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Sneeuw en koude waren de oorzaak dat
meerdere carnavalstoeten uitgesteld werden

Vakantietip! Bezoek het
Karnavalmuseum
Maasmechelen

Unieke prinsenformaties
in Zuid-Limburg

fenvlaanderen in dienst van carnaval

editoriaal
mend. De mooi verlichte wagens deden de
vrieskou immers al snel vergeten.

te vergeten, om alles op een vlotte manier
te laten verlopen.

Ik heb van op het podium tal van carnavalsgroepen een traantje zien wegpinken bij het
verlaten van de laatste stoet van het seizoen
2012-2013, waaraan ze deelnamen. Daar blijf
je niet onberoerd bij, dat doet je wat.

Ook tijdens de volgende maanden zijn we
nog druk bezig met onze ploeg, want er
staat weer veel werk op de plank voor het
volgende carnavalseizoen.

Voor het overige heb ik het gevoel dat
ondanks de heersende crisis het voor de
meeste verenigingen een vrij positief seizoen geweest is en dat er velen dankzij
hun creativiteit de eindstreep goed gehaald
hebben. Andermaal is bewezen dat carnaval
intenser beleefd wordt tijdens perioden van
economische crisis.

Geachte lezers,
Beste carnavalsvrienden,
Het seizoen 2012-2013 zit er momenteel
volledig op en het loont beslist de moeite
om thans even terug te blikken op de
voorbije periode.
Ik denk dat we al ver in de tijd moeten
teruggaan om nog zo een lange ijskoude
periode met carnavalstoeten terug te
vinden. Sommige stoeten moesten als
gevolg van te extreme weersomstandigheden zelfs verschoven worden naar
een latere datum. Het was een situatie die
we zelden of nooit meegemaakt hebben.
Organisatoren van stoeten zaten vaak
met de handen in het haar en werden er
door de omstandigheden toe gedwongen
om op het laatste moment hun stoet uit
te stellen. Beslist geen lachertje voor
diegenen die er mee geconfronteerd
werden. Eens temeer is gebleken dat
tussen de stoetorganisatoren en de
deelnemende groepen een bijzonder
goede verstandhouding bestaat, zodat
uiteindelijk toch alles min of meer op
zijn pootjes terecht gekomen is en we
met zijn allen - weliswaar in uitgesteld
relais - toch nog een gezellige carnaval
mochten beleven.
Ik doe mijn hoed af voor de groepen
die de koude getrotseerd hebben en er
alles aan gedaan hebben om er toch een
voortreffelijke editie van te maken, zodat
ook de toeschouwers die het gure weer
trotseerden zich amuseerden. Dit wijst
erop dat carnavalisten er echt met hart en
ziel voor gaan om en elk jaar opnieuw met
prachtige kledij en mooie wagens voor
de dag te komen. Doe zo verder beste
vrienden, jullie zijn goed bezig!
Ook een dikke proficiat aan de verenigingen die de lichtstoeten organiseerden.
Ook deze waren prachtig en hartverwar-

Als we terugblikken op de carnavalsbals,
de aanstellingen van prinsen, prinsessen,
jeugdprinsen, jeugdprinsessen en seniorenprinsen kan ik alleen maar met erg
veel voldoening vaststellen dat het seizoen
2012-2013 als bijzonder geslaagd mag bestempeld worden, mede door de inzet van
de honderden vrijwilligers. Proficiat aan allen
die hun steentje hieraan hebben bijgedragen.
Wat FEN Vlaanderen betreft mogen we
eveneens spreken van een geslaagd seizoen.
We boekten vooruitgang op alle terreinen
en ondanks het feit dat vele verenigingen
er het bijltje bij neerlegden, is het toch erg
geruststellend te mogen vaststellen dat er
nog steeds nieuwe verenigingen worden
opgestart en lid worden van onze federatie.
Ondertussen heeft iedereen het betalingsverzoek voor de nieuwe lidgelden al toegestuurd gekregen, hetzij via mail of per post.
De betalingen stromen traditiegetrouw vlot
binnen. Dit is uiteraard prettig om te ervaren
en het geeft ons telkens weer opnieuw dat
gevoel van een grote tevredenheid bij de
aangesloten leden.
Onze ploeg van FEN Vlaanderen staat ook
steeds ter beschikking van onze leden en
daarom ben ik ook fier te mogen beschikken
over een prachtige en hardwerkende ploeg
van bestuursleden. Eén en al toewijding
en steeds ten dienste van de aangesloten
leden; week na week , dag na dag klaar
staan om hen van dienst te zijn, zonder de
vele vergaderingen tot midden in de nacht
Inhoud

Denkend aan de artiestenavond, BOL, ons
groot ledenfeest het Feest der Goedgemutsten
en het banket. Er ligt dus nog voldoende werk
in het vooruitzicht, maar we schieten goed op.
Het Feest der Goedgemutsten zal weer op de
eerste zaterdag van het nieuwe jaar plaatsvinden en we mogen met fierheid zeggen
dat het toegewezen werd aan de Ridders van
de Katteköp uit Haren, die het feest zullen
organiseren in de Sportoase te Tongeren.
De Ridders van de Katteköp zijn in ieder geval
niet aan hun proefstuk toe. In 1988 en 1998
stonden ze reeds in voor de organisatie en
met hun rijke ervaring inzake het organiseren
van evenementen mogen we er met een
gerust hart vanuit gaan dat het een geslaagd
feest zal worden.
Dus beste vrienden carnavalisten, als voorzitter mag ik dit seizoen met een zeer tevreden
gevoel afsluiten en houd ik er aan om al
diegenen die op de een en andere wijze
meegewerkt hebben aan de verdere uitbouw
van onze federatie, alsook alle leden van FENVlaanderen, oprecht te bedanken.
Ook een woordje van dank aan de moedige
toeschouwers die de koude trotseerden om
onze groeperingen een hart onder de riem te
steken om tenslotte tevreden huiswaarts te
keren met een schouderklopje aan de inrichtende carnavalsvereniging met de woorden
‘Het was weer dik in orde’.
Om af te sluiten dank ik nogmaals alle verenigingen waar we te gast mochten zijn en zeer
goed ontvangen werden. Vanaf nu mogen
jullie genieten van een welverdiende rustperiode om dan het volgende carnavalseizoen
weer met veel inspiratie van start te gaan .
Nog een prettige en verkwikkende rustpauze
en tot over zes maanden,
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter FEN-Vlaanderen
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niet vergeten

Nieuwe lidgelden en evenementen 2014
Brievenbussen versus mailboxen
van de gratis verzekering “burgerlijke
aansprakelijkheid” indien het lidgeld niet
betaald is, doch we willen in ieder geval
vermijden dat verenigingen onbewust in de
problemen zouden komen als gevolg van
een gebrek aan een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid.

Nieuwe lidgelden en evenementen
2014
Uit een steekproef die we bij het begin van
de maand maart deden, konden we afleiden
dat van de 548 aangesloten verenigingen
er 529 bereikt kunnen worden via internet.
Vanuit die vaststelling werden de uitnodigingen
voor het betalen van de lidgelden 2014 en het
aangeven van de evenementen 2014, op 20
maart via internet verstuurd.
De 19 verenigingen die niet via internet
bereikt kunnen worden, evenals de individuele leden, kregen hun uitnodiging op
de klassieke wijze via de post toegestuurd.
Ondertussen hebben we echter moeten
vaststellen dat de uitnodigingen die via
internet verstuurd werden, blijkbaar bij sommigen niet in hun mailbox van “Ontvangen
bericht” terecht gekomen zijn. Sommigen
werden in de “Spamfilter” gedropt terwijl
anderen naar de map “Ongewenste mail”
verwezen werden.
Het probleem is echter dat we op geen enkele wijze kunnen vaststellen wie het bericht
al dan niet correct mocht ontvangen.
Hoe dan ook, de betalingen van lidgelden
alsook de meldingen van de evenementen
lopen op dit moment vlot binnen, maar we
blijven uiteraard met een aantal vraagtekens
zitten.
Verenigingen die bijgevolg geen mailbericht
ontvingen op 20 maart 2013 omstreeks
17:30 uur, doen er dus goed aan ons te
contacteren op het nummer 012/74 29 56
(Jef Langenaeken).
Anderzijds zullen wij de leden die nog niet
reageerden op onze uitnodigingen omstreeks 30 april 2013 een brief sturen via
de post.
Op 30 april 2013 vervalt immers de dekking

We zien ook dagelijks de evenementenkalender op onze website groeien. Het is
inderdaad aangewezen om je evenementen
voor 2014 vanaf nu te plannen. Wat de
verenigingen betreft die al jaren actief zijn
in het carnavalsgebeuren stelt dit meestal
geen problemen omdat zij vasthouden aan
een bepaalde kalender.

ceren en het is bovendien werkbesparend.
Onze mailboxen lopen er vol van, MAAR
dat veronderstelt eveneens dat iedereen
de gewoonte zou moeten aankweken om
op regelmatige tijdstippen - liefst dagelijks
- zijn mailbox te consulteren. En dat gebeurt
helaas niet altijd!

