vu. jef.langenaeken broekstraat 5 3840 borgloon
verschijnt niet in juni en juli
tweemaandelijks ledenblad van de federatie europese narren-vlaanderen

38ste jaargang - nr 174

editie april - mei 2014

Zomerse lente dompelt carnaval 2014
onder in een feest met Braziliaanse allures!

Nieuwe ondersteuning
op komst voor
F.E.N.-leden

Volksfiguur Paepe Thoon
herleeft dankzij
Prinsenconvent Leuven

fenvlaanderen in dienst van carnaval

editoriaal
daar niet onberoerd bij. Dat doet je wat!.

weer is voor haar eigen regio’s en haar
verenigingen en altijd klaar staat om hen
van dienst te zijn.

Wat de carnavalsoptochten betreft, mogen
we dus zonder enige vorm van overdrijving
spreken van een bijzonder geslaagde editie 2013/2014. Als we daarnaast terugblikken op de carnavalsbals, de aanstellingen
van prinsen, prinsessen, jeugdprinsen
en –prinsessen, seniorenprinsen en
-prinsessen, kan ik eveneens met erg
veel voldoening vaststellen dat ook deze
tijdens de voorbije editie als bijzonder
geslaagd mogen bestempeld worden. Een
dikke proficiat dus ook aan allen die daar
hun steentje hebben toe bijgedragen.

Geachte lezers,
Beste carnavalsvrienden,
Het carnavalseizoen 2013/2014 zit er
momenteel volledig op en het loont
beslist de moeite om thans even terug
te blikken op de voorbije periode.
In tegenstelling tot vorig seizoen, toen
we af te rekenen kregen met barre
weersomstandigheden, waardoor zelfs
tal van stoeten dienden afgelast of
uitgesteld te worden, mochten we dit
jaar – op enkele kleine uitzonderingen
na – genieten van extreem goed weer
met temperaturen die alle vroegere
records deden sneuvelen. Meer dan
eens stegen de temperaturen naar Braziliaanse hoogten en voelden zowel de
deelnemers aan de optochten als het
indrukwekkend aantal toeschouwers
zich perfect in hun nopjes. Aan ambiance en sfeer was er deze keer zeker
geen gebrek, allicht in gang gezet door
de vroege lentekriebels en uiteraard
ook door de prachtige wagens en groepen die meetrokken in onze stoeten.
Hiermede wil ik dan ook de organisatoren bedanken voor al hun inspanningen en krachten die ze aangewend
hebben om aan het belangrijkste
onderdeel van gans het carnavalsgebeuren, met name de stoeten, een
bijzondere aandacht te schenken.
Eveneens een woord van dank aan de
groepen die deelgenomen hebben aan
de stoeten en voor sommigen doen
we er graag nog een dikke proficiat
bovenop voor de prachtige creaties
waarmee ze naar buiten zijn gekomen.
Persoonlijk heb ik heb vanop meerdere
podia tal van carnavalsgroepen een
traantje zien wegpinken bij het verlaten van de laatste stoet voor het seizoen
2013/2014. Een echte carnavalist blijft

De kaars van het voorbije seizoen mag
dan stilaan wel uitgedoofd zijn, maar
anderzijds zijn we thans met de volledige
ploeg al opnieuw volop in de weer met
de voorbereiding van de volgende sessie.
Er staat behoorlijk wat werk op de plank,
niet alleen wat de Artiestenavond, de
Try-Out van BOL, het Feestbanket en het
Feest der Goedgemutsten aangaat, maar
ook het feit dat F.E.N.-Vlaanderen tijdens
het seizoen 2014/2015 haar 4x11-jarig
bestaan viert.

Wat F.EN.-Vlaanderen betreft, mogen we
spreken over een super geslaagd seizoen.
We boekten een spectaculaire vooruitgang
op het vlak van het ledenaantal en mogen
uiteindelijk het seizoen afsluiten met niet
minder dan 602 verenigingen. Jawel beste
vrienden, een nieuw record, alhoewel ik
er onmiddellijk wil aan toevoegen dat het
nooit in onze bedoelingen heeft gelegen
om jaar na jaar records te doen sneuvelen,
maar wel dat wij er alles aan doen om ons
maximaal in te zetten voor het welzijn van
onze aangesloten leden. De uitstekende
werking van onze federatie wordt inmiddels door vele leden erg geapprecieerd en
dat versterkt ongetwijfeld het vertrouwen
en de uitstraling naar anderen. We weten
dus perfect in welke richting we ons schip
in de toekomst moeten blijven sturen met
in het achterhoofd onze slogan “F.E.N.Vlaanderen in dienst van carnaval”.

Daarnaast staat er nog een nieuw project
in de steigers, waarmee we ons specifiek
willen richten tot de verenigingen die in
de toekomst de stap van een “feitelijke
vereniging” naar een “vzw” willen zetten.
De bedoelingen en de mogelijkheden van
dit project zullen verder in deze Gazet van
de Carnavalist al even belicht worden,
maar in de loop van de eerstvolgende
maanden zullen wij u daarover uitgebreid
informeren.
Dus beste vrienden carnavalisten, als
voorzitter mag ik dit seizoen met een zeer
tevreden gevoel afsluiten en houd ik eraan
om al diegenen die op één en ander wijze
meegewerkt hebben aan de verdere uitbouw van onze federatie, alsook alle leden
van F.E.N.-Vlaanderen, oprecht te danken.
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.

Ondertussen heeft elk lid, zowel de
verenigingen als de individuele leden, het
betalingsverzoek voor de nieuwe lidgelden
toegestuurd gekregen via de post en een
aanvullend bericht ontvangen via internet .
De betalingen stromen traditiegetrouw
zeer vlot binnen, wat ons uiteraard erg
veel plezier doet, maar tevens een bewijs
is van een grote tevredenheid bij de aangesloten leden.

Nog een prettige en zonnige rustpauze en
tot over zes maanden.
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter FEN Vlaanderen

Ik ben dan ook fier op onze ploeg van
F.E.N.-Vlaanderen, die voortdurend in de

Inhoud
Voorwoord

3

Nieuwe lidgelden 2014

4

Zoekertjes

14

Jubilarissen FEN-Vlaanderen

5

Zoekertjes

21

Column

6

Necrologie

26

Nieuwe leden FEN-Vlaanderen

7

FEN-Artiestenavond

28

Leuvense Volksfiguur Paep Thoon

8

Nieuw project FEN-Vlaanderen

11

FEN-Evenementen 2014-2015 12

Verantwoordelijke uitgever
J. LANGENAEKEN
Broekstraat 5
3840 BORGLOON

Gazet van de Carnavalist - Nr 174

3

niet vergeten

Nieuwe lidgelden en evenementen 2015
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 te verzekeren.
Hoe dan ook, de betalingen van lidgelden
alsook de meldingen van de evenementen
lopen op dit moment vlot binnen, ook van
de verenigingen die niet over internet
beschikken. Zij kregen alle uitnodigingen
toegestuurd via de post.
Tegen het einde van de maand maart hebben al onze leden een uitnodiging in hun
brievenbus kunnen vinden om de lidgelden
voor het seizoen 2014/2015 te betalen.
Op 30 april 2014 loopt immers, volgens de
statuten van onze federatie, het carnavalseizoen 2013/2014 ten einde. Ondertussen
mogen wij dagelijks een 20 à 25 betalingen
noteren, of m.a.w. “het loopt als een trein”.
Het is trouwens raadzaam nu meteen
de betaling te doen. Op die wijze kan je
binnenkort zorgeloos de vakantieperiode
tegemoet zien en is je lidmaatschap vanaf
1 mei 2014 opnieuw in orde.
Op 30 april 2014 vervalt trouwens ook de
dekking van de gratis verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” indien het lidgeld
niet betaald is, dus we willen in ieder geval
vermijden dat verenigingen onbewust in de
problemen zouden komen als gevolg van
een gebrek aan een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid.
Om alles nog een beetje meer in de aandacht te brengen, werd enkele dagen
later eveneens een mailbericht aan al de
verenigingen - die over internet beschikken - gestuurd om ook vanaf nu reeds hun
evenementen voor het seizoen 2014/2015
online door te geven via onze website.
Ook die oproep is niet in dovemansoren
gevallen en we zien dus dagelijks de
evenementenkalender op onze website
groeien. Het is inderdaad aangewezen om
je evenementen voor 2015 vanaf nu te
plannen. Wat de verenigingen die al jaren
actief zijn in het carnavalsgebeuren betreft,
stelt dit meestal geen problemen omdat zij
vasthouden aan een bepaalde kalender.
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 binnen de klassieke
carnavalsperiode, wat niet altijd evident is.
Iedereen heeft immers graag veel publieke

nenlopen. Dat is bijzonder aangenaam
voor onze administratie, omdat we op die
manier automatisch verlost worden van het
uitschrijven van herinneringsbrieven.
Anderzijds kan elke vereniging op onze
website onder de rubriek “Mijn gegevens”
continu alle gegevens (adressen, betalingen, verzekerden, ... ) die hun aanbelangen
consulteren.

