
Wagen is nieuw gebouwd en wordt verkocht met de onderstellen.

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

Contactadres : De Keiboerkes
1411/190312
Bruno Vandevoorde - Bellestraat 27 - 8970 Poperinge
GSM: 0496/71 28 09 - Email: vandevoorde.bruno@telenet.be

Contactadres : De Leutige Fuivers
Nicole Laureys - Kloosterlaan, 2 - 9140 Temse
E-mail: the_black_iceman@hotmail.com
GSM: 0496/70 49 97 - Tel.: 03/771 31 85

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

1042/140312

Te koop
Carnavalswagen met thema: “Kerk en leven niet vies van een
kindersurprise”.
Wagen kan ook gebruikt worden voor ander thema’s.
Hij bestaat uit vier delen van elk 6,00 m a 7,00 m lang. De hoogte
is verschillend per deel maar is maximaal 4,50 m.
De wagen is in principe enkel te koop zonder onderstellen, maar
er kunnen makkelijk nieuwe assen onder geplaatst worden. Mits
betaling van de assen doen wij dit voor koper.

Contactadres : Twie Menieten Sjauns
1431/190312
Gregory De Kegel - Astridlaan 128 - 9400 Ninove
GSM: 0485/70 88 67 - E-mail: gregory_dekegel@hotmail.com

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

Contactadres : De Oeteldonkers
0919/180312
Edwin De Saegher - Frans Smetstraat 3 - 9140 Temse
GSM: 0498/90 80 28 E-mail: edwin.de.saegher@telenet.be

Wil je een toffe praalwagen hebben vol ambiance, ... kom dan maar eens
een kijkje nemen op onze webiste
www.nabukodonosor.be
Vanaf 20 februari te bewonderen!
Contactadres : Smet Kurt
GSM: 0476/30 28 73

13

Akkerstraat 41

9140 Temse
1091/220112

Contactadres : De Sharky’s
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
Email: eddy.vermeulen@telenet.be
GSM: 0475/56 29 77 - Tel.: 03/744 13 04
1515/020412
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Te Koop
De wagen van dit jaar staat te koop. Poppen, veren, omranding,
laminaatvloer,... eventueel ook kostuums.
Meer foto’s op onze website everyoneweb.com/kiekeboeboes/ of
meer info op het nr 0472 995591.
Wordt eind april afgebroken.

in de kijker

Te koop
Nieuwe opgebouwde wagen, staat op stevig onderstel.
Alles perfect in orde, samen met een 20 tal bijhorende kostuums.
Op de achter kant staat een tijger.
Prijs ovt, voor meer info en foto’s neem contact op.

Contactadres : Orde van de Poperingsche Potüls
Xavier Inion - Bruggestraat 143 - 8970 Poperinge
GSM: 0496/36 34 39 - Tel.: 057/33 46 33
Email: vandevoorde.bruno@telenet.be
1444/200312

1341/260312
Contactadres : Kiekeboeboes
David Baeyens - Nijsstraat 63 a - 9160 Lokeren
E-mailadres: david.baeyens@gmail.com GSM: 0472/99 55 91

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

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

2. Disco.

3. Peterpan en de elfen.
0690/300312
Contactadres : Dei van Bei Chic
Eddy De Greef - Biezeweide 172 - 1500 Halle
GSM: 0472/83 15 43 - E-mail: manga200@hotmail.com

Van zodra de zaken die u te koop stelt
verkocht zijn, gelieve dan zo snel mogelijk
de redactie te willen verwittigen zodat er
plaats kan vrijgemaakt worden voor
andere advertenties.