Voor de nieuwe verenigingen is het vaak
een kwestie van zoeken om toch nog ergens een niet al te drukke datum te vinden
binnen hun eigen regio en de klassieke
carnavalsperiode, wat niet altijd evident is.
Iedereen heeft immers graag veel publieke
belangstelling op zijn evenement, maar
gelukkig worden er ook buiten de actieve
carnavalsperiode nog evenementen, zoals
eetdagen, enz ... georganiseerd.
Elkaar steunen en
helpen zal immers
de beste manier zijn
om het voortbestaan
van ons steeds maar
groeiend carnavalsgebeuren in stand te
houden.

Marion Hoop Design

Brievenbussen versus mailboxen
Dat de facteurs almaar
minder werk hebben,
zal ongetwijfeld voor
een belangrijk deel te
wijten zijn aan het feit
dat veel briefwisseling tegenwoordig haar
weg vindt via internet.
Het volstaat even te
kijken binnen ons eigen
carnavalswereldje om
dit te kunnen vaststellen. Uitnodigingen
voor evenementen komen aan de lopende
band binnen via internet. Het is in de eerst
plaats een goedkope
wijze om te communi-

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

Foam Veren Boa’s Foamhoeden
Voor Carnaval en Theater
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jubilarissen

FEN-Vlaanderen viert haar jubilarissen
Sinds haar eerste jubileum heeft FEN-Vlaanderen er steeds aan gehouden om alle leden, dus zowel de verenigingen als
de individuele leden en de bestuursleden van de federatie, die elf jaar of een meervoud van elf jaar ononderbroken lid
zijn, te vereremerken met een speciaal ereteken.
Het is een uiting van respect en dankbaarheid ten overstaan van de zovele medewerkers die zich jarenlang ingezet
hebben voor het carnaval in Vlaanderen en die bovendien erg trouw gebleven zijn als lid van onze federatie.
Het past dan ook om deze mensen op de een of andere wijze in de bloemetjes te zetten en we 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
- Gilde der Biertonnen - Wijnegem

Provincie Limburg
- De Boekweitmannen - Zolder
- De Flessentrekkers - Tuilt-Kuringen
- De Bigaro’s - Sint-Truiden

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Antwerpen

- Carnafolk - Kraainem

- De Bierpruvers - Ekeren

Provincie West-Vlaanderen

Provincie Limburg

- Orde van de Stier - Koekelare

- De Muzelmennekes - Uikhoven

- De Nakommelingen - Oostende

Provincie Oost-Vlaanderen
- Orde van de Leedse Hoovaardigen Boer -Lede

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

- Dag- en Nachtvrienden - Belsele

Provincie Oost-Vlaanderen

- De Flippen - Beveren

- Steven Arijs - Ninove

- Orde vand e Jeinen - Buggenhout

Provincie Vlaams- Brabant

- Konfetties en Triport Hoepa’s - Lede

- Eduard Verdickt - Vilvoorde

Provincie Vlaams-Brabant
- De Vrie Kadeikes - Halle
Verenigingen die 1 x 11 jaar lid zijn
van FEN-Vlaanderen

- ‘t Folkloorke- Adegem
- De Zwarte Panters - Hamme

Provincie Vlaams-Brabant
- Orde van de Lady’s - Laken
- Halattraction - Halle
- De Sjokos - Kapelle-op-den-Bos

Provincie West-Vlaanderen
- Orde van de Wullok - Oostende
Verenigingen die 2 x 11 jaar lid zijn
van FEN-Vlaanderen

Provincie Limburg
- De Porijkes - Lanaken
- De Lommelse Trekhaken - Lommel

Provincie Oost-Vlaanderen
- De Titti Twisters - Hamme
- De Sjikke Stikken - Baasrode

Provincie Vlaams-Brabant
- Mini-Tastendeuvel - Halle
- Halfweg - Kaggevinne
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Tijdens het voorbije carnavalseizoen
2013 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.
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter - FEN-Vlaanderen
5

in de kijker

Limburgse André Van Duin verzamelt
tienduizend euro voor het goede doel
De Limburgse André van Duin - JP Brikske,
Jean-Paul Klinkers, heeft samen met 23
collega-artiesten meer dan tienduizend euro
verzameld voor drie organisaties die werken
rond autisme.
Jean-Paul Klinkers, de uit Diepenbeek
afkomstige Hoeselaar, is het best gekend
als de Limburgse André Van Duin / JP
Brikske. In die gedaante staat hij al 33 jaar
op de Limburgse carnavalsplanken. De
sympathieke man nodigde op 2 december
23 collega-artiesten uit en gaf een benefiet
voor drie organisaties die werken rond
autisme. Tijdens de meer dan zeven uur
durende show stonden zang en humor
centraal. De Narrentempel van de Ridders
van de Katteköp uit Haren bij Borgloon
was het decor.
Carnavalisten en sympathisanten stroomden
toe vanuit alle hoeken van Vlaanderen om hun
steun aan dit initiatief te betuigen. “Waavoor
mijn bijzondere dank”, aldus Jean-Paul.

Ondertussen kunnen wij zeggen dat zijn actie meer dan 10.000 euro heeft opgeleverd.
De opbrengst wordt geschonken aan Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth, Autisme

Dat inspireerde me enorm.”, aldus Jean-Paul.
33 jaar op de planken
Klinkers keek in 1979, samen met enkele vrienden naar een show van de Nederlandse komiek André Van Duin. Op het trouwfeest
van z’n broer, amper drie weken later,
stond hij voor het eerst op een podium.
“Dan is het snel gegaan. De aanvragen
om het nummertje nog eens te doen,
stroomden binnen. Geleidelijk aan
breidde ik het repertoire uit en belandde
zo in het carnavalsmilieu. Omdat de
naam Limburgse André Van Duin in
Nederland voor verwarring kon zorgen
opteerde ik om daar als JP Brikske door
het leven te gaan.”

Limburg en vzw Klavertje 3’. “Ik treed jaarlijks
op bij een carnavalsvereniging uit Kaulille,
namelijk de Poederladers en daar zit ook een
jongen met autisme (Jonathan). Hij kan elk liedje van mij zonder enige aarzeling meezingen.

In Limburg en ver daarbuiten is hij ondertussen een graag geziene gast, wiens humor
door iedereen gewaardeerd wordt. De verschillende humorprijzen, medailles en eretitels van
de voorbije 33 jaar liegen er niet om.

De Zwarte Panters uit Hamme zijn 40 jaar
actief in het carnaval
Veertig jaar geleden waren er enkele jonge
gasten die aan de kade te Hamme woonden. Ze noemden zich de “Kaaiboys” en
amuseerden zich vooral met voetballen en
fietstochten.

gemaakt dat Slade naar Hamme kwam. Menige fan kwam helaas tevergeefs kijken naar
Slade, want het waren De Zwarte Panters die
de show stalen. Na het debuut in 1973 volgde
jaar na jaar het ene thema het andere op.

De groep werd almaar groter tot in 1972 het
idee groeide om mee te gaan in de carnavalsstoet van Hamme.