Brievenbussen versus mailboxen
Dat de facteurs alsmaar 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 om 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 communiceren en
het is bovendien werk
besparend.
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!
Verzekeringen
Op het vlak van de verzekeringen hebben we
tijdens het afgelopen
seizoen een enorme
sprong voorwaarts gemaakt.
Nagenoeg 99% van alle
verzekeringsaanvragen
kwamen online binnen
via onze website, terwijl wij ervoor zorgden
dat alle verzekeringsattesten binnen de 24 uur
uitgeschreven werden.
Opmerkelijk is ook het
feit dat de betalingen
van de verzekeringspremies zeer vlot binGazet van de Carnavalist - Nr 174
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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 Oost-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen

- Prinsencaemere - Aalst

- De Slaapmutse - Lombardsijde

- Wuitenskomitee - Hamme
- Goedmor - Lede

Individuele leden die 2 x 11 jaar lid
zijn van FEN-Vlaanderen

- Farfalla - Merelbeke

Provincie Limburg

Provincie Vlaams-Brabant

- Lindekens Jean-Pierre - Tongeren

- Orde van de Senioren - Halle

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

Provincie West-Vlaanderen
Provincie Limburg
- De Hamburgers - Oostham
- De Gelliker Galliaren - Gellik
- De Ridders van Klein-Spanje - Opgrimbie

- Orde van de Drie Sleutels - Tielt

Provincie Limburg
- Bontink Tom - Aalst

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

- Orde van de Commeduur - Sint-Truiden
Verenigingen die 2 x 11 jaar lid zijn
van FEN-Vlaanderen

Provincie Limburg
Provincie Antwerpen
- De Hemelsussen - Beerse
- De Kale Heren - Westerlo

Provincie Limburg
- Ridders van de Kromme - Ellleboog
- De Klompenridders - Heers
- Wärme Schwärm - Kelmis
- De Blauwe Duikers - Lommel
- Eisden’s Pauwen - Eisden

- De Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg
- De Hoarense Jeugd - Widooie
- De Pelter Flügeltellers - Overpelt

Provincie Oost-Vlaanderen
- De Sotten - Zottegem
- De Kadeitschiest - Ronse
- Organisatie Comite Karnaval - Ledeberg
- Speciaal - Lede

Provincie Vlaams-Brabant
- De Fleerefluiters - Halle
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Tijdens het voorbije carnavalseizoen
2014 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

column

Klagers hebben geen nood!

Louis Ackou - columnist

De Halfvasten carnavalstoeten zoals in Lombardsijde, Poperinge, Hasselt, Maaseik en vele andere steden, kondigen in
principe het einde van het carnavalseizoen in ons Vlaamse land aan, alhoewel er links en rechts nog enkele uitschieters
zijn die steevast willen blijven doorgaan, zelfs tot paasmaandag. Dit is een fenomeen dat afwijkt van de echte carnavalstradities en dat je enkel en alleen in Vlaanderen kan terugvinden.
Misschien heeft zulks te maken met het feit dat carnaval leeft volgens de ongeschreven wetten, maar anderzijds mag
je eeuwenoude tradities toch ook niet zomaar met de voeten treden, hé!

Voor wat Zuid-West-Vlaanderen betreft,
schiet Poperinge op het vlak van carnaval
vieren zeker de oppergaai. Al vanaf november beginnen de festiviteiten.
Een prinsenverkiezing, een carnavalszitting
in Nederlands-Duitse stijl, overgoten met
een sterkgekruide Poperingse carnavalssaus
en gebracht door artiesten van eigen bodem.
Zij brengen deze avond naar een summum
met een apotheose waar menige carnavalist
alleen maar kan van dromen.
De kers op de taart was dit jaar de 48ste
Internationale carnavalstoet, waar ik sinds
vele jaren in de jury zetel. Meer dan tienduizend vierders en kijkers staan te springen
langs de omloop, dit alles in de voormiddag voorafgegaan door een fantastische
carnavalszitting in de gotische zaal van het
stadhuis.
De vrijdagnamiddag voorafgaand aan het
echte carnavalsweekend (Halfvasten), wordt
de stad omgetoverd in een kleurrijke en
dansende menigte voor de leuke kinderstoet, waarbij meer dan 2500 kinderen het
centrum van de stad opfleuren met fijne
kinderfantasie.
Maar ook in Roeselare blijft men niet bij de
pakken zitten. Voor de eerste maal in de Belgische geschiedenis van het carnaval werd
er in Roeselare immers een regenboog carnavalsprins van België verkozen. Deze roze
steek werd gewonnen door een voormalige

prins van de Orde van de Vlaskapelle uit
Gullegem. Proficiat beste jongeman voor de
durf en het lef die je getoond hebt voor de
ganse homogemeenschap in het Belgische
carnavalsgebeuren. De wereld wordt langzaam maar zeker toleranter ten overstaan
van de holebigemeenschap en dus is het
ook maar normaal dat ook zij openlijk en
zonder nonsens in het carnavalsgebeuren
betrokken worden.
Ondertussen is de tijd van gaan aangebroken voor de carnavalsfeesten 2014. Tijdens
het voorbije carnavalseizoen kreeg ik, beste
lezer, vier maal de gelegenheid om mijn
peperkoekenhartje bij u te luchten in de
Gazet van de Carnavalist.
Het was een leuke en boeiende periode. Wat
mij tijdens dit jaar vooral getroffen heeft,
is de financiële en economische crisis. De
mensen voelen zich ongerust, onwennig en
bedreigd door deze crisis. De mensen voelen
aan dat zij vaak voor de zot gehouden
worden door allerlei mooie praatjes van
ministers en politiekers van alle kleur.
De belastingen en pensioenen blijven een
doorn in het oog, maar de grote fraudeurs
komen er vanaf met een “gentleman’s
agreement” boete. Gepensioneerden hebben zich het zweet uit hun lijf gewerkt en
mogen dan rusten na hun dood. De bakker
verdient zijn brood niet meer. De tabakshandelaar is de sigaar. De cafébazen moeten uit
een ander vat tappen. De rokers worden
overal buiten gerookt. De elektriciens zien
de toekomst in het donker. De timmerman
weet niet meer van welk hout pijlen te
maken. De houthakker heeft er het bijltje
bij neergelegd. De zwemmers kunnen het
hoofd niet boven water houden. De dakwerkers vinden nergens nog onderdak. De
NMBS is het spoor bijster. De hemdenmakers moeten er een mouw aan passen. De
ondernemer ziet geen gat meer in de markt.
De oogarts wordt bekeken met argusogen.
De zaaiende boeren zitten op zwart zaad. De
begrafenisondernemers delven hun eigen
graf. De binnenschippers geraken aan lager
wal. De hoertjes doen de rode lichtjes uit.
De patriotten beminnen hun vaderland en
de nationalisten haten het.

geraken niet meer rond. De herenmode is de
das omgedaan. De marktkramers verkopen
appelen voor citroenen.
De coiffeur zit met zijn handen in het haar.
In de wapenfabriek van Herstal komt er geen
schot meer in de zaak. Deboosere ziet de bui
niet meer hangen. De paarden slaan op hol.
De bisschop Vangheluwe ligt met een snotneus in bed. De wereldbol draait vierkant.
Maar kijken we eens verder dat onze neus
lang is. Juist, pessimisme is nooit een goede
vriend geweest, maar onze levensstandaard
is verzesvoudigd in vijftig jaar terwijl ons
levenscomfort enorm is gestegen.
Denk maar aan de auto, tv, computer, gsm,
enz. Onze buitenlandse reizen zijn vertwintigvoudigd. Door de vooruitgang van de
geneeskunde is onze levensduur met 20
jaar verlengd. Ik stel dan ook voor dat wij
ontevreden blijven, want dat geeft ons de
kracht om alles te verbeteren.
Daarom beste “Gazetlezer”, luister altijd
naar je carnavalsdromen en -wensen. Houd
je eraan zoals je van het leven houdt, want
zonder dat is het leven niets.
Ik wens jullie allen nog een prachtige zomer
en hopelijk tot een volgende babbel in oktober 2014.
Louis Ackou

Wie werkt als een paard, bewijst dat hij een
ezel is. De coureurs van de Tour de France
Gazet van de Carnavalist - Nr 174
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welkom bij fenvlaanderen

Nieuwe leden bij FEN-Vlaanderen 2014
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 2013 mochten we afsluiten met 548 aangesloten verenigingen en 67 individuele leden. Deze keer is de teller
blijven staan op 602 aangesloten verenigingen en 65 individuele leden. Of met andere woorden, ongeveer hetzelfde aantal
individuele leden maar een fikse aangroei van het aantal verenigingen, ondanks het feit dat er jaarlijks heel wat verenigingen om de een of andere reden van het toneel verdwijnen. Anderzijds steeg het aantal aangesloten verenigingen
voor het eerst in de geschiedenis van FEN-Vlaanderen boven de 600 eenheden.
Zo mochten we het afgelopen seizoen in totaal bijgevolg 81 nieuwe aansluitingen (73 verenigingen en 8 individuele
leden) bij FEN-Vlaanderen noteren zodat onze eindbalans in ieder geval heel 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
- Azura - Mortsel
- De Orde van de Onnefretters - Boom