Contactadres : De Lindemannen
1202/080412
Annick Streel - Heiligestraat 46 - 3770 Riemst
GSM: 0474/26 52 48 - Email: annickstreel@hotmail.com
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Te koop
Twee koppen, koning Albert en Koningin Fabiola

Contactadres : Orde van de Poperingsche Potüls
Inion Xavier Bruggestraat 143 8970 Poperinge
Tel.: 057/33 46 33 - GSM: 0496/36 34 39

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

1444/021110

Te koop
Carnavalswagen van 6, 00 m lang, 3,00 m breed en 4,60 m hoog.
Het dak van het kasteel bestaat in twee delen, de top van het
kasteel ligt op de kar zie foto.
De verlichting blijft op de kar. Zij wordt verkocht zonder muziekinstallatie en boxen.
Er zijn ook kostuums.
- Een grote smurf
- Een grote smurfin
- Een kleine smurfin
- Twee kindersmurfen tot 8 jaar.
- Achtien grote smurfen kostuum’s
+ ook nog 20 puls.
Graag alles samen te kopen.
Doe een deftig bod?

Contactadres : De Kampse Vedetten - Leopoldsburg
Kw Leopold I 18 BN 3970 Leopoldsburg
1344/080112

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

Contactadres : De Klevevrienden
‘t Sobbel Thierry Ernest Solvaistraat 37 9600 Ronse
GSM: 0473/54 27 65
1283/090212
Te koop
Totale uitverkoop van allerhande koppen en ander materiaal.
3 grote sjampetters (mijnwerkers) - 1,50 m
2 koppen “Jantje lacht, Jantje weent” - 1,00 m
1 hekkevrouw ideaal om er een heks of zotte madam van te maken.
2 wanddecoratie herten - gewij breedte 1,20 m
1 beer - 1,20 m
2 grote koppen om bijvoorbeeld een lange wapper van te maken 1.80 tot 2,00 m
Alle koppen zijn gemaakt uit isomo. De meeste zijn afgewerkt met
plaaster.
Ook 4 wielen te koop in hout en isomo. Was van een trein en kan je
laten ronddraaien.
1 grote pop met schoenen. Bijvoorbeeld voor kok of dj. Was 3,80 m.
Klokken om te gebruiken - isomo - 1,50 m hoog en 1,20 m breed.
Ook nog een vooraad lantarenpalen, kodak, grote ronde schijven
versterkt met ijzer, enz... .
Prijs overeen te komen. Weg is weg. Te bezichtigen te Blankenberge.

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

9600 Ronse
1172/130112

Te koop
13 originele snorkelkoppen te koop. Prijs overeen te komen en
korting bij afname van alle snorkelkoppen of een groot aantal.
Details: 6 roze snorkelkoppen (met groene staartjes) + 7 gele
snorkelkoppen.

Contactadres : De Pekkers
Depauw Bart Limburg Stirumstraat 24
GSM: 0485/46 12 16

Alles in uitstekende staat: maar 1 carnavalsweekend gedragen
tijdens Carnaval Halle (België). Gebruikte materialen: Piepschuim
+ afwerking in dikke pluchen stof.
8370 Blankenberge
1493/291111

Te koop
Zeer mooi geheel van vier wagens. Romeinse centurionkarretjes, zwevend op wolkjes, rond kerktoren, getrokken door ROZE OLIFANTEN.
Twee wagens voorzien van een vijftal karretjes, geplaatst op verschillende
hoogtes(1 pers./kar) olifanten 100% ,manueel beweegbaar.
Een wagen voorzien van vier karretjes ,waarvan twee met zitbanken
(eventueel om kleinere kinderen op te plaatsen) + een wag
en met volledige kerk waar er constant twee roze olifanten ronddraaien
(motorisch gestuurd) . Ook mogelijkheid om de bijhorende kostuums (30
mannen & 30 vrouwen) aan te kopen !!! INTERESSANTE PRIJS !!!Voor
SNELLE beslissers!!!
Contactadres : De Clubmannekes Gsm : 0495/92 02 29
Clementien De Niestraat 8 9600 Ronse
1266/280112

Verder heel makkelijk draagbaar via helm die volledig ingewerkt
zit + extra riempje voor rond de kin. Bel of mail gerust voor meer
info