33 jaar geleden werden ze lid bij F.E.N Vlaan-

Alleen vonden ze hun naam niet meer geschikt en dus gingen ze op zoek naar nieuwe
benaming. Lenigheid, snelheid en sierlijkheid
van een panter, dat moest het zijn. De
nieuwe naam werd boven de doopvond
gehouden, het zou de “De Zwarte Panters”
worden en meteen waren ze vertrokken
voor een lange weg in de carnavalswereld.
Niemand die er toen durfde op te wedden
dat deze leuke bende het op zijn minst 40
jaar zou volhouden.

deren en in 1995 stonden ze zelfs in voor
de organisatie van het Feest der Goedgemutsten.
In de jaren ‘90 trokken ze eveneens zeven
jaar na elkaar naar het Spaanse carnaval.
Daar werd voorzitter Pierre Van Den Branden
verkozen tot ambassadeur van het carnaval
in Playa De Aro. In de jaren die daar op volgden, hadden ze ook een Prins en Prinses van
België in hun groep.
Door de jaren hebben De Zwarte Panters
heel wat bekendheid verworven, waardoor ze
zowel in binnen- als buitenland heel wat vrienden en bekenden maakten en verbroederden
zelfs met een Duitse carnavalsgroep, “De
Lompe Baronnen” uit Keulen.
Nu, heel wat jaren later, zijn ze nog steeds
in de running alhoewel er van de oude garde
slechts enkele leden overblijven. Wat de
toekomst zal brengen weten ze op het huidig
ogenblik nog niet. Tijdens de voorbije 40 jaar
werden er heel wat dingen beleefd maar
niettemin hopen ze er nog een behoorlijk
aantal jaartjes bij te doen. Dus alleszins op
naar de 4 x11.

Toeval of niet, de carnavalstoet van 1973
zou plaatsvinden op 1 april. Er werd beslist
om uit te pakken met de in die tijd beroemde
popgroep “Slade”.
Met veel reclame en affiches werd er bekend
Gazet van de Carnavalist - Nr 170
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welkom bij fenvlaanderen

Nieuwe leden bij FEN-Vlaanderen 2013
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 2012 mochten we afsluiten met 546 aangesloten verenigingen en 71 individuele leden. Deze keer is de teller
blijven staan op 548 aangesloten leden en 67 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 dat moeten we er nu eenmaal bijnemen.
Gelukkig worden er elk jaar ook nieuwe groeperingen opgestart. Zo mochten we het afgelopen seizoen in totaal
65 nieuwe aansluitingen (50 verenigingen en 14 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
- BC Brasilco - Kapellen
- De Muizen - Mortsel
- Marching Percussion & Color Guard Starlight - Mortsel
- The Blue Pirates - Ranst

Provincie Limburg
- De Beezy Bee’s - Tongeren
- Moembakkes - Tongeren
- De Nachtraven - Vlijtingen
- De Zoeplepkes - Maasmechelen
- House Nation Events - Riemst
- De Montemannekes - Montenaken
- De Rakkers - Balen
- De Trotwaarleepers - Bilzen
- De Twiefeleire - Maasmechelen (Kotem)
- De Eierdöpkes - Gellik
- De Witters - Kanne
- De (B)engels - Lommel
- De Maaslaupers - Maasmechelen
- De Snepkes oet Mechele - Maasmechelen
- Touch Down - Lommel
- Zonger Beer Gein Plezier - Boorsem
- Sjeef Gelojje - Bilzen
- De Huffers - Bocholt
- Sheif ad Maas - Maasmechelen
- Geweldig - Sint-Truiden
- Provincie Oost-Vlaanderen
- De Zwakke Schoakels - Buggenhout
- De Beuzakken - Wetteren
- Cercle Prof. Ephrem Delmotte Kring - Ronse
- De Saazers - Aalst
- De Ninoofse Narrengilde - Ninove
- De Wettelsoep - Ninove
- Palauzje DKV - Dendermonde
- Carnavalist tot in de Kist - Aalst
- De Promillekes - Zottegem

-

De Tjutters - Waasmunster
Kers - Tielrode
Das ‘t er Over - Dendermonde
Les Vedettes - Baasrode

Individuele leden
Provincie Antwerpen
- Reynaerts - Brasschaat
- Vos Lucienne - Kapellen

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Limburg

-

- Marion Hoop - Munstergeleen (NL)

Black en White - Landen
Den Dronken Hoek - Herk-de Stad
De Blauwe Garde - Bekkevoort
De Leutemakers - Tienen

Provincie West-Vlaanderen
- Orde van de Stropers - Veldegem
- Ostendia-Schotten - Oostende
- Goede-Gemutste - Blankenberge
- Orde van Neptunus - Oostende
- Orde van de Gewillige Panda’s - Werken
- De Bollies - Oostende
- Orde van de Wietewoai’s - Poperinge
- Orde van de Dubbelgangers - Poperinge
- De Feestgangers - Blankenberge
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Provincie Oost-Vlaanderen
-

De Vos Marie-Claire - Ronse
Vansuypeene Giovanni - Ninove
De Boeck Gunther - Ninove
De Bock Axel - Ronse
Van Driessche Daphne - Ronse
Lievens Stijn - Aalst-Hofstade

Provincie Vlaams-Brabant
- Knockaert Willy - Diest
- Staels Jo - Scherpenheuvel
- Vankerkhoven Emmanuel - Scherpenheuvel
- Vranken Nico - Tielt-Winge
- Vlayen Bart - Scherpenheuvel
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column

Halfvasten, ...

Louis Ackou - columnist

Vanavond, terwijl het nieuws liep op VRT viel ineens alles stil. Ik was verontwaardigd. In mijn binnenste dacht ik aan
die stakingen van Arcelor Mittal, Caterpillar, Ford en niet te vergeten onze nationale Spoorwegbonden en wie weet in
de volgende weken nog anderen die nog moeten onderzocht worden door De (Rode) Leeuw en zijn kompaan van het
twijfelachtige en geldwolf ACV om de werkende en verbruikende massa het nog wat ambetanter te maken.

Maar, daar verscheen de basiliek in Rome
van de eerste apostel Sint-Pieter, die
zijn pensioentje bijspijst als dienstdoend
portier van het hemelrijk. De reporter
staat beter bekend als presentator van
de smartlapliedjes van het Eurovisiesongfestival, dat nu de naam verdient van
een bijeen gescharrelde kakofonie van
vriendjespolitiek tussen oud communistische landen, waar onze westerse
landen dat jankende liedjesfestival beter
links zouden laten liggen. De camera’s
tonen ons het fameuze beeld van een
rode koperen pijp afkomstig van enkele
Roemenen die het koper ergens in de
streek van Dendermonde gestolen hebben van onze dierbare spoorwegen en
het rijkelijk verkocht hebben aan enkele
bevriende maffiosi van de Vaticaanse
Curie (= vicieuze private kerkcel, waar
niets wordt uitgelekt). Op het eerste zicht
zag ik blauwe rook uit dat één meter
hoge schouwtje, geplaatst in aller haast
door enkele werkzoekende loodgieters uit
een van de vorige landen uit het tijdperk
van het Ijzeren Gordijn. Enkele dagen
voordien had ik via mijn krant, met het
allerlaatste nieuws van de dag, vernomen
dat het stro dienend voor het aanmaken
van het rookkacheltje, afkomstig was van
ons Belgenland. De link was snel gelegd
met onze minister van buitenlandse
zaken, de Waalse blauwe paus van de