Provincie Limburg
- De Kattëdawërs - Millen
- De Zweitjatte - Ophoven
- Elabacavakes - Borgloon
- De Schuimers - Helchteren
- Vee zin te dün - Tongeren
- De Linde Dèngskes - Gelinden
- De Klungelere - Lanaken
- ‘t Groet Leweijt oet Neerharen - Neerharen
- Oot Juddere - Herderen
- De Inkbi-jgels - Bree
- Carnavalcom. Kermt-Tuilt-Spalbeek - Kermt
- DE Zoperkes - Bilzen
- De Kastaars - Borgloon
- De Reemster Drüpkes - Riemst
- De Vrolijke Vrienden - Borgloon
- De Teungerse Mennekes - Tongeren
- Carnavalsvrienden van de Weg Zwartberg - Opglabbeek
- De Mouchekes - Alken
- Orde van de Schacht - Beverlo
- De Goudklompjes - Hasselt
- De Kastielfiesters - Lummen
- Abnomrmaal - Heusden-Zolder
- De Chappies - ‘s Gravenvoeren
- Provincie Oost-Vlaanderen
- ‘ t Is Altoid Iet OKV - Buggenhout
- De Brosselkeire ALV - Aalst
- Beplekt en Bezoepen - Aalst
- Zig Zag Bleukes NKV - Ninove
- Skiëf en Beschonken DKV - Denderleeuw
- Beschomt AKV - Aalst
- Kompasje AKV - Aalst
- Krejeis - Aalst
- Ronsische Bommel ver. De Ronssenierkes
- Schoitkitten - Aalst

- Biermoilen BKV - Baasrode
- Mismiejsterd - Aalst
- ‘t Gevolg - Hamme
- De Confetti’s - Zottegem
- Ammoael Tegoaere - Lokeren
- De Benghels - Hamme
- Der is Leven Achter ‘t Komitee - Hamme
- Lossendeirdevierdeir - Aalst
- Ajommoja AKV - Aalst
- Kweet ‘n t Nog Nie - Lede
- Gommy Bears TKV - Tielrode
- Wel Bestedj - Aalst
- Carnavalcomite Brakel - Brakel
- Cantinieres van d’Aa Garde - Aalst
- Leut on den Teut - Kieldrecht
- De Plakkers - Lokeren
- Drasj AKV - Aalst
- De Zijderupsen - Kieldrecht
- De Sloebers - Steendorp
- De Zuipschuiten - Sint-Laureins
- De Nachtrupsen - Haasdonk
- ‘t Moet Keunen onder Ons - Hamme
- De Banditojies - Ronse
- Provincie Vlaams-Brabant
- ‘t Is wei van Da - Halle
- Sabba - Scherpenheuvel
- Van uure Zegge HKV - Halle
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Carnavalraad Vilvoorde - Vilvoorde
De Miekes - Scherpenheuvel
De Ambiancemakers - Landen
De Vilvofiesters - Vilvoorde
Orde van Argus - Landen

Provincie West-Vlaanderen
- Hof der Prinsen - Bredene
- Mesense Center Mathy - Mesen
- De Kreeftjes uit Blankenberge - Blankenberge
- Voorstad Ruttels - Uitkerke
- De Sierbuikjes - Roeselare
- Andervaliden West-Vlaanderen - Torhout
- De Plezierkes - Uitkerke

Individuele leden
Provincie Antwerpen
- Wuyts Walter - Mortsel
- Geboes Werner - Aartselaar

Provincie Oost-Vlaanderen
-

De Meyer Cindy - Ronse
Van den Meersschaut Filip - Melsen
Van Steenberge Kristof - Merelbeke
Leys Johan - Aalst

Provincie Vlaams-Brabant
- Verstrepen Ronny - Tienen

Provincie West-Vlaanderen
- Dupont Jan - Wevelgem
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in de kijker

Leuvense volksfiguur Paep Thoon wordt
door Prinsenconvent Leuven in het voetlicht
geplaatst en krijgt een carnavaleske link als
confrérie
Wie kent er niet het beeld van het Leuvens Fonske dat bekend is bij de studenten en tevens ook door de Pietermannen
gebruikt mag worden om verdienstelijke carnavalisten te installeren in de broederschap ?
Ook de Fiere Margriet, De Kotmadam en Dorre de Bakker staan bij de toeristen welbekend.
Al deze beelden hebben veel meer te bieden dan een artistieke streling voor het oog. Achter vele beelden zitten
interessante en historische verhalen.
Zo ook voor het beeldje dat
niet zo goed gekend is en
waar velen onwetend voorbij
lopen.
Het beeldje dat op de Dijlebrug in de Brusselsestraat
staat, is een bronzen beeld
van Paep Thoon, gemaakt in
1961 door beeldhouwer Peter
Vanbekbergen en helemaal
zoals hij zich de persoon kon
voorstellen.
Paep Thoon staat er afgebeeld als een bultige nar
die een danspasje doet. Zijn
hand, die hij op zijn rug
houdt, maakt een geste die geen twijfel
laat bestaan over wat Paep Thoon over de
voorbijgangers denkt en het doet denken
aan de grappen en grollen die hij uitgehaald
zou hebben.
Het verhaal achter Paep Thoon
Begin 15de Eeuw leefde te Leuven een fratsenmaker, waarover de befaamde humanist
Erasmus, alsook andere geschiedkundigen
bijzonderheden meedeelden en waarvan er
zelfs in kerkelijke documenten sporen terug
te vinden zijn.

het woord berucht niet in
de mond te nemen. Sterker
nog, door de gewone man af
en toe op handen gedragen
omdat hij als geen ander de
rijke burgers door het slijk
wist te halen. Het kan niet
anders of deze flamboyante
figuur moest wel sporen
nalaten in de traditie van de
volksverhalen. Zelfs hertog
Filips de Goede zou van zijn
bestaan en zijn grappen hebben afgeweten.
Zoals voorgesteld kan worden, wist niet iedereen de
grappen van Thoon naar
waarde te schatten. Al te ijverige wetsdienaars namen ze soms als een zware belediging en zo gebeurde het eens dat hij om
een slecht verteerde grap door een rechter
naar Luik verbannen werd. Nooit mocht hij
nog een voet zetten op Vlaams-Brabantse
grond, althans dat was het verdict dat hij
kreeg van de lichtgeraakte rechter.
Maar het zou Paep Thoon niet geweest zijn,
mocht hij er geen oplossing voor vinden.
Met andere woorden, niet lang nadat hij

naar Luik verbannen was, kwam Thoon
met paard en kar terug naar Leuven, waar
de wachters aan de stadspoort hem onmiddellijk aanmaanden om stante pede terug
te keren naar Luik. Thoon verroerde geen
vin en lachte dat ze dan maar de rechter
moesten gaan halen. Het tumult dat dit
teweegbracht, wekte van iedereen de nieuwsgierigheid en het kon niet anders of een
volkstoeloop was het gevolg. De mensen die
Paep Thoon herkenden, konden vermoeden
dat er spektakel op komst was en bleven
roepend doch lachend staan kijken. Iedereen wachtte vol ongeduld op de komst van
de rechter die Thoon terug moest uitwijzen
naar Luik. Thoon bleef rustig op de bok van
zijn kar zitten en wachtte af. De rechter verscheen omringd met een meute soldaten om
het volk op afstand te houden en hij maakte
zich vreselijk kwaad. Hij eiste van Paep dat
hij de Brabantse grond onmiddellijk zou verlaten. Kalm, maar met enige humoristische
ondertoon zou Thoon geantwoord hebben
“Meester, ge hebt me bevolen de Brabantse
grond te verlaten. Ik ben u zeer gehoorzaam; ik sta nog steeds op Luikse grond”.
De rechter die hiervan niets begreep, stond
op het punt zijn soldaten het bevel te geven
om Thoon te arresteren, maar die reageerde