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

0609/180210
1230/190112
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Te koop
Carnavalswagen - Theme “Kasteel”
Breedte: 2,50 m - Hoogte: 4,00 m - Lengte: 8,00 m
In perfecte staat met een stevige onderbouw.
Er kunnen ongeveer 20 personen plaats opnemen.
De bovenverdieping is voorzien voor de prins en nar.
Beneden is er voldoende ruimte voor een discobar en snoep.
Vraagprijs: 1.500 euro

Te koop
Versterkers en boxen.
Geluidsinstallatie in perfecte staat.
Ideaal voor beginnende carnavalsgroep.
1 x versterker jbsystems A300 (2 x
150 watt 4Ohm) + bijhorende boxen
en kabels.
1 x versterker jbsystems Ax400 (2 x
200 watt 4 Ohm) + bijhorende boxen
en kabels
Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem
Hulstaert Guhnter Langestraat 4 9620 Zottegem
GSM: 0467/50 07 05
0636/110212
Te koop
Prachtige bijenwagen te koop !
Twee wagens van elk 7 meter met daarop elk 6 bijen waar kan op
gezeten worden.
Zes bijen extra om een derde wagen mee te bouwen Wagen werd
herschilderd voor seizoen 2012.
Met onderstellen en met verlichting – 3000 watt.
Meer info: info@raremannen.be

Contactadres : De Rare Mannen - Lokeren
De Bruyne Dominique - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
1328/130212
GSM: 0472/64 71 47

Te koop
Prachtige kostuums te koop in prima staat.
Gegarandeerd succes!
Voor meer foto’s zie website
www.jongekampsenarren.be

Contactadres : Jonge Kampse Narren

Contactadres : C.V. Halfweg
Reynders Mario - Diestersteenweg 204 - 3293 Kaggevinne
GSM: 0477/46 33 87
1147/040212
Te koop - Te huur
Mooie wagen met als thema “Alice in Wonderland”.
Het bestaat uit drie delen met zelfgemaakte levensgrote poppen,
bewegende delen en effecten. Alles in isomo.
Ook 22-tal kostuums van Alice & De Hoedenmaker.
Alles bespreekbaar en apart te verkrijgen. Eerlijke Prijs.
Ook huurovereenkomst is mogelijk.

Contactadres : De Tcha Tcha Tcha’s
1380/060212
Tim Pede Sonseindestraat 44 9620 Zottegem
GSM: 0498/67 26 13 Email: pede.tim@belgacom.net

Te koop
Wagen “Pinokkio” te koop.
L: 13,00 m - B: 3,00 m - H: 4,00 m(zonder opbouw).
Met opbouw 4,50 m.
Mooie wagen met bewegende delen, zoals de voeten en de neus
van Pinokkio.
Voor meer informatie kan je terecht bij de verantwoordelijke

1091/220112

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

Contactadres : De Loljokers - Bocholt
Vandewal Ronny Snellewindstraat 28
GSM: 0478/30 10 34

0609/180210
3950 Bocholt
1586/090212
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Te koop
Afzonderlijk te koop.
Caravan, kookpot en kop gemaakt uit papier maché.
De caravan is een ideale opbergruimte.
De kookpot kan bewegen van voor naar achter

Te Koop
Carnavalswagen bestaande uit twee delen met twaalf staanplaatsen.
De achterste wagen is voorzien van een lift waar twee mensen opstaan
en schuift acht meter uit.
Info kan ook bij vandekerckhoveanja@telenet.be
of bij Robbie (0477/ 51 57 57)

0609/110112

Contactadres : De Lommelse Trekhaken
0821/100711
Jan Swinnen - Eindepad 29 C - 3920 Lommel
GSM: 0496/36 12 72 - E-mail: jan.swinnen@telenet.be

Contactadres :
De Samsons Gaverland 45 9620 Zottegem
GSM: 0477/65 77 90 E-mail: wesken_8@hotmail.com
Te koop
Wagen met kostuums. Prijs overeen te komen.
Gelieve te telefoneren na 18 uur.