MR, Didier Reynders, die het al jaren
aan de stok heeft met zijn autochtoons
Waals-Italiaanse tegenstrever, verkozen
door gans de populatie van het vergeten
koolmijn- en ijzerertsgebied in het zuiden
van ons land, die iedere Vlaming, Waal en
aangesloten Duitser na 1945 een nieuwe
bijdrage zal laten betalen van ik weet
niet hoeveel eurootjes om het voorstel
van onze Van Rompuy, de vetst betaalde
voorzitter van Europa, ons deficitair federaal Belgisch spaarpotje te vullen. “Santé
mijn ratje”. Zo vernam ik het nieuws dat
Benootje den Duits plaats ruimt voor
Swatje de geëmigreerde Italiaan die
zijn rijkdom gevonden had als Jezuiet in
Argentinië. Ik wens Franciscus nog vele
jaren van geluk en hopelijk zal hij de
vrouwen in zijn armen nemen in plaats
van “Laat alle kindertjes tot mij komen”.
Ook de lekken via de “Vatileaks” naar de
wereldpers door zijn butler, een strooien
pop die werd ingezet om het rijk van
paus Benedictus in een slecht daglicht
te brengen, waar er vandaag een echte
oorlog gevoerd wordt in het Vaticaan:
strafcampagnes, fraude en witwaspraktijken,
homofeestjes, de opvolgingskandidaat
is te politiek gekleurd of hij is tegen
abortus, homo’s, feminisme, de pil, vindt
schuldbetuiging voor kindermisbruik niet
nodig, vergelijkt pedofilie en porno met
homoseksualiteit, enz. Laten we hopen
dat dit alles verleden tijd wordt en dat de
communicatie tussen de Curie en de nog
gelovigen tot een verstandhouding komt
met een open beleid.
Toen ik verleden week te gast was op
de Halfvasten Carnavalstoet in Poperinge, toch de grootste en kwalitatiefste
stoet in Zuid-West-Vlaanderen, liep ik
zijne Hoogheid Prins van Aalst, beter
gekend als “Den Baard” tegen het lijf.
Tijdens ons gesprek kon ik het niet
laten enkele vragen te stellen wat er
zich allemaal heeft afgespeeld vóór en
tijdens de zotte carnavalsdagen in de
primavera carnavalsstad Aalst. Ilse Uyttersprot, de torenpoepsteren aftredende
burgemeester die nu het carnaval onder
haar schepenambt telt, mag ook fier zijn
dat deze festiviteiten op de lijst van het
UNESCO Werelderfgoed pronken. Juist
Gazet van de Carnavalist - Nr 170

die instelling met aan het hoofd een
voorzitster met Russisch klinkende naam
Irina Bokova, die een weinig begaafde,
preutse en kortzinnige kennis heeft over
de carnavalsgebeurtenissen in Aalst en
erg geschokt was door zes personen,
uitgedost als SS-officieren, een persiflage
naar de N-VA-burgemeester. Maar de
marathonman die haast rapper zal lopen
dan zijn schaduw en burgemeester van
Antwerpen BDW, speciaal afgereisd op
uitnodiging van de burgervader van de
stad Aalst, Christoph D’Haese, zag er ook
geen graten in.
Wat dan gezegd over het grandioze succes van de musical “Spring for Hitler” opgevoerd in New York verleden jaar, waar
alle muziekfans er enorm om gelachen
hebben. En zwijgen we nog maar over
de succesvolle Engelse TV-serie “Allo,
Allo”. Humor is van alle tijden, de ene
apprecieer je meer dan die zes prachtig
verklede en bekritiseerde feestneuzen uit
Aalst, maar uiteindelijk dat doet er niet
toe. Zo moet het zijn, daar carnaval draait
om de vrije meningsuitingen van het volk
en soms worden mensen door humor
gekwetst. Spijtig voor die kortzichtigen
met een paardenbril op!
Graag wil ik jullie een stukje historische
literatuur laten lezen die is verschenen
op 9 maart laatstleden, op een blaadje
van de afscheurkalender “De Druivelaar”.
Halfvasten zou dateren uit 1451. In
Vlaanderen, Brabant en het Noorden van
Frankrijk vierde men op die dag de Graaf
van Halfvasten, ook wel “Sinte-Greef”
genoemd. Over de herkomst van deze
figuur is niet veel bekend, maar het is
mogelijk dat hij beschouwd werd als de
overwinnaar van de winter. In vele steden
werd een optocht gehouden, waaraan de
Greef, gezeten op een paard deelnam.
Zijn knechten deelden lekkernijen uit aan
het volk dat naar de stoet kwam kijken.
Na dit historisch stukje literatuur wens ik
jullie allen een fijne lente en een zomer
overgoten met vele uren warme zon en
hopelijk mag je mij terug lezen op de
komende 11ste november.
Louis Ackou
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Jeugd van Mechelen maakt op een
educatieve wijze kennis met de
carnavalstraditie
Het bezoek van de Gilles van Groot-Halle aan Mechelen en de contacten die de voorzitter van de carnavalsvereniging
Gilde De Knullen hiervoor had met de Erfgoedcel Mechelen hebben ertoe geleid dat naar de Mechelse scholen toe een
lessenpakket “Allemaal Carnaval” samengesteld werd.
Vervolgens kan men aan de slag met
creatieve doe-opdrachten zoals tekenen, kleuren, knutselen, grime, enz.
De eerste reacties van de scholen die er
al gebruik van maakten, waren alleszins
positief.
Dit educatief lessenpakket rond het thema ‘carnaval’ is het tweede lessenpakket
rond volkse tradities, dat beschikbaar is.
Zo is er al een pakket rond de tradities
van Sint-Maarten (in het algemeen) en
de traditie van het Sinte-Mettezingen in
Mechelen op 11 november.
Tradities zijn er om in ere te houden
en het is dankzij zulke initiatieven dat,
via de scholen, deze tradities worden
doorgegeven aan de jongeren. Het zijn
toch deze jongeren die ervoor moeten
zorgen dat dit stukje erfgoed bewaard
blijft.
Omdat in Mechelen ook getracht wordt
om de traditie van carnaval levendig te
houden, droeg de Erfgoedcel Mechelen
graag haar steentje bij om samen met
de carnavalsvereniging een educatief
erfgoedpakket samen te stellen rond de
tradities van carnaval en het carnavalsgebeuren in Mechelen. Dit lessenpakket
is gericht op kinderen van de derde
kleuterklas t.e.m. het vierde leerjaar. De
uitwerking ervan gebeurde door de vzw
Casa Blanca die hiervoor ook gebruik
maakte van het reeds bestaande lessenpakket rond ‘carnaval’ van het Landelijk
Expertisecentrum voor Cultuur van
Alledag (LECA), het vroegere Volkskunde
Vlaanderen en FEN-Vlaanderen.

een beeldscherm ofwel kan er gebruik
gemaakt worden van een kamishibaitheatertje met losse vertelprenten.

Meer info over het lessenpakket vindt
u op de website www.fenvlaanderen.be
onder de titel “Carnaval > Lesbrief over
carnaval”

Het lessenpakket bestaat uit twee
delen. Vooreerst is er het verhaal ‘Allemaal Carnaval’ aan de hand van vertelprenten. In het verhaal vertelt een
meisje, Annelies, vol enthousiasme
over carnaval en ze geeft de kinderen
allerlei opdrachten. Hierbij kan men op
twee manieren gebruik maken van het
pakket. Ofwel kan het gebruikt worden op digitale wijze met projectie op
Gazet van de Carnavalist - Nr 170
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Salons Weilandshof
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Op grond van de statuten van
FEN-Vlaanderen worden de aangesloten
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geen stemrecht hebben.

Narrendom Haren

enda!
g
a
e
j
n
i
t nu al
e
h
r
e
e
t
o
N

11N

Gazet van de Carnavalist - Nr 170

10

sprokkels in de kijker

Unieke prinsenformaties in Zuid-Limburg
tijdens carnavalseizoen 2013
In Zuid-Limburg, met name het gedeelte
van Limburg dat grenst aan Wallonië,
wordt al decennia lang jaarlijks uitbundig carnaval gevierd.
Tijdens het voorbije carnavalseizoen
mochten we bovendien kennis maken
met een vrij unieke situatie.
Zowel in Haren, Tongeren, RukkelingenLoon (Heers) als Borgloon waren het
telkens vader en zoon die de titel
voerden van Prins en Jeugdprins.
We zetten ze even op een rijtje (van
links naar rechts)
Ridders van de Katteöp - Haren
Prins Benny I en Jeugdprins Yenthe I
Ridders van Morepoit tot Bukeberg - Tongeren
Prins Xavier I en Jeugdprins Maxime I
Klompenridders - Rukkelingen-Loon (Heers)
Prins Jurgen I en Tristan I
Ridders van de Ceuleman - Borgloon
Prins Koen I en Jeugdprins Tom I

Het Poperingse carnavalsgebeuren kwam dit jaar
speciaal in de kijker dankzij de organisatie van het
Feest der Goedgemutsten 2013

Het Poperingsche Keikoppencarnaval, dat voordien buiten
de provincie West-Vlaanderen, minder bekendheid genoot,
staat thans met een stip op de Vlaamse carnavalskaart, o.m.
naar aanleiding van het feit dat zij in 2013 gastheer mochten
zijn inzake de organisatie van het Feest der Goedgemutsten.
Ter gelegenheid van de jaarlijkse Halfvastenstoet kregen zij
tijdens de receptie op het stadhuis, het bezoek van (vlnr):
Willy Verhaegen en Marcel Cassiman van FEN-Oost-Vlaanderen, Jean-Pierre Dehaene, ere-voorzitter van het Keikoppencarnval, “Den Baard” stadsprins van Aalst en FENcolumnist LouisAckou.
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fenevenementen 2014