Anthonis Vander Phalizen, alias Phalesius,
bekend als “Paep Thoon” was kapelaan en
organist van de kapel van de Broederschap
Heilig Sacrament in de Sint-Pieterskerk.
Hij was de natuurlijke zoon van Jan Vander
Phalizen, pastoor van Sint-Pieter en administrator van de universiteit. Laat ons
stellen dat hij de bastaardzoon was van de
toenmalige pastoor.
In de middeleeuwen tilde men niet zo
zwaar aan een bastaardje meer of aan een
buitenechtelijke zwangerschap. De kindersterfte moest toch op een of andere manier
gecompenseerd worden!
Te oordelen naar alles wat er verteld en
geschreven werd over Paep Thoon, moest
hij in Leuven zeer bekend geweest zijn, om
Gazet van de Carnavalist - Nr 174
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in de kijker
gevat “Kijk naar mijn voeten, die staan op
Luikse grond”. Inderdaad, de snoodaard
zou zijn kar volgeladen hebben met Luikse
kleigrond en daar stond hij dan ook bovenop. De rechter kon niet anders dan hem
gelijk geven en schonk hem vergiffenis van
zijn zonden.
Thoon de dag van vandaag
Zo’n kleurrijk en toch veelbesproken figuur
van Leuven kan je niet zomaar in de geschiedenisboeken laten wegkwijnen.
Daarom heeft de Slagersgilde Leuven in
1997 ter ere van hem een heel speciaal
slaatje gecreëerd.
Paepthoonsla is een lekker fris slaatje met
ambachtelijke ham en gemarineerde ui.
Naar verluidt hebben ze het slaatje een
zoetzuur karakter gegeven omdat Paep
ervoor bekend stond om met een grap of
met een sarcastische opmerking de naakte
waarheid te zeggen.
Zelfs Leuvense muzikanten laten het erfgoed
van deze prachtige stad niet langs zich liggen
en laten deze herleven via een prachtige CD
“Iet Me Ziel”. Ook Paep Thoon kreeg deze
eer door Lennaert Maes; de levensstap van
Paep wordt er prachtig in bezongen.
Een tweetal jaren geleden is bij het Prinsenconvent Loven het idee opgekomen om een
confrérie te stichten, maar moesten ze op
zoek naar de gepaste link.
Het Prinsenconvent Loven is een vereniging van stadsprinsen van Loven (Leuven).
De stadsprinsen van Loven zijn 14 à 15 jaar
geleden gestart met bijeenkomsten en dit
met de bedoeling om de 3 x 11 van de Orde
van de Pietermannen te vieren.
In het jaar 2000 zijn ze op eigen kracht als
feitelijke vereniging verdergegaan en dat
tot op heden. Hun drijfkracht om dit te blijven doen, is proberen alle stadsprinsen te
verenigen, ook deze die reeds jaren geleden
hebben afgehaakt.
Aldus mogen alle stadsprinsen bij hun
aansluiten als zij dat willen om zo samen de
Prinsenkamer van Loven te vormen
De Confrérie Paepe Thoon
Daar er in de carnavaleske middens te
Leuven al een Gouden Fonske bestaat en
het Prinsenconvent aldus opzoek was naar
een carnavaleske link, zijn ze even gaan
grasduinen in de Leuvense geschiedenis.
Hierdoor zijn ze zonder enige twijfel terechtgekomen bij een nar die volgens de
stadsarchieven in de 15de eeuw geleefd zou
hebben en in Leuven bovendien een schitterend standbeeld heeft, namelijk onze “Paepe
Thoon” (zijn geschiedenis vind je terug in
de aanzet van dit artikel).
Doordat bepaalde instanties en ook de
kunstenaar, de heer Vanbekbergen, ak-

koord moesten zijn dat zij
deze Leuvens volksfiguur
zouden gebruiken, hebben zij het stadsbestuur
onder de arm genomen
om hun hiermee te helpen. Het stadsbestuur
stond dadelijk achter hun
initiatief en ook de kunstenaar gaf onmiddellijk
zijn toestemming voor
het gebruik van de afbeelding en de naam. Het
Prinsenconvent Loven
is het stadsbestuur dan
ook heel dankbaar voor
deze hulp, evenals ze
de andere instanties en
de heer Vanbekbergen
dankbaar zijn voor hun
akkoord.
Omdat alle toelatingen
verkregen waren, konden
ze in het begin van 2013
effectief beginnen met
nadenken. “Hoe gaan we dit aanpakken”.
Dat nadenken resulteerde al vlug in de
intentie om personen van Leuven, de provincie en ook daarbuiten in het daglicht te
zetten en dit door hun inzet voor het carnaval; personen die nog de echte gedachte
van het carnaval, hier te lande, hoog in hun
hart en vaandel dragen.
Dit idee werd nog versterkt omdat er heden
ten dage veel meer aan afbraak dan aan
opbouw gedaan wordt in het carnaval. Zelfs
tradities gaan al te vaak verloren, wat zij
als convent een heel spijtige zaak vinden.
Carnaval moet plezier, vreugde en samenhorigheid brengen onder de mensen
en zeker onder de verenigingen. Daarom
willen zij als Prinsenconvent Loven elk jaar
één persoon in de schijnwerper zetten die
volgens hun aan de criteria voldoet.
Naar de toekomst toe zien zij deze confrérie
dan ook uit te breiden met personen die het
echt verdienen. Eenmaal per jaar zal dit
dan ook gebeuren en krijgt de desbetreffende persoon officieel en in het bijzijn van
genodigden een schouderband in ontvangst.
Op 22 Februari 2014 werd dit voor de
eerste keer een feit en in de raadskelders
van het Leuvense Stadhuis werd door het
Prinsenconvent Loven de confrérie officiëel
geïnstalleerd. Officieel en in het bijzijn van
talrijke hoogheden en genodigden werd
de Confrérie Paepe Thoon boven de
doopvont gehouden.
De bezieler van deze confrérie is Jean
Buelens, tevens voorzitter van het Prinsenconvent Loven, Prins van Loven 1988
– 1989 en lid van de jaartal 1946. Hij zat
deze installatie met heel veel fierheid voor.
Gazet van de Carnavalist - Nr 174

Na de voltooiing van deze installatie werden
dit jaar en als eersten drie personen tot Eregezel van de Confrérie benoemd.
Ten eerste de Heer VANBEKBERGEN, als
kunstenaar van de volksfiguur en doordat
hij zijn medewerking verleende aan de
confrérie.
Ten tweede de Heer VANSINA (Schepen
van feestelijkheden - Stad Leuven) voor
zijn hulp en tussenkomst bij de kunstenaar,
alsook in het schepencollege. Ook wij als
Federatie kennen de schepen Vansina door
het feit dat hij achter carnaval in het algemeen staat, maar ook omdat hij te Leuven
steevast altijd paraat staat om carnaval
als traditie in ere te houden. Volgens Jean
Buelens was dit ook een reden te meer om
hem te verkiezen tot de eerste lichting van
Ere-gezellen.
Ten derde de Heer Notredame Mark
(F.E.N.-Vlaanderen – Secretaris Provincie
Vlaams-Brabant). Het Prinsenconvent Loven
en de Confrérie Paepe Thoon hebben hem
gekozen voor de inzet dat hij toont naar de
verenigingen, meer bepaald voor de hulp
bij het ontwerpen van medailles. Zo heeft
hij ook de ontwerpen voor de confrérie
gemaakt.
Het Prinsenconvent en de Confrérie willen
via deze weg deze drie personen feliciteren
en nogmaals hun dank betuigen.
Tekst Notredame Mark
Bronnen :
Leuvenactueel.be
Leuvens historisch genootschap (Paul Reekmans)
Interview met de heer Buelens Jean
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nieuws heet van de naald

Nieuwe ondersteuning voor de leden van
F.E.N.-Vlaanderen
Het voorbije carnavalseizoen werd het drama dat zich te Aalst heeft voorgedaan, uitvoerig in de pers belicht. Ook
onze federatie heeft er heel wat aandacht aan besteed, maar zoals het vaak met dit soort zaken gebeurt, verzwakt
de aandacht naarmate de tijd vordert en staat men niet meer stil bij de oorzaken en de problemen die zich rond
deze situatie gesteld hebben. Erger nog, en meer bepaald diegenen die nooit het slachtoffer werden van een soortelijk voorval, denken er zelfs niet meer aan hun voorzorgen te nemen. En precies dat willen we voorkomen door
een nieuw en opmerkelijk project te lanceren dat zich in de eerste plaats richt tot de verenigingen die met een
soort drempelvrees of twijfels zitten om over te stappen van een feitelijke vereniging naar een vereniging zonder
winstoogmerk.

Het afgelopen seizoen hebben we meermaals ondervonden dat tal van verenigingen het initiatief zouden willen nemen om
hun huidige “feitelijke vereniging” om te
vormen tot een zogenaamde “vzw”, maar
helaas zitten ze nog met een ganse reeks
van twijfels en vraagtekens.
Vraagtekens en twijfels die we als volgt
kunnen samenvatten.
- Wat zijn de voor- en nadelen?
- Aan welke verplichtingen moet men allemaal voldoen op het vlak van administratie en boekhouding?
- Hoe moeten de statuten opgesteld worden?
Op deze vragen en nog andere die er in
verband mee staan, willen wij een antwoord geven.
Als federatie mogen wij niet tolereren dat
verenigingen op grond van vragen en twijfels een foutieve beslissing nemen.
Vandaar dat we recent binnen F.E.N.Vlaanderen beslist hebben om een nieuw
project te lanceren teneinde de verenigingen die geïnteresseerd zijn om de stap van
feitelijke vereniging naar een vereniging
zonder winstoogmerk (vzw) te zetten, op
alle vlakken te ondersteunen.
Sedert twee jaar kunnen onze aangesloten
leden voluit gebruik maken van de mogelijkheden die we thans via onze website
aanbieden. Gaande van het aanvragen van
verzekeringen, het doorgeven van adreswijzigingen, het plaatsen van zoekertjes en
evenementen, het aangeven van ongeval-