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

Contactadres : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3 bus - 3620 Lanaken
Tel: 089/71 29 37 - GSM: 0477/21 29 03
E-mail: servaas.moonen@skynet.be
1059/020511
Te koop
Carnavalswagen met als thema “Titanic”, inclusief de lichtslangen
en eventueel de LED-tubes.
Het betreft een top-10 wagen in Noord-Limburg.
De wagen is voorzien van één ingang en er is ook een stockageruimte.
Hij kan zowel door een tractor als door een vrachtwagen getrokken
worden.
Vraagprijs: 3.500 euro of een goed tegenbod.

Contactadres : Forever Young
Zentjens Roy - Kempenstraat 25 - 3950 Bocholt
GSM: 0479/76 55 99 - GSM: 0498/64 83 03

1373/080511

Contactadres : Den Ouverschot
Boleyn Eddy - Nieuwstraat 12 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0494/21 07 04 - GSM: 0495/22 00 51
E-mail: eddy.boleyn@pandora.be

0580/240411

Te koop
Mooi afgewerkte polyester carnavalswagen met als thema “Baywatch”. Wij hebben hem echter gebruikt onder het thema “Heiligen
op vakantie”.
De wagen is ongeveer 12 meter lang, 3 meter breed en 4 meter
hoog. Er zijn twee verdiepen, waar in totaal zeker een man of 30
op kunnen staan.
Er is vooraan een zeer groot afsluitbaar berghok voor drank/
snoep. Achteraan is er een plaats voorzien voor een eventuele DJ.
Er zijn vier grote plateaus voorzien voor de boxen op te plaatsen.
Zeer stevige wagen, met zeer goed onderstel en dubbele banden.
Wagen is ook voorzien van trekhaak voor eventueel een aanhanger of volgwagen.
Wagen is in overleg te koop!!! Voor info en of meer foto’s:
apollonaise@telenet.be

Contactadres : Apollonaise - Lanaken
1214/080811
Mechels Boris - Gellikerweg 130/2 - 3620 Lanaken
GSM: 0497/82 34 13 - E-mail: boris.mechels@telenet.be
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actueel
Te koop
Prachtige kostuums - thema “Circusdirecteurs” - 38 volwassenen
en 6 kindermaten.
het kostuum bestaat uit een witte broek, blauw-rood hemd, de hoed
en de zwarte lappen die dienen als laarzen.
Alle kostuums zijn in goede staat en werden slechts één seizoen
gebruikt.
Voor meer foto’s kan u altijd terecht op de website
www.destromannen.be

Te koop

merk Honda.
advertentiesStroomgroep
“te huur”
en “te koop”
Type EM 6500 EX - OHV 6,5 KVA
3 x 220v en 1 x 380V

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

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

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

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

Twee dezelfde narren-kostuums met echte narrenschoenen in zeer goede staat.

1138/220311
Contactadres :
De Sjikke Stikken - Baasrode
De Visscher Sven - Schippersdijk, 2 - 9200 Baasrode
GSM: 0473/36 23 77 - E-mail: sjikkestikken@hotmail.com

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

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

Te huur

Contactadres :
De Biersussen - Balen
Verheyen Michel
Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99
E-mail: michel@debiersussen.be
0771/191110

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

Ideaal om in een optocht
te lopenof voor de show.
Prijs overeen te komen,
beide of per stuk.
0669/170611
Contactadres : Karnavalvrienden Wezemaal
Wouters Gerrit - Aarschotsesteenweg 196 b 1 - 3111 Wezemaal
GSM: 0495/18 10 70 - E-mail: gerritwouters@telenet.be
Te koop
Carnavalkledij
- 19 kostuums: thema “Hippie’s”.
- 31 kostuums: thema “Disco”(zie foto).
Tevens ook verschillende figuren te koop.
- polyester poppen: 3m hoog (2 stuks).
- polyester fruit: appels, appelsienen, enz, ... (7 stuks).
- isomo koetsier : 2,50m hoog Prijs overeen te komen
Contactadres :
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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1055/211009

Prachtige carnavalswagen.
Thema “Feesttafel”.