FEN-Artiestenavond
Zaterdag 28 september 2013
Smeermaas (Lanaken)

Try-Out BOL
Zondag 1 december 2013
Zonhoven

FEN-Banket
Zondag 8 december 2013
(plaats nog te bepalen)

Feest der Goedgemutsten
Zaterdag 4 januari 2014
Tongeren
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vakantietip

Karnavalmuseum Maasmechelen
meer dan een bezoek waard!
Als eerste in Vlaanderen mag Maasmechelen beschikken over een heus carnavalsmuseum. Het bewaren van dit stukje
cultureel erfgoed voor de toekomst was de drijfveer om in 2000 op de toenmalige locatie in het kloostergebouw tot een
opstelling in museumvorm te komen.
Het carnavalsmuseum kreeg namelijk
een eerste locatie in een bijgebouw van
het kloostergebouw, maar omwille van
de realisatie van het Masterplan (de
verfraaiing van het centrum van het oude
Mechelen-aan-de-Maas) heeft men deze
locatie na 6 jaar moeten verlaten. Het
gemeentebestuur zorgde echter voor een
nieuw onderkomen.
Op paasmaandag 2006 werd het museum
heropend aan de Opperveldstraat, vlakbij
het kerkplein en de pomp, waar niet
alleen K.C. De Zavelzekskes ontstaan
zijn, maar waar ook elk jaar het nieuwe
carnavalseizoen in gang geschoten wordt
met een heuse straatzitting. Een ideale
locatie leek het, maar helaas bleek ook
dit slechts een tijdelijke huisvesting te
zijn. Noodgedwongen, mede door de
bouwvalligheid van de achterbouw, moest
het museum ongeveer een jaartje de deuren
sluiten.
Heropend werd op 13 november 2011
op een nieuwe en definitieve locatie. Het
carnavalsmuseum is nu gevestigd op de
Deken Bernardstraat 7a te Maasmechelen,
op een boogscheut van het kerkplein in
Maasmechelen Centrum.
Het is dé plaats bij uitstek geworden waar
de historiek en de culturele achtergrond
van het volksgebruik dat carnaval is, belicht
wordt door het tentoonstellen van een zeer
uitgebreide collectie van allerlei carnavalsattributen, foto’s, kunstwerken, en natuurlijk
prachtige kostuums. Het verhaal dat hier
verteld wordt, is dat van de geschiedenis
van de carnaval aan de Maaskant. Natuurlijk
wordt nadrukkelijk de aandacht gevestigd op
de carnavalstraditie in Maasmechelen. De
Zavelzekskes doen hun eigen verhaal: het
ontstaan in Hoeve Deuss en café Opsteyn,
de collectie van de door hen uitgereikte
medailles, een overzicht van hun kostuums.
Dit tentoongestelde culturele erfgoed
laat niets aan het toeval over. Carnaval is
meer dan alleen pinten pakken. Met het
carnavalsmuseum wordt de cultuur achter
de pint uit gehaald.
De collectie foto’s, muziek, video’s en
dvd’s laten iedereen jaren cultuur op een
spannende manier beleven in de polyvalente
ruimte. Het is hier dat onze jeugdige
bezoekers de mogelijkheid krijgen om op een
actieve manier het verhaal van het carnaval

te beleven. Ook de geschiedenis van de
huidige carnavalsactiviteiten wordt uit de
doeken gedaan, alsook het unieke gebruik
van het “spietslaupen” op vette dinsdag. Ook
de huidige figuren van het jaar worden in the

maasmechelen.be of via de gidsen Gilbert
Opsteyn 0497/270668 of Jef Vandebroek
0479/734752.
Geleide bezoeken zijn het ganse jaar
mogelijk en zijn gratis voor scholen en
carnavalsverenigingen.
Buiten deze openingsuren en de geleide
bezoeken participeert het carnavalsmuseum
indien mogelijk aan Erfgoeddag en richt
het jaarlijks hun themadag “Tussen kunst
en kitch” in.
Kortom een leuke vakantietip voor
carnavalisten tijdens de passieve
carnavalsperiode.
In een volgende uitgave komen we uitgebreid terug op dit unieke en waardevolle
initiatief.

picture geplaatst.
Het Karnavalmuseum
Maasmechelen is vrijblijvend
g e o p e n d o p vo l g e n d e
tijdstippen:
Tijdens het carnavalseizoen :
- van 11 november tot
paasmaandag elke dinsdag
van 19u00 tot 21u00, en
iedere zaterdag en zondag
van 13u00 tot 17u00,
behalve op de weekenden
dat de vereniging zelf een
activiteit gepland heeft.
In het tussenseizoen :
- vanaf paasmaandag tot
sluitingsdatum elke dinsdag
van 19u00 tot 21u00 en
iedere zondag van 13u00
tot 17u00.
Jaarlijks is men gesloten van
1 oktober tot en met 11
november.
Meer tekst en uitleg
kan u krijgen tijdens de
geleide rondleidingen die
ongeveer twee uur in beslag
nemen. Hiervoor kan een
afspraak gemaakt worden
via het V.V.V.-kantoor van
Maasmechelen, Zetellaan
35, 3630 Maasmechelen
(Tel. +32 (0)89 76 98
88), hetzij via toerisme@
Gazet van de Carnavalist - Nr 170
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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

0677/260911

Te koop
Wagen in polyster en bijbehorende kostuums.

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

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

Breedte: 2,50 m - Hoogte: 4,00 m - Lengte: 5,00 m.
Bellen kan op het nummer: 0495/22 00 51(na 18u00)

Contactadres : Den - Ouverschot - Vilvoorde
Boleyn Eddy - Nieuwstraat 12 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0495/22 00 91 - E-mail: eddy.boleyn@pandora.be
0580/050313
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Te koop
Pinguins
Mooie, kleurrijke pinguins te koop. Deze zijn gemaakt uit polyester
en hebben onderaan een buis zodanig dat deze gemakkelijk ergens
op geplaatst kunnen worden. Hoogte: 1,50 m - Breedte: 0,80 m Omvang: 0,90 m.
Wij hebben 4 stuks beschikbaar en de prijs per stuk is 25,00 euro.

Contactadres : De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
0821/230912
Loos Francis - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0496/83 19 95 - E-mail: snot-e-bellen@hotmail.com

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

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

Contactadres : Kerjuizenuize - Halle
Frank Muylle - Rue de Rebecq 36 - 1480 Saintes
1569/201112
GSM: 0479/99 68 60 - E-mail: muylle-jacons@skynet.be

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

Contactadres : De Dollekes - Halle
0454/220412
Vandenbohede Geert - Rodenemweg 51 - 15 Halle
GSM: 0474/99 45 44 - E-mail: geert.dedollekes@hotmail.com

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

0564/070512
Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Wielewaalstraat, 3 - 9820 Merelbeke
GSM: 0476/65 94 87 - kristofderaeve@hotmail.com

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

1055/211009

Contactadres : De Kanunnikskes - Borgloon
1100/210412
Vankriekelsvenne Bart - Boomstraat 88 - 3840 Borgloon
GSM: 0477/41 51 93 - E-mail: kanunnikskes@telenet.be

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
Zeer mooie carnavalswagen, bestaande uit twee delen (zonder
trekker) en 3 losse stukken.
7de plaats in carnaval Halle (winnaar groep B 2013)

in de kijker

Te koop
Carnavalwagen “In de wolken”.
Deze wagen bestaat uit 3 remorken.
Afmetingen: L=8m, B=2m75 en H= 3m85 (per remork)

Contactadres : The Snoopy’s - Langdorp
1626/190213
Lieve Mertens - Wandeleerstraat 53 - 3201 Langdorp
GSM: 0475/24 43 63 - Email: tuinwerken84@hotmail.com

Contactadres : De Boerkes - Halle
0503/150313
Eddy Marcelis - Biezeweide 156 - 1500 Halle
GSM: 0478/21 90 24 - E-mail: addy.marcelis@telenet.be

Te koop
Assen met dubbele wielen voor en achter. Grote ruimte binnen in de
wagen. Voorzien van WC.
Plaats voor twee stroomgeneratoren onderaan de wagen.
Geschikt voor lichtstoeten.
Prijs overeen te komen.