len, enz ... . Allemaal diensten waarvan
onze leden tot hun grote tevredenheid gebruik maken.
Het is een bijzonder handig instrument geworden dat niet meer weg te denken is uit
onze hedendaagse werking.
De ontwikkeling van dit instrument heeft
behoorlijk wat financiële inspanningen van
onze federatie gevraagd, maar als we bijvoorbeeld momenteel mogen vaststellen
dat liefst 98% van alle verzekeringsaanvragen online via onze website gebeuren,
dan voelen we ons bijzonder gelukkig en
merken we dat deze inspanningen daadwerkelijk nodig waren en dus beslist geen
maat voor niets geweest zijn.
Of m.a.w., onze leden zijn ondertussen
vertrouwd met de werking van het systeem en dus werd er binnen onze raad van
bestuur beslist om naar de toekomst toe
de toepassingsmogelijkheden geleidelijk
aan nog verder uit te breiden.
Het project dat momenteel onze grootste
aandacht geniet, heeft - zoals we hiervoor
al aanhaalden - te maken met de verenigingen die een vzw willen oprichten.
Wat behelst dit project in grote lijnen?
Documentatie
Op onze website staat al sedert enkele jaren heel wat uitleg omtrent alles wat met
de werking van een vzw te maken heeft.
We moeten toegeven dat deze documentatie niet meer 100% up-to-date is, maar
daar zal binnenkort verandering in komen.
De teksten zullen inhoudelijk aangepast
worden zodat ze opnieuw beantwoorden
aan alle wettelijke verplichtingen en bepalingen.
Statuten
Aangezien de meeste carnavalsverenigingen omzeggens volgens dezelfde structuur opgebouwd zijn, zullen we een model
van statuten op onze website plaatsen. De
verenigingen kunnen vervolgens met onze
ondersteuning, al dan niet naar eigen behoeften, dit model aanpassen.
Er zal ook uitgelegd worden op welke wijze
deze statuten in het Staatsblad kunnen gepubliceerd worden, enz ...
Kasboek
Als vzw is men verplicht een kasboek bij
te houden waarin alle financiële verrichGazet van de Carnavalist - Nr 174

tingen (ontvangsten en uitgaven) volgens
vastgestelde normen dienen genoteerd te
worden.
In het verleden maakte men gebruik van
speciaal daarvoor ontworpen kasboeken,
maar sedert het informaticatijdperk zijn intrede gedaan heeft, kan dit uiteraard eveneens via computerprogramma’s.
De computerprogramma’s die op de markt
beschikbaar zijn voor vzw’s, zijn vaak te
uitgebreid en op zijn minst niet aangepast
aan het carnavalsgebeuren.
Vandaar dat wij beslist hebben om aan
alle aangesloten leden van onze federatie,
via onze website, elk individueel een eigen “beveiligd” kasboek ter beschikking te
stellen, waarmee ze enerzijds al hun boekhoudkundige verrichtingen kunnen opslaan
en anderzijds rapporten kunnen opstellen
die beantwoorden aan alle wettelijke verplichtingen, zowel voor de Rechtbank van
Koophandel als voor de belastingdiensten.
Opgepast, ook feiteleijke verenigingen
kunnen dit kasboek gebruiken om hun rekeningen bij te houden.
Ledenregister
Elke vzw is verplicht op haar zetel een
ledenregister bij te houden, waarin continu
zowel de nieuwe leden als de leden die
vereniging verlaten, nauwkeurig genoteerd
worden.
Op onze website zal dit ledenregister eveneens digitaal voorzien worden.
Kostprijs voor de leden
Wel, onze federatie zal dit systeem gratis
aanbieden aan alle aangeslotenen!
Vanaf wanneer is het systeem beschikbaar?
Wij hadden gehoopt het project te kunnen
lanceren tegen 15 april 2014, maar zoals
het vaak gaat bij de ontwikkeling van zulke
zaken, duiken er op het laatste moment
links en rechts toch nog wat gebreken op,
ondanks dat alles goed doordacht werd.
Zodra al deze problemen van de baan zijn
en we er zeker van zijn dat alles 100%
foutloos werkt, zullen we al onze verenigingen een bericht sturen met de nodige
uitleg en commentaren.
Dus graag nog even geduld?
Jef Langenaeken
Penningmeester
11

fenevenementen 2015

raad van bestuur 2014

FEN-Artiestenavond
Zaterdag 27 september 2014
Smeermaas (Lanaken)

Try-Out BOL
Zondag 30 november 2014
Zonhoven

FEN-Banket
Zondag 7 december 2014
(plaats nog te bepalen)

Feest der Goedgemutsten
Zaterdag 3 januari 2015
Aalst
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info

3 januari 2015
Florahallen Aalst

Goedgemutsten 2015
een organisatie van

F.E.N.-Vlaanderen
in samenwerking met de

Prinsencaemere Aalst
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advertenties “te huur” en “te koop”

in de
de kijker
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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
Polyester en doek om
wagens en poppen te
maken of te herstellen

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
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
Kleine carnavalswagen met twee verdiepingen.
Hoogste gedeelte is plaats voor 6 à 8 personen.
De onderse plaats voor 10 à 15 personen.
Afmetingen wagen 6.00m lang - 2.44m breed - 3.50m hoog

Contactadres : De Montemannekes - Montenaken 1641/240314
Keijaerts Kris - Beekstraat 10 - 3890 Montenaken
E-mail: cvdemontemannekes@live.be - GSM: 0468/13 86 78
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Te koop
Zelfrijdende praalwagen Volvo V50) in piepschuim. Thema “Belgskes
in Brazil3. Slechts één stoet meegereden in Halle. Reeks C: 3de

1571/040414

Contactadres : De Barielgangers - Halle
Walravens David - Hellestraat 56 - 1615 Lot
GSM: 0496/56 06 12 - E-mail: david.walravens@hotmail.be

Te koop
Prachtige poppen uit isomo. Lijven met kop taliban arabier met
tulband Indiëer. Twee stuks. Hoogte ongeveer 3 meter. Winnaar
carnaval Ninove 2013

Contactadres : Nie Geweun
0932/220913
Manu Geeroms - Terlicht 20 - 9451 Kerksken
GSM: 0479/62 04 06 - E-mail: manu.geeroms@telenet.be
Te koop
Thema “Puzzel van de stoet”. Kledij (23 stuks waarvan 19 dames
en 4 kinderen) + de eerste wagen (onderste foto - zelfrijdend)

Contactadres : Schief Rechtendeur - Kastel (Hamme)
Van den Broeck Sarah - St. Martensommegankstraat 62/21
9220 Moerzeke
E-mail: cvschiefrechtendeur@gmail.com
0993/290314

Mooie praalwagen.

Te koop

Contactadres : De Kontenbonkers - Lede
1209/240314
Moreels Chris - Katstraat 107 - 9340 Lede
E-mailadres: dekontenbonkers@gmail.com GSM: 0474/73 18 40

Te koop
Carnavalwagen met als thema “school”. De wagen is opgebouwd als
trap, waarop schoolbanken zijn geplaatst. Er kunnen zo’n 15 personen
plaatsnemen op de wagen. Drie poppen zijn inclusief. De wagen is gebouwd op een robuust chassis met drie robuuste assen/wielen. Vooraan
is een zware draaikring geïnstalleerd. De totale lengte is zo’n 8 à 9 meter.
Wenst u enkel het chassis te kopen, wenst u de poppen te kopen ... alles
is bespreekbaar. Bij interesse > graag mailen aub.

0529/080414
Contactadres : De Jimmyniekes - Dendermonde
Van den Berghe Patrick - Begijnhoflaan 38 - 9200 Dendermonde
E-mail: pat.vandebee@gmail.com
Te koop
De wagen is 12 m lang. Er zijn nog zeven schaakstukken extra
beschikbaar maar moeten nog afgewrkt worden. Daar kan
eventueel een tweede wagen van gemaakt worden

Contactadres : De Boströse Nachtoilen - Baasrode 0997/280314
Huyck Cindy - Broekkantstraat 83 - 9200 Dendermonde
E-mail: cindy.huyck@telenet.be - GSM: 0476/31 49 54

13
Gazet van de Carnavalist - Nr 174

21
17
22
15

advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
1. 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!

in de
de kijker
in

Te koop
Praalwagen met als thema “ Pizzeria”. Enkel de opbouw van de
wagen: 9 Vespa scooters, 2 koks, 1 ober en nog drie andere poppen.

Te huur
2. Carnavalwagen
Thema “Boot”

1147/200213
Te koop
3. Carnavalswagen met als thema “ Chinese Draak”.
Er is plaats op de wagen voor ongeveer 20 personen.
Bovenaan kan er een prins en nar staan. Eventueel ook kostuums voor
ongeveer 30 personen, zowel kinderen als volwassenen.
Afmetingen van de wagen 3m20 breed, 4m10 hoog, 11m00 lang.
De wagen is ook voorzien voor lichtstoeten, is goed onderhouden
en in deftige staat. Wagen moet getrokken worden door een tractor.