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

Te koop
Kostuums: Legomannetjes en Dagobert.

Contactadres :
De Poperingsche Paljasjes - Poperinge
Devos Evelyne Benedictijnenstraat 22 8970 Poperinge
GSM: 0496/48 79 28
E-mail: poperingsche paljasjes@hotmail.com
1459/141110
Contactadres : Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg
Martens Tom - Faytlaan, 29 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53 - E-mail: tom@jongekampsenarren.be
1167/260911
Te koop
Opbouw van wagen met als thema “Majoretten”.
Het betreft twee vrouwelijke poppen en vier mannelijke (het
orkest.)

Te koop
Indianenkostuums
Prijs overeen te komen.

Contactadres :
1355/030311
De Amateurs - Sint-Truiden
Vanelderen Peter - Lepelstraat 43 - 3800 Sint-Truiden
GSM: 0476/66 38 23 - E-mail: vdn.peter@skynet.be
Contactadres : Steek Zu Nou Nie
Van de Voorde Bjorn - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - Tel.: 09/348 72 45
1329/280311
bjorn.vdv@hotmail.com
Te koop
Volgende muziekinstrumenten:
- 4 bassdrums
- 3 landsknechten sonorus
- 7 landsknechten
- 1 junior snaardrum sonorum
- 3 snaardrums sonorus
- 2 carrillons van core wit
- 10 junior batons
- 1 paar simbalen
Prijs overeen te komen.

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

Te koop

Praalwagen - Thema “Brandweer”.
Prachtige brandweerwagen met
beweegbare en uitschuifbare ladder.
De wagen dient om te duwen,
maar kan ook getrokken worden.
B: 3,15m - L: 12,0m - H: 4,20m
Kledij eveneens beschikbaar in
hetzelfde thema (30 stuks).
Hetzelfde model voor dames
en heren.

0431/210311
Kledij - Thema “Piraten”.
Hetzelfde model
voor dames en heren
(19 stuks).

Te koop
Carnavalswagen met als thema “Cowboysaloon”. L: 11,00 m
B: 2,70 m - H: 4,10 m. Aangepaste kledij is apart te koop.

Kledij - Thema “Saloon”.
Enkel geschikt voor dames
(10 stuks).

Contactadres : De Heimejers
Johan Verstraeten - Neeroeterenstraat 96A - 3680 Opoeteren
Email: verstraeten.johan@hotmail.com
GSM: 0478/25 79 26 - Tel.: 089/86 64 48
1238/310312

Fotomateriaal aangaande voormelde zaken kan je terugvinden
op de website http://www.defeestbeeste.be/site/?page_id=370
Contactadres : De Feestbeeste - Hoepertingen
1301/270810
Hauben Steve - Brikhof, 99 - 3840 Borgloon
GSM: 0497/25 81 85 - Email: steve@defeestbeeste.be
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Advertenties “Te huur” en “ Te koop”

necrologie

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

De Heer
Fons Poels
Echtgenoot van Mevrouw Marianne Maes
Lid van K.V. Ridders van het Everzwijn - Lummen
Prins 1997 - Ridders van het Everzwijn
Tonprater Buutte-onderwijs Limburg
Geboren te Heusden op 5 november 1957
Overleden te Heusden-Zolder op 16 februari 2012

De Heer
Emile Theelen
Secretaris C.V. De Beekmennekes - Hasselt
Geboren te Maaseik op 6 september 1944
Overleden te Kuringen op 5 maart 2012

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