Te koop
Sinds 2010 brengt AKV Lekken en Plekken jaarlijks een Aalsterse carnaval
CD uit.
De eerste 4 bieden we samen aan voor 40 euro (= 1 gratis CD)
.

Contactadres : Lekken en Plekken - Aalst
Mike Heiremans - Bergsken 11 - 9310 Aalst
Gsm : 0479/95 80 54
E-mail: mike.heiremans@telenet.be

1624/190313

Te koop
Wagen van het seizoen 2012-2013.
Lengte: 8,00 m - Breedte: 2,50 m - Hoogte: 3,80 m.
De wieken van de grote molen draaien rond d.m.v motor binnenin,
aangedreven door een auto batterij.
In de molen is er ook plaats voor een muziekinstallatie of uitgooimateriaal.
Er kunnen ook een heel aantal kostums meegeleverd worden:
- muizenkostuums: 5 volwassenen en 2 kindermaten
- kaasboerinnekes: 14 stuks waaronder ook kindermaten

Contactadres : El Sportivo’s - Sint-Truiden
0479/220313
Lucien Dignef - Velmerlaan 94 - 3806 Sint-Truiden
GSM: 0472/30 29 16 - E-mail: benny.berwaers@telenet.be

Contactadres : De Tieltwingenaars - Tielt-Winge
Lino Van Cauwenbergh - Boekhoutstraat 3 - 3390 Tielt-Winge
GSM: 0486/24 91 74 - E-mail: ior435@gmail.com 1361/210213
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Te koop
Prachtige wagen met thema “T’es fiest int spruukskesbos”.
9de plaats (3de categorie B en beste wagen)
Prijs overeen te komen

Contactadres : De Roeftoejoerkes - Halle
Tina van Bockstaele - Ninoofsesteenweg 38 - 1540 Herne
E-mail: hkvderoeftoejoerkes@gmail.com
1509/260313

Te koop
Prachtige goed onderhouden prinsenwagen met verlichting voor
lichtstoeten.
Hoogte: 4,20m - Breedte: 3,00m - Lengte: 12,00m.
Te koop zowel met als zonder kledij (12 stuks) + stroomgroep +
geluidsinstallatie. P.o.t.k.

Te koop
Thema aqualibroek (waterpretpark) met prachtige boom, glijbaan,
betegelde berging met waterreservoir, fontein, ...
Lengte +/-12m, breedte 3m.
Eventueel met kostuums en attributen (zwemband, zwemvliezen,
badmutsen).
Prijs overeen te komen

Contactadres : De Sjikke Stikken - Baasrode
1138/200213
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode
GSM: 0473/36 23 77 - E-mail: sjikkestikken@hotmail.com

Te koop
Thema “5- jarig” bestaan, maar kan ook voor andere thema’s
gebruikt worden.
De wagen bestaat uit een wagen, een jeep, kostuums, de poppen
plus de kast langs achter kan op en neer bewegen. Dit kan bediend worden van op de wagen.
10 mensen kunnen plaats nemen op de wagen.
Alles in goede en werkende staat.

Contactadres : De Flessentrekkers - Kuringen
0138/120313
André Vanheusden - Simon Stevinlaan 18 - 3500 Hasselt
GSM: 0497/08 35 04 - E-mail: andre.vanheusden@telenet.be

Te koop
1. Praalwagen met kasteel, koningen en wachters
2. Praalwagen met reusachtige koning 3. Hoeden met ingebouwde
verlichting Deze wagens haalden dit jaar de 1e prijs in Aalst.
Hoe groter de bestelling, hoe interessanter de prijs!!!

Contactadres : Orde van de Poperingsche Porüls - Poperinge
Xavier Inion - Bruggestraat 143 - 8970 Poperinge
Tel: 057/33 46 33 - GSM: 0496/36 34 39
1444/270213
E-mail: xavier.inion@telenet.be
Te koop
26 zelfgemaakte kostuums. 22 volwassenen en 4 kids.

Contactadres : Bedesterd - Aalst
1578/190213
Andy Boeykens - Ninovestraat 63 - 9420 Burst
GSM: 0495/72 50 09 - E-mail: andy.boeykens@minfin.fed.be

Contactadres :
0993/140313
Schief Rechtendeur - Kastel (Hamme)
Sarah Van den Broeck - Sint-Martensommegangstraat 62/21
9220 Moerzeke - E-mail: cv.schiefrechtendeur@gmail.com
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Te Koop
Mooie wagen met een lengte van 12,00m en hoogte 4,30m.
Hij bestaat uit twee verdiepingen en er kunnen gemakkelijk 15
personen plaats op nemen.

in de kijker

Te koop
Drie wagens van 7,00 m.
Deel 1: bewegende poppen van Mowgli en olifant en zittende Baloe
de beer aan boom
Deel 2: slang Kaa - Deel 3: grote poppen van Sher Khan & Bagheera
20 tal kostuums van apen

Contactadres : De Tcha Tcha Tcha’s - Zottegem
1380/250113
Pede Tim - Grotstraat 28/12 - 9620 Zottegem
GSM: 0498/67 26 13 - Email: pedetim@hotmail.com
Te koop
Zelfrijdende wagen in polyester en een assortiment mooie kledij.

Contactadres : De Ertesjieters Kesing - Kessenich
Deben Erik - Kerkstraat 7 - 3640 Kinrooi
E-mail: debene@skynet.be
GSM: 0494/83 83 4? - Tel.: 089/56 22 42
0409/011012

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

0606/021212
Contactadres : De Molensteenvrienden
Stuer Ronny - Stroperstraat 5 c - 9170 Sint-Gillis-Waas
E-mail: ronnystuer@telenet.be
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

Contactadres : De Lustige Clowns - Tongeren
De Neuker Lidia - Sint-Hubertusstraat 59 - 3730 Hoeselt
E-mail: delustigeclowns.tongeren@hotmail.com 0819/191012
Te koop
Indianenkostuums
Prijs overeen te komen.
1355/030311
Contactadres :
De Amateurs - Sint-Truiden
Vanelderen Peter
Lepelstraat 43 - 3800 Sint-Truiden
GSM: 0476/66 38 23
E-mail: vdn.peter@skynet.be

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

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

Discowagen: (H: 11,00 m x B: 2,50 m x H: 4,30 m) inclusief verlichting. Prijs overeen te komen.
Discokostuums: 18 mannen, 6 vrouwen, 8 jongens en 7 meisjes.
Prijs overeen te komen.
Wagen + kostuums. Prijs overeen te komen. Te koop vanaf 17/2/13.

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.

Contactadres : Die Pelter Flügeltellers - Overpelt
1188/280212
Ludwig Friet - Jeugdlaan 19/2 - 3900 Overpelt
GSM: 0498/92 97 21 - E-mail: diepelterflugeltellers@telenet.be

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

Te koop
Wij bieden onze carnavalwagen in het thema APRES-SKI te koop aan
vanaf April 2013. De wagen is opgebouwd in 2012 en volledig verlicht
voor lichtstoeten. De lengte is 11meter, hoogte is 4meter en breedte
is 2m60. De wagen heeft altijd binnen gestaan in een hangaar.