Contactadres : Goedemor - Lede
0695/260314
Junius Yves - Rammelstraat 40 - 9340 Lede
GSM: 0496/51 35 22 - E-mail: yvesjunius@skynet.be
Te koop
Praalwagen. Prijs overeen te komen.

Contactadres : Halfweg - Schakkebroek
Reynders Mario - Diestersteenweg 208 - 3293 Kaggevinne
E-mail: reynders.mario@skynet.be
1147/050314
Te koop
Carnavalswagen uit twee delen , met 2 extra poppen en trommel
om te monteren op trekker (tractor of auto)
16 kostuums 9 voor mannen, 7 voor vrouwen (deze zijn nu maar
aangekocht en kunnen in de winkel nog steeds worden bij besteld)
heren - broek - hoed - beenhoes - vest vrouwen hoedje - pruik kleedje ook de stokken en paraplu’s zijn er bij (niet meer perfect)

Contactadres : De Kadeitschiest - Ronse
1172/190214
Bekers Christophe - Germinal 88 - 9600 Ronse
E-mail: christophebekers@skynet.be - GSM: 0476/70 18 75

Te koop
Carnavalswagen. Thema “Wegenwerken/gemeente”. Drie afzonderlijke stukken. In totaal 17 meter. Gunstige prijs.

Contactadres : Ammoael Tegoaere
1718/140314
Baert Frank - Heirbrugstraat 259 - 9160 Lokeren
GSM: 0498/32 54 05 - E-mail: frank.baert@telenet.be

1477/080414
Contactadres : Sjchief - Buggenhout
April David - Larendries 43 - 2890 Sint-Amands
E-mail: okv.sjchief@hotmail.com - GSM: 0471/54 18 67
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Te koop
Praalwagen 2014 met als thema “Loco-motion”. Deze is beslagen
met ongeveer 50.000 bierkroonkurken. Deze haalde reeds tv en
diverse kranten. Een unieke wagen die kon rekenen op goede
reacties en goede resultaten in de optochten. De wagen is te koop
inclusief onderstel.

Te koop
Wagen bestaande uit 2 delen elk 8 meter, er kunnen 14 mensen
op de wagen plaatsnemen. Stevige onderstellen. Wagen kan onmiddellijk gebruikt worden.Thema “Eigen kweek” maar kan ook
voor andere thema’s gebruikt worden .

1538/010414
Contactadres : De Muffers - Assenede
Van Laere Maarten - Zelzatestraat 39 - 9960 Assenede
GSM: 0473/29 55 10 - E-mail: V_L_maarten@hotmail.com

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 : Orde van de Poperingsche Potüls - Poperinge
Inion Xavier - Bruggestraat 143 - 8970 Poperinge
1444/020414
E-mailadres: xavier.inion@telenet.be GSM: 0496/36 34 39

Contactadres : Lekken en Plekken - Aalst
1624/190313
Mike Heiremans - Bergsken 11 - 9310 Aalst
Gsm : 0479/95 80 54 - E-mail: mike.heiremans@telenet.be

Te koop
1. Drakenkop met of zonder bijhorende drakenlijf, alsook klein
draakje op houten slee. Volledig gemaakt uit isomo.

Te huur
Polyesterwagen. Thema “Mexico”. De wagen is 10,00 m lang,
2,80 m breed en 4,00 m hoog.
De kledij kan eveneeens gehuurd worden. Een 20-tal poncho en
sombreros). Op 1, 2, 3 en 4 maart is de wagen reeds verhuurd.

Te koop
Mooie polyesterwagen vanaf eind april te koop.
De molen achter op de wagen draait rond. De wipjes opzij gaan op
en neer. Alles werkt met electromotoren.
In het busje kan men plaatsnemen + opbergruimte.
Boven kunnen er een 15 tal personen plaatsnemen.

Contactadres : De Fluiters - Kermt
Willy Asnong - Kannaertstraat 71 - 3512 Stevoort
GSM: 0477/60 33 24
E-mail: suzannevandenbergen@hotmail.com

0091/200114

2. Baron op troon. Volledig uit isomo + clownsneus (diameter
100 cm) gemaakt uit polyester.

Contactadres : De Brosselkeire - Aalst
Brisard Gwen - Esplanadeplein 4 - 9300 Aalst
E-mail: akvdebrosselkeire@gmail.com

1684/280314
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Te koop
Prachtige carnavalkostuums waarmee we in Ninove opnieuw een
1ste plaats behaald hebben. De kostuums zijn volledig handgemaakt en slechts in één stoet gebruikt

Contactadres : Wel Bestetj - Ninove
Baten Bart - Gentsestraat 105 - 9400 Ninove
E-mail: bart.baten@telenet.be

1265/010414

Te koop
Carnavalswagen en kledij te koop na Paasmaandag.
Wagen en kledij kunnen ook afzondrlijk aangekocht worden.

in de kijker

Te koop
Praalwagen met 4 grote poppen volledig uit isomo.
Een pop zittend op een troon, andere kunnen in de lucht geschoven worden door middel van een schakelaar.
Achterkant een groot kasteel dat ook omhoog schuift door middel
van een schakelaar. Zeer stevig onderstel van ongeveer een 7 m.
En nog 1 grote pop apart te verkrijgen, kronen zoals op foto’s zijn
een optie. Prijs overeen te komen.

1671/050414
Contactadres : Das ‘t er Over - Dendermonde
De Landtsheer Roby - Van Langenhovestraat 95 - 9200 Dendermonde
GSM: 0471/23 14 14 - E-mail: de_roby@hotmail.com
Te koop - Te huur
Carnavalswagen.
Pas geverfd en nieuw dak opgelegd.
De prijs is bespreekbaar.

Contactadres :
De Pleziermakers - Leuven
Janssens Ciny
Dunberg 71
3210 Lubbeek
GSM: 0496/51 54 37
E-mail: depleziermakers.cindy@hotmail.com

Contactadres : De Looise Feestbeesten - Tessenderlo
1584/210314
Maes Wendy - Tappestraat 23 - 3454 - Rummen
GSM: 0478/23 39 91 - Email: maeswendy74@hotmail.com
Te Koop
Mooie carnavalwagen met het thema “Toy Story”.
Heel mooi afgewerkt, eerste prijs mee behaald!
Zeer goede staat. Vele bewegende delen op perslucht.
Alle vragen en andere foto’s via mail.
We zoeken een prijs rond de 1250€ (Bieden mag)

Contactadres :
1556/090214
Kindercarnaval Weelde - Weelde
Van Hees John - Koning Albertstraat 66 - 2381 Weelde
E-mail: johnvanhees@hotmail.com - GSM: 0476/89 32 06

1368/190214

Te koop
Mooie wagen te koop met als thema “Politiezone 30”.
De wagen bestaat uit 2 delen met een totale lengte van om en bij
de 23 meter. Hij is 4m hoog, maar kan nog uitgeschoven worden
naar boven tot 6m. Ongeveer 4.5 m breed.
De wagen bestaat deels uit polyester, deels isomo.
Wordt te koop aangeboden met 15 politieuniformen (broek, trui en
pet). Prima onderstel, volle banden en verlichting op de wagen.

Contactadres : De Daffy’s - Roeselare
Dimitri Hinnion - Groenstraat, 232 - 8800 Roeselare 1506/170413
GSM: 0499/61 63 90 - E-mail: remco-dimi1@telenet.be
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Te koop
Carnavalspraalwagen van dit jaar. Thema “We gaan naar zee”. Deze
bestaat uit 3 stukken.
1ste stuk: grote isomo poppen “surfers op het water” met een bewegingsysteem
2de stuk: wagen waar een 7-8 tal mensen kunnen staan op dansen
3de stuk: roze Volkswagen camionette “strandwagen”+ ronddraaiende vogel boven de wagen Dit allemaal in Isomo. Hierbij
aftespreken met of zonder onderstellen.
Eveneens zijn er ook 25 tal kostuums en 5 reuzen te verkrijgen.
Alles is bespreekbaar. Goedkope prijs! meer foto’s beschikbaar.

Te koop - Te huur
Carnavalswagens. Paarden met koets. Ideaal voor prinsenwagen.
Veel plaats voor mensen, voorzien om boxen, ... te zetten.
Snoepgoed, karamellen,...

Contactadres : De Biersussen - Balen
0771/290314
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be

Contactadres : De Tcha Tcha Tcha’s - Zottegem 1380/130314
Pede Tim - Grotstraat 28/12 - 9620 Zottegem
GSM: 0498/67 26 13 - E-mail: pedetim@hotmail.com

Te koop
Degelijke wagen met mogelijkheid duwen en trekken,in prima
staat,kan zowel gebruikt worden voor verschillende thema’s alsook
als prinsenwagen.
Wagen compleet met zekeringskast, lichtsturing, alle verlichting,
kleedkamer en wc.
Vrij te bezichtigen na afspraak meer info via mail of telefoon.

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.