Te koop
24 pakjes “Disney” te koop zo goed als nieuw.
Een seizoen gedragen. Normaal kost 1 pakje 58 euro per stuk in
(Karnavalbazaar in Kinrooi) Nu voor alle pakjes 365 euro;

Contactadres : Orde van Noarkerke - Nieuwerkerken 1198/070113
Strauven David - Mouveldstraat 16 - 3850 Nieuwerkerken
GSM: 0478/59 52 38 - E-mail: ordevannoarkerke@gmail.com

Contactadres : De Nachtraven- Vlijtingen
1636/121212
Lathouwers Benny - Panisveld 27 - 3770 Riemst
GSM: 0476/21 22 07 - E-mail: bennylathouwers@pandora.be
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Te koop
Kostuums 2013. “KV Grimbiaca 2x11 on tour!”
Stoere motard- en bikerchicks-kostuums! * 30 volwassenen (+
een aantal extra deels afgewerkt + chauffeur)
14-kids kostuums (van 3 tot 13 jaar)
Herenkostuums: broek met ketting, riem, bloes, jas, vleugels
+ helm. Mannenhelmen gemaakt op ECHTE skihelmen (licht en
comfortabel)
Dameskostuums: kousen (2 paar), beenverwarmers, short, rok,
bloes, jas, vleugels + pruik (incl.hoedje en hoofdfantasie) Kidskostuums idem als de volwassenen.
Inclusief alle accessoires, toebehoren en eventuele resten van
stoffen enz...
WORDEN ENKEL ALS EEN GEHEEL VERKOCHT!
Beschikbaar vanaf 17-03-2013
OPTIE: Bijhorende isomo TRIKES (3 stuks beschikbaar) inclusief
zwenkwielen. Gebouwd op metalen onderstel (ZEER STEVIG!)
Vraagprijs: 50 euro/stuk of doe een bod! Meer foto’s te bekijken
op onze facebookpagina of mail voor inlichtingen en meer info
http://www.facebook.com/grimbiaca.karnavalsvereniging KV
GRIMBIACA : bestuur@grimbiaca.be

in de kijker

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

Contactadres : De Gilles van Lokeren - Lokeren
1338/290412
Van Bastelaere Wesley - Hillarestraat 269 - 9160 Lokeren
GSM: 0473/78 97 69 - E-mail: wesken_8@hotmail.com

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

1333/040612
Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
Vanhex Frank - Graafgracht 18b - 3690 Zutendaal
GSM: 0477/39 11 49 - E-mail: bestuur@grimbiaca.be
Te koop
Carnavalswagen met twee verdiepingen.
Thema : winterse pracht en praal
Geschikt als prinsenwagen. In het midden staat er een trap.
Onderverdiep is voorzien van ruimte voor dj, toilet.
Voorzien van verlichting, spots (geschikt voor lichtstoeten)
Lengte :12,00 m - Hoogte: 4,10 m - Breedte : 3,5m
Kostuums : 4 dames, 8 heren en 3 meisjes.
Voor meer info, stuur gerust een mailtje

Wil je een toffe praalwagen hebben vol ambiance, ... kom dan maar eens
een kijkje nemen op onze webiste
www.nabukodonosor.be
Contactadres : Smet Kurt Akkerstraat 41
GSM: 0476/30 28 73 - 0475/91 41 88
E-mailadres: qrt.3@telenet.be

9140 Temse
1091/101012

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

Contactadres : De Beezy Bee’s - Tongeren
Koninksemsteenweg 124 - 3700 Tongeren
E-mail: cv_de_beezy_bees@hotmail.com

1633/190213

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
Vierdelige wagen (opbouw giraffen 1ste prijs Aalst ) zelf op
onderstellen geplaatst door ons en mooi afgewerkt.
Lengte per stuk 6m - Breedte: 3m - Hoogte: 4m
De giraffen bewegen door ingebouwde motors !
Prachtige wagen!!!!!!
Prijs te bekomen via mail of bel; De delen worden verkocht per
2 of per 4.

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

Te koop
Volledige opbouw van wagen met studio 100 figuren, Mega Mindy - Rox - Bomba - Bobo - Samson - Gert - Viki - Big. De wagen
van Plop en Piet Piraat kan in zijn gehelen worden verkocht.
Eveneens kostums te koop +/- 30 tal te koop.
Vraagprijs 3.200 euro, voor alles samen (de poppen en de kostuums).

1042/130313

Te koop
Zelfrijdende lichttrein (verbouwde auto), zeer geschikt voor
avond-, nachtparades. Ook voor overdag. Drie wagens.
Prijs: 1.300 euro.
Contactadres : Steek zu nou nie - Lokeren
1329/220213
Bjorn Van de Voorde - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - Email: bjorn.vdv@hotmail.com

Te koop
Contactadres : De Rijkevorselse Rederijkers - Rijkevorsel
Jakke Tax - Hoogstraatsesteenweg 83 - 2310 Rijkevorsel
E-mail: jakke.tax@telenet.be
0870/310313

Wij bieden aan: figuren voor het samenstellen van een carnavalswagen thema “Bakkers”.
30-tal figuren beschikbaar + 4 aparte fietsen. Combinaties en
prijzen zijn bespreekbaar. Locatie van alles is Halle bij Brussel. Zie
ook onze pagina’s op 2de hands.be

Te koop
Praalwagen 2013 (behaalde de 4de prijs) en/of kledij.
Thema “Surfen op Antartica”.
Geïntresseerden kunnen een bod doen en contact opnemen met
0486/62 52 43 (Pappaert Wim) of tijdens de kantooruren op
02/356 56 77 (Transport Vandenbrande).
Contact via e-mail is eveneens mogelijk

Contactadres : De Vrie Kadeikes - Halle
Dirk vandenbrande - Maasdal 142 - 1502 Lembeek
0663/130313
E-mail: info@devriekadeikes.be

Contactadres : De Leste Kannekes - Halle
1249/170313
Jeroen Lories - Hernestraat 29 - 1570 Tollembeek
GSM: 0494/04 11 69 - E-mail: jeroen.lories@skynet.be
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Te Koop
Middeleeuws kasteel in goede staat met veel plaats op.
Banden nog heel goed

in de kijker

Te koop
Carnavalswagen.
Lengte: 10m - Breedte: 2,70m - Hoogte: 3,90m
Meer info op: www.debierschieters.be

1056/260313
Contactadres : Orde van de Bierschieters - Lummen
Rony Rymen- Meldertsestraat 98 - 3545 Zelem-Halen
GSM: 0495/25 21 12 - E-mail: ronny.rymen@telenet.be

Contactadres : De Schans - Kinrooi
1437/130213
Dirk Stals - Processieweg 35 - 3640 Kinrooi
GSM: 0477/94 40 08 E-mail: stals.dirk@telenet.be

Te koop
Aanhangwagen
Lengte: 5,00 m - Breedte: 2,30 m - Kader 10 cm x 5 cm.
4 mm dikte draaikrans. Geveerde aanhangwagenassen 1,65 m
breed. Wielen luchtbanden 18,5 x 8,5 - 8
Dit onderstel is in zeer goede staat en werd slechts twee keer
overbouwd.
Geschikt voor opbouw met plaatsing van aantal personen op de
praalwagen.

Contactadres : Dweis - Dendermonde
Scholliers Peter - 9200 Dendermonde
E-mail: peter@dweis.be

1225/301212

Te koop
Carnavalswagen thema “Jungle”.
Wagen is 8,00 m lang en 2,90 m breed.Berging, plaats voor dj en
wc voorzien.
Alle vaste verlichting inbegrepen (led’s - spotjes - lichtslangen)
Wagen is volledig overdekt en mogelijk tot bijbouw 2de verdiep. Hij
is beschikbaar vanaf 17 maart 2013

Te koop

Contactadres : De Firefly’s - Tongeren
Steve Skibowski - Elderseweg 203 - 3700 Tongeren
GSM: 0496/63 94 09 - E-mail: defireflys@live.be 1526/180213
Te koop
Uitgebreide collectie van prachtige kostuums in zeer goede staat.
Tevens enkele onderdelen om te gebruiken vor wagenopbouw.
Voor meer foto’s kan u altijd terecht op de website
www.destromannen.be
en op de website www.fenvlaanderen.be

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

Contactadres : Jonge Kampse Narren

1167/220112

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

Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
0833/090413
GSM: 0478/76 21 88 - E-mail: ronny.donnay@hotmail.com
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Te koop of te huur
Carnavalswagen met als thema ‘Sprookjesbos
Afmetingen: L: +-13.50m B: 2.50m H: 4.20m
Zeer degelijk onderstel met overal dubbele banden
Er is in het huisje plaats voorzien voor de generatoren en er is in
het huisje een kot voorzien voor de dj. Achteraan in de torens kan
men de boxen droog en veilig plaatsen. Men kan de wagen ook
eventueel huren voor een lichtstoet. De wagen is volledig voorzien
van lichtslangen.
Voor vragen of meer foto’s 0474/94 62 64

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

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

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

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.