Contactadres : De Kanunnikskes - Borgloon
1100/180314
Vankriekelsvenne Bart - Boomstraat 88 - 3840 Borgloon
GSM: 0477/41 51 93 - E-mail: kanunnikskes@telenet.be

Te koop
23 kostuums. Thema “Sultan”.
Vraagprijs 600 Euro.
15 dames (bovenstuk, broek, hoed en shirt lange mouw)
8 heren (bovenstuk, broek, centuur, hoed en shirt lange mouw)
Worden alleen als complete set verkocht. Kunnen ook bij bestelt
worden bij www.karnevalswierts.com/nl/14/1sprookjeskleding.
Nieuwprijs heren: 66 euro - dames 60 euro.

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

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

0961/100413
Contactadres : Thomakokki’s - Eisden
Eric Floryn - Hemelrijkstraat 84 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/89 32 83 - E-mail: eric.floryn@skynet.be
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Te koop
1. Twintig kostuums bestaande uit prachtige tricolore vest, zwart
onderjasje, bijpassende pofbroek en kroon. Prijs overeen te komen.

in de kijker

Te koop
Opbouw voor wagens met als thema’s “Disney”, “Jubilee” en
“Studio 100” (Bumba, Plop, Samson, Piet Paraat, Gert, Big, Mega
Mindy, ...). Prijs overeen te komen.

1265/170314
2. Isomo kop “Delphine Boël” en “Manneke Pis”. Te koop als losse
onderdelen en afgewerkt zoals op de foto.

Contactadres : Steek zu nou nie - Lokeren
1329/080414
Van de Voorde Bjorn - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - E-mail: bjorn.vdv@hotmail.com

Te koop
Pipipruiken (8 stuks) - Mega Afrikaanse pruiken (25 stuks) - Alpenmeisjesoutfit (20 stuks)
1265/010414

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

Te koop
Bent u geïnteresseerd in het huren van deze mooie carnavalswagen? Neem dan gerust contact op met ons via onze email of via
onze website www.tkliekskebudingen.be

Prachtige feestkledij, heel kleurrijk en in perfecte staat (25 stuks)
1091/101012

Contactadres : ‘t Kliekske - Budingen
Steven Knops - Steengrachtstraat 4 - 340 Budingen
E-mail: info@tkliekskebudingen.be
0911/210713

1091/240314
Contactadres : Nabukodonosor - Temse
Smet Kurt Akkerstraat 41 9140 Temse
GSM: 0476/30 28 73 - E-mailadres: qrt.3@telenet.be
www.kvnabukodonosor.be
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Te koop
Zeer mooi, grote, degelijke en handige carnavalswagens.
1. Thema muziek, +/- 20m lang (in 2delen), 5m hoog en 3.5m
breed banden in perfecte staat (liggen nieuwe banden op) plaats
voor +/- 10 mensen op de wagen vanwege alle poppen.
Alle poppen zijn er vanaf te halen. Vraagprijs €1300, nog bespreekbaar.
2. Clownswagen, 12m lang, 4m hoog en 3.5m breed gebruikt door
een jeugdgroep. Banden in zeer goede staat (van voor liggen 2
nieuwe banden).Plaats voor +/- 35 mensen op de wagen.
Vraagprijs €1300, nog bespreekbaar.
Er kan eveneens geruild worden.

Te koop
Carnavalswagen filmsterren. Zeer kleurrijke en prachtige carnavalswagen, vervaardigd in piepschuim.
De wagen is volledig behandeld met een speciale lijm waardoor
het geheel stevig en weersbestendig wordt.
Normaal gezien worden enkel de twee laatste delen verkocht +
alle figuren van het eerste deel. Eventueel valt er te onderhandelen over het zelfrijdend gedeelte.
Alles is volledig demonteerbaar. Diverse mogelijkheden zijn
mogelijk inclusief of exclusief onderstellen (allebei dubbel as),
inclusief of exclusief verlichting. Prijzen zijn overeen te komen.
De wagen heeft een 3de plaats behaald in Halle, alles is in zijn
geheel ook terug te zien op de website van ninof tv in een filmpje
SOS De Leste Kannekes. Wagen heeft slechts 1 stoet gereden.

Contactadres : De Klungelere - Lanaken
1690/060314
Weltjens Sid - Eikelenweg 77 - 3620 Lanaken
E-mail: sid.weltjens@hotmail.com - GSM: 0493/76 29 89

Te koop
Diverse polyester carnavalswagens. Ook verkoop van polyesterpoppen om wagens aan te kleden.

Contactadres : De Leste Kannekes - Halle
1249/020414
Lories Jeroen - Hernestraat 29 - 1570 Tollembeek
GSM: 0494/04 11 69 - Email: jeroen.lories@skynet.be

Te koop
Wij verkopen onze carnavalswagen met thema “Koken”.
Deze wagen bestaat uit twee delen:
1ste deel: grote kok met attributen
2de deel: huisje
Mogelijkheid om delen te laten draaien.
L: 18 m - B: 3m - H: 4 m
Meer informatie bij Nathalie 0476/46 68 31 of bij
Jonas 0472/22 26 82

Contactadres : Sheif ad Maas - Maasmechelen
1669/050314
Eeckhout Stehan - Oude baan 317/5 - 3630 Maasmechelen
E-mail: stephan_eeckhout@hotmail.com - GSM: 0478/97 96 16
Te koop
Kledij van seizoen 2011(Tirol) en seizoen 2012 (Elfen en trollen).

Contactadres : De Sharky’s
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp 1515/020412
GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be

Contactadres : De Nachtvlinders - Haasdonk
Nathalie Kindt - Heirbaan 90a - 9120 Haasdonk
0152/040513
GSM: 0472/22 26 85 E-mail: nathaliekindt@hotmail.com
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Te Koop
Al deze carnavalkostuums zijn eigenhandig gemaakt en dus
uniek. Er werden mooie prijzen mee gehaald.
+/- 30 volwassenkostuums en +/- 5 kinderkostuums.
Alles moet weg wegens plaatsgebrek. Elk goed bod wordt overwogen.
Thema Thriller”

Thema “Moulin Rouge”

in de kijker
Te koop

Losse poppen te koop (Helikopters, Parachutisten, Dubbeldekker
vliegtuigen, pop in vliegtuig ) Ook de volledige wagen kan gekocht
worden maar dan alleen de polyester! De trekwagen en de onderstellen in ijzer verkopen we niet. TE KOOP TOT JUNI 2014

Contactadres : Dei van Bei Chic
0690/030414
Eddy De Greef - Biezeweide 172 - 1500 Halle
GSM: 0472/83 15 43 - E-mail: zzditch1@telenet.be

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 : De Moesenezen - Moerzeke (Hamme)
Mario Nobels - Smidsestraat 82 - 9200 Grembergen 1429/040913
GSM: 0476/50 57 57 - E-mail: nobels_mario@hotmail.com

Te koop
Veertigtal piraten kostuums en dit zowel voor heren als voor
dames. In zeer goede staat.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Nachtraven- Vlijtingen
1636/121212
Lathouwers Benny - Panisveld 27 - 3770 Riemst
GSM: 0476/21 22 07 - E-mail: bennylathouwers@pandora.be
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

Contactadres : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3/2 - 3620 Lanaken
GSM: 0477/21 29 03
E-mail: servaas.moonen@skynet.be

1059/021113

Te koop
Twee prachtige wagons voor thema “Indische trein”. Wagons staan op veren
en kunnen schommelen. Op elke wagon kan tussen 10 en 16 personen
staan. Heel komisch thema!

0919/170314
Contactadres : De Oeteldonkers - Steendorp
De Saegher Edwin - Frans Smetstraat 3 - 9100 Temse
GSM: 0498/90 80 28 - E-mail: edwin.de.saegher@telenet.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
1. Prachtige klassieke toog.
Gebouwd rond een tractor. Apart
verkrijgbaar (dient in dat geval gedemonteerd te worden) of eventueel in
zijn geheel met tractor inbegrepen.

2. Acht poppen om op een praalwagen
te plaatsen.
Ook apart verkrijgbaar.
In perfecte staat (enkel gebruikt in de
stoet van Aalst carnaval 2014).

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

3. Vijftien draagpoppen volledig uit
polyester met als thema “Een ferm
stuk in mijn kraag”!
Ook apart verkrijgbaar. Zeer hoge
amusementswaarde in de stoet !!!!!
Enkel gebruikt in de zondagstoet
van Aalst Carnaval 2014 dus nog in
perfecte staat.
1606/220212
Contactadres : De Maasköpkes
Sammy Paradis - Oude Ophoverbaan 15 - 3680 Maaseik
GSM: 0474/94 62 64 - E-mail: sammyparadis@hotmail.com

Contactadres : Bedesterd - Aalst
GSM:

1578/130314

E-mail:

Te huur - Te koop
Prachtige carnavalswagen in twee delen. Zeer goed onderstel.