1606/220212
Contactadres : De Maasköpkes
Sammy Paradis - Oude Ophoverbaan 15 - 3680 Maaseik
GSM: 0474/94 62 64 - E-mail: sammyparadis@hotmail.com
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
1059/020511
E-mail: servaas.moonen@skynet.be

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

9600 Ronse
1172/130112

Te koop
1 zelfrijdende wagen - 3 krokodillen met 3 staanplaatsen en 7
piramides 1,8 x 1,8 m
Grote wagen met piramide + beelden + offertafel ( chassis
dient gehuurd te worden of onderdelen verwijderd.
+/- 20 tal kostuums met ingebouwde verlichting 18 grote
hoeden met pauwenpluimen en verlichting ( 1,8 m breedte)

Te koop
Kostuums waarmee in de carnavalstoet van ninove een 1ste plaats
werd behaald.
Deze prachtige kostuums zijn volledig handgemaakt en slechts
gebruikt in 1 carnavalstoet.
Naast de kostuums verkopen wij ook 10 luchters die kunnen gebruikt worden op praalwagens.
Geïnteresseerden kunnen altijd contact opnemen, wij staan u
graag te woord!

1394/150113
Contactadres : De Spetsers - Zottegem
Persoons Jo - Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
GSM: 0472/42 08 02 - E-mail: jo.persoons@telenet.be

Contactadres : Wel Bestetj - Ninove
1265/210313
Bart Baten - Gentsestraat 105 - 9406 Ninove
GSM: 0499/94 90 82 - E-mail: bart.baten@telenet.be
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actueel
Te koop
Zeer mooie handgemaakte eendepakken. Zeer sterk gemaakt van
de beste gele bond.
Vier stuks ter beschikking. Hebben bij elke stoet veel aandacht
gekregen.
Dus jullie krijgen dan: 4x constructie/vulling eend , 4 paar nepbenen, 4 paar eenden poten, en de rest van de losse spullen zoals
de hoeden en pruiken voor eend en mens, jassen, de badeenden,
overschot van de stof en bond en het garen alles voor de prijs van
400 euro. Echt een koopje!

Te Koop

carnavalswagen
ongeveer
10 personen.
advertentiesPrachtige
“te huur”
envoor“te
koop”
Thema “Wat de boer nie kent, da fret hem nie”. Ideaal om als

prinsenwagen te gebruiken.
Deze wagen is nog in prima staat, de kleuren zijn ook nog goed.
Afmetingen: ong. 9 m lang, opgebouwd 5,50 m hoog. Afgebroken
is hij nog 3,70 hoog. Makkelijk te transporteren en ong. 2,70 à
2,80 m breed. Prijs overeen te komen.

Contactadres :
Ridders van het Everzwijn - Lummen
0086/250313
Henri Tessens - Linkhoutstraat 38 - 3560 Lummen
GSM: 0495/67 45 23 - E-mail: rani.tessens@telenet.be

1147/200213
Contactadres : Halfweg - Schakkebroek
Dirk Schevenels - Tiensestraat 185 - 3270 Scherpenheuvel
GSM: 0496/11 87 56 - E-mail: dirk.schevenels@telenet.be

Te huur - Te koop
Carnavalswagen. Thema “Kasteel”. Meer info, neem gerust contact op.

Te koop

0507/310113
Contactadres : De Slamridders - Heusden
Schots Jurgen - Heidestraat 75 - 3550 Heusden-Zolder
GSM: 0484/49 12 63 - E-mail: jurgenschots@hotmail.com

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

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

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
Mooie wagen met als thema “Disney New Street Party Parade.
Grote wagen: L:10,00 m - B: 3,20 m - H: 4,50 m. Hij kan omgebouwd worden tot een hoogte van 3,00 m voor het vervoer of
stallen in een loods.
Onderstel van boerenwagen. Dubbele banden zoals bij een camion.
Kan bezichticht worden te Blankenberge station.
Gelieve alles per telefoon af te spreken 0485/46 12 16.
Meer uitleg en fotos op onze faceboek pekkers of site www.cvdepekkers.be of op tweedehans.be

Contactadres :
De Pekkers - Blankenberge
Bart Depauw - Limburgstirumstraat 37 - 8370 Blankenberge
GSM: 0485/46 12 16 - E-mail: pekker@hotmail.be 1493/040313

Contactadres : Orde van de Teungerse Zwoan
1588/130612
Meers Patrick - Bodemweg 3 - 3700 Tongeren
GSM: 0472/59 48 02 - E-mail: patrick.meers@skynet.be
Te Koop
Kledij (drie thema’s) - Disco - Vickings - Alladin

Contactadres :
1388/121212
De Stroopmennekes
Rochus Eddy - Rullecovenstraat 119 - 3840 Borgloon
GSM: 0473/36 36 43 - E-mail: cvdestroopmennekes@telenet.be
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Te Koop
Praalwagen me diverse poppen en kledij voor 20 personen te koop.
Eenmaal gebruikt in de Ninofse carnavalstoet 2012 door NKV VES.
Prijs overeen te komen.

Contactadres :
‘t Klein Kaffee - Ninove
1285/121212
Souffriau Stef - Stationsstraat 69 - 9400 Ninove
GSM: 0473/36 59 49 - E-mail: stef.souffriau@hotmail.com

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

Disco.

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

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

0579/231012

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

Sneeuwwitje, prinsen en
de dwergen.

Peterpan en de elfen.

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

1202/080412
Contactadres : De Lindemannen
Annick Streel - Heiligestraat 46 - 3770 Riemst
GSM: 0474/26 52 48 - Email: annickstreel@hotmail.com
Te Koop
Zelfgemaakte carnavalskledij.
+/- 26 prachtige kostuums
+/- 14 heren en +/- 12 dames.
Prijs overeen te komen.

Fotomateriaal aangaande voormelde zaken kan je terugvinden
op de website http://www.defeestbeeste.be/site/?page_id=370
Contactadres : De Feestbeeste - Hoepertingen
1301/241012
Hauben Steve - Brikhof, 99 - 3840 Borgloon
GSM: 0497/25 81 85 - Email: steve@defeestbeeste.be

Te koop
Twee Chinese loopwagens met bijpassende
kledij.
Ideaal om in een optocht
te lopenof voor de show.
Prijs overeen te komen,
beide of per stuk.
Contactadres :
1355/070313
De Amateurs - Sint-Truiden
Vanelderen Peter - Lepelstraat 43 - 3800 Sint-Truiden
GSM: 0476/66 38 23 - E-mail: deamateurs@gmail.com

0669/170611
Contactadres : Karnavalvrienden Wezemaal
Wouters Gerrit - Aarschotsesteenweg 196 b 1 - 3111 Wezemaal
GSM: 0495/18 10 70 - E-mail: gerritwouters@telenet.be
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Advertenties “Te huur” en “ Te koop”

necrologie

Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.
Mevrouw
Nicole Goossens
Lid van cv Just4Fun - Langdorp
Geboren te Langdorp op 5 mei 1959
Overleden te Leuven op 15 februari 2013

De Heer
Ronny Gerits
Lid van cv De Flushkes - Lommel
Geboren te Houthalen op 21 oktober 1967
Overleden te Lommel op 22 februari 2013

De Heer
Aloïs Hannes
Voorzitter van cv Dwarsliggers - Beringen
Individueel lid FEN-Vlaanderen
Geboren te Koersel op 22 januari 1950
Overleden te Heusden-Zolder op 26 februari 2013

De Heer
Patrick Haccour
Lid van cv De Leutige Fuivers - Temse
Geboren te Tienen op 28 februari 1960
Overleden te Leuven op 2 maart 2013

De Heer
Ludo Martens
Lid van cv De Flessentrekkers - Kuringen
Geboren te Hasselt 19 septemebr 1954
Overleden te Hasselt op 4 maart 2013

De Heer
Max Sergeant
Lid van meerdere carnavalsorganisaties
Geboren te Elsene op 21 februari 1957
Overleden te Bornem op 8 maart 2013

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
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Slechts één adres als u artiesten, showgroepen, dansgroepen,
tonredenaars, ... zoekt voor uw zitting,
of als uw vereniging zelf shows opvoert

Voor bijkomende informatie

Moonen Servé - 0477/21 29 03 - servaas.moonen@skynet.be
Van Dijck Luc - 0496/20 03 42 - vandijck.luc@gmail.com