Te Koop
Volledige opbouw Mickey Mouse Parade.
Bestaat uit de volgende onderdelen. Mickey Mousegezicht met
oren (3 meter hoog). Oren afneembaar. Mickey Mouse handen (1
meter groot). Donald Duck gezicht (grootte 3 meter). Hoofddeksel
afneembaar. Donald Ducks handen tinkerbel volledige pop (hoogte
2 meter). Bij ons lag plat en vloog rond. Alles vervaardigd in isimo
en verstevigd met ijzer de twee grote koppen. Er is een voet bij
in ijzer die u kan monteren op uw wagen. Zeer stevig. Tevens
nog andere onderdelen, bijvoorbeeld, twee panelen, kasteel, Disneykaars, Disneyplakaten, enz ....Alles samen tegen een goedkope
prijs. Onderdelen kunnen ook afzonderlijke aangekocht worden.

0542/070414
Contactadres : De Pierrotvrienden - Baasrode
Van De Perre Maurice - Bergveld 4 - 9255 Buggenhout
GSM: 0477/58 76 11 - E-mail: maurice.vandeperre@skynet.be
Te Koop
Kledij (drie thema’s) - Disco - Vickings - Alladin

10 blauwe slipjassen
Blauwe jassen met aan de achterzijde twee
uiteinden. Er zijn dames- en herenmodellen.
Ze zijn slechts eenmaal gekreukt geweest.
Nieuwprijs €30,00 per stuk, maar ze mogen
weg voor de helft van de prijs

Contactadres : De Pekkers - Blankenberge
Bart Depauw - Limburgstirumstraat 37 - 8370 Blankenberge
GSM: 0485/46 12 16 - E-mail: pekker@hotmail.be 1493/300713

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 huur - Te koop

Te koop
advertentiesKostuums:
“te huur”
Jurk inclusiefen
pruik “te
en hoedkoop”
in zeer goede staat.

Mooie grote degelijke carnavalswagen ideaal voor iedere groep of
vereniging groot of klein. Voldoende ruimte om op te staan ook
opbergruimte in de grote toren achter op de wagen. Kan zowel
getrokken worden door een jeep of traktor met trekhaak. Kan
ook dienen bij en lichtstoet de wagen is voorzien van verlichting. Momenteel nog op elke datum vrij eventueel te huur met of
zonder kledij ook eventueel verhuur met chauffeur en begeleiding.
Mogelijk om ook muziekinstallatie te huren voor op de wagen. Voor
meer info mail gerust of bel 0497/78.73.14

Beschikbaar vanaf 01/04/2014. Tegen dan slechts driemaal enkel
tijdens optochten gedragen. Totaal aantal kostuums: 13 volwassenen en 6 kinderen Vraagprijs: overeen te komen

Mogelijk altijd vrijblijvend te bezichtigen

Contactadres : Carnavalcomite Kermt - Tuilt - Spalbeek
Davy Pirens - Thiewinkelstraat 130 - 3560 Lummen 1698/201013
GSM: 0478/21 90 24 - E-mail: davy.pirens@live.be
Te koop
Grote stevige aanhangwagen. Ideaal om te gebruiken als onderstel voor
praalwagen, dansplateau etc. De plateau van de aanhangwagen is 5,00
meter lang en 2,5 meter breed. De totale lengte van het stuk is ca. 7,70
meter. Overigens beschikt de aanhangwagen over een draaikrans, 4 assen en 4 paar wielen. De voorste assen zijn extra verstevigd, omdat daar
onze dieselgenerator opstond van c.a.1000 kg. Vraagprijs 1500 Euro

Contactadres : Der es leven achter ‘t komiteee
Robberecht Bert - Guillaumestraat 4 - 9220 Hamme
E-mail: dereslevenachtertkomitee@hotmail.com
1722/110314
GSM: 0477/72 71 26

Te koop
1. Mooie carnavalswagen uit polyester met als thema “Muziekwereld”.
De wagen bestaat uit 3 delen, een trekker, overbouw en twee getrokken karren. De wagen is 25 m lang, 3,70 m breed en 4,50 m
hoog. Op de wagen is er plaats voor een stroomgroep, drank , ... .
Er zijn tal van bewegingen zonder motoren alsook loopgroep te
koop.

1431/181113
Contactadres : Van ‘t Alverdrau Donker Geworden
Robin Boeykens - Stebbingen 1 - 9400 Denderwindeke
Gsm : 0497/17 03 42 E-mail: robin.boeykens@telenet.be
Te koop
Kostuums “Flower Power”, slechts driemaal gedragen. Het kostuum
bestaat uit drie delen en de volgende types zijn beschikbaar.
- 17 dames-, 12 mannen- en 5 kinderkostuums.

2. Mooie leuke carnavalswagen met als thema “Onderwaterwereld”. Zelfrijdend en in polyester. De wagen is 8,00 m lang, 3,70
m breed eb 4,40 m hoog. Staat mooi en e verf en is overbouwd op
een VW-Caddy. Rijdt prima.

Contactadres : De Köntjes - Tongeren
1474/250413
Guy Ghijsens - Kattenstraat 3 - 3700 Tongeren
GSM: 0470/32 73 42 - E-mail: ghysens.guy@skynet.be

1735/040314
Contactadres : Leut on den Teut - Kieldrecht
Warrens Benji - Sportpleinstraat 8 - 9130 Kieldrecht
GSM: 0496/93 46 08 - E-mail: benjiwarrens@hotmail.com
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Te koop
Kleurrijke, speelse carnavalswagen te koop met als thema : Pinguïns.
Deze wagen is gemaakt in polyester, en bestaat uit twee delen.
Ieder deel is voorzien van een dessel, zodanig dat hij apart kan
getrokken worden.
Wagen 1 : lengte: 5,40m - breedte: 2,40m en hoogte: 3,90m.
Wagen 2 : lengte: 4,90m - breedte: 2,30m en de hoogte: 3,90m.
Verschillende poppen kunnen van deze wagen genomen worden.
Eventueel kan de wagen geleverd worden bij de koper.Prijs €1000
2. Varkentjes
Kleurrijke varkentjes uit polyester. Hoogte: 1,60m - Breedte: 0,90.
Er zijn 8 stuks beschikbaar. Prijs €25 per stuk.
3. Prinsessen
Kleurrijke prinsessen uit polyester. Hoogte: 1,80m - Breedte:
1,00m. Er zijn 4 stuks beschikbaar. Prijs €12,50 per stuk. Voor €50
zijn ze alle vier van u.
Zowel in de mannelijke pop, als in de varkentjes en de prinsessen
zit een ijzeren staaf waardoor ze ergens kunnen op bevestigd
worden.

Te koop
Prachtige locomotief met draaiende wielen gebouwd op een Renault
Traffic diesel. Hoogte zonder schouw = 3.50m hoogte met schouw =
±4.5m. Lengte van de wagen zonder aanhangwagen ±7m.
In de schouw en in de vaten aan de zijkanten zitten in totaal 4
vrachtwagentoeters op luchtdruk (compressor niet inbegrepen) In
de vaten aan de zijkant zit steeds een lichtspot. Achteraan in de
cabine van de trein kan er volk staan. Perfecte mogelijkheid om hier
met weinig werk een mooie lichttrein van te maken.
Ook de mogelijkheid om de aanhangwagen met pompwagen over
te nemen aan schappelijke prijs. Het is een dubbelas remork met
plateau van 4m in zeer goede staat!!

Contactadres : De Muizen - Mortsel
1648/100314
De Backer Kasper - Transvaalstraat 92 - 2550 Kontich
E-mail: kasper.debacker@telenet.be - GSM: 0474/41 34 94
Contactadres : De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
Loos Francis - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde 0821/200913
GSM: 0496/83 19 95 - E-mail: snot-e-bellen@hotmail.com
Te koop
Zelfrijdende driedelige wagen. Thema “Treintje”. Volledig voorzien
van verlichting, alsook zelfrijdend onderstel met metalen constructie
voor torenbouw. Zie foto website FEN-Vlaanderen.

Contactadres : Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg 0906/181213
Martens Tom - Lt. Cormeaulaan, 5 - 3970 Leopoldsburg
E-mail: tom_martens@mail.be GSM: 0477/54 12 53
Te koop
Praalwagen. Loco met wagen. Wagen kan zowel geduwd als getrokken worden. Plaats voor +-35 personen op de wagen.

Contactadres : De Gezellen van Taxandria - Neerpelt 0906/181213
Rony Hoeben - Oude Kerkhofstraat 20 b 3 - 3910 Neerpelt
E-mail: ronyensilvie@telenet.be GSM: 0475/67 25 72

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

1042/130313

Te koop
Een assortiment mooie kledij.

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

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

Mevrouw
Kelly Sijmons
Prinses van Limburg 2013-2014
Geboren op 13 november 1987
Overleden op 13 maart 2014

Mevrouw
Margueritte Denoyette
weduwe van Louis Foret
Gewezen lid van De Knullen - Mechelen
Geboren te Antwerpen op 12 november 1923
Overleden te Mechelen op 17 maart 2014

De Heer
Antoine Naudts
echtgenoot van Mevrouw Jeannine Van Hemelryck
Lid van Lokerse carnavalsgroep “Steekt zu Nou Nie”
Geboren te Beervelde op 6 augustus 1945
Overleden te Lokeren op 28 maart 2014

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

