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Ondanks de gure wind tijdens tal van optochten
zorgden de carnavalisten toch voor een warme sfeer

Carnaval is de voorbode
van de aankomende lente

Gilbert Opsteyn
medestichter F.E.N.
aan het woord

fenvlaanderen in dienst van carnaval

editoriaal

Geachte lezers
Beste carnavalsvrienden
Hier zijn we alweer met de laatste Gazet
van de Carnavalist van dit seizoen. Het
schrijven van het voorwoord is voor mij
ondertussen bijna de normaalste zaak
van de wereld geworden.
Het seizoen 2014-2015 zit er weeral op
en het loont de moeite om even terug
te blikken.
Geen ijskoude, barre wintertoestanden,
maar wel maartse buien en aprilse grillen
speelden ons soms parten tijdens de
stoeten. De carnavalsgroepen hebben
dit weer getrotseerd en hebben er voor
gezorgd dat we toch een gezellig carnaval
mochten beleven.
Mijn “steek“ af voor de groepen die toch
weer een voortreffelijke editie van hun
stoet hebben georganiseerd om de talrijke toeschouwers overal te amuseren.
Dit wijst erop dat carnavalisten er met
hart en ziel voor gaan om ieder jaar
opnieuw met prachtige wagens, kledij
en de nodige danspasjes voor de dag
te komen. Doe zo verder, beste carnavalvrienden.
Ook voor de verenigingen die een lichtstoet organiseerden een dikke proficiat.
Deze waren ook weer prachtig en hartverwarmend. De mooi verlichte wagens
deden regen en wind al gauw vergeten.
Ik stel vast dat het carnaval weer heel
sterk leeft onder de mensen. Bijna iedere
school organiseert wel een evenement
rond het thema carnaval. Iedereen wordt
nauwer betrokken bij het carnavalgebeuren en raakt er nog meer door geboeid. Het iedere seizoen groeiend aantal
jeugdgroepen is hiervan het beste bewijs.
Als we terugblikken op de carnavalbals, de
aanstellingen van de prinsen, prinsessen,
jeugdprinsen, jeugdprinsessen, seniorenprinsen en seniorenprinsessen, kan
ik alleen maar oordelen dat het seizoen
2014-2015 als super geslaagd mag

heid bij de aangesloten leden.
Onze hardwerkende ploeg staat steeds ter
beschikking van al onze leden, week na week,
dag na dag. De talrijke vergaderingen tot
midden in de nacht zorgen ervoor dat alles
op een vlotte manier verloopt.
Graag wil ik u er ook op wijzen dat er nog
velen zijn die de laatste minuut nog afkomen
om hun verzekering in orde te brengen, maar
u kan ook wel begrijpen dat dit met 626 leden
soms wel eens kan misgaan als u laattijdig
uw verzekering aanvraagt of betaalt. Hou
er in de toekomst rekening mee dat u tijdig
alles in orde brengt, zodat ook wij de tijd
krijgen om uw zaken in orde te brengen. De
fout ligt niet altijd bij ons, maar vaak ook
aan de nalatigheid van personen binnen uw
eigen vereniging die bepaalde zaken moeten
doorsturen of betalen.
Ook tijdens de volgende maanden zitten
we niet stil: de voorbereidingen voor de
Artiestenavond, de Try-Out van BOL, het
F.E.N.-banket en ons ledenfeest. Er ligt dus
nog voldoende werk op ons te wachten, maar
het gaat vooruit.
Ook het vzw-project staat klaar om van start
te gaan, maar hierover meer in deze editie.
Het Feest der Goedgemutsten zal plaatsvinden op zaterdag 2 januari 2016. Voor de
derde keer zal Lommel de gaststad zijn voor
ons ledenfeest. De organisatie, die in handen
is van Carnaval Lommel, zal alles in het werk
stellen om “De Soeverijn” om te bouwen tot
een heuse Narrentempel.
Dus beste vrienden en carnavalisten, als
voorzitter mag ik dit seizoen met een zeer
goed gevoel afsluiten en houd ik eraan om iedereen die meegewerkt heeft aan de verdere
uitbouw van onze federatie, alsook alle leden
van F.E.N.-Vlaanderen, oprecht te danken.
Tot slot dank ik ook de verenigingen waar
we weer te gast mochten zijn en zeer goed
ontvangen werden. Vanaf nu mag u genieten
van een welverdiende rustperiode om er
dan het volgende seizoen weer volledig in
te vliegen.
Nog een prettige, zonovergoten rustpauze en
we zien elkaar binnen zes maanden.
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter F.E.N.-Vlaanderen

worden bestempeld, mede door de inzet
van de honderden vrijwilligers. Een dikke
proficiat alweer aan allen die hieraan hebben
meegewerkt.
Ook een grote dank aan de toeschouwers
die telkens naar iedere optocht kwamen
kijken en er ook echt van genoten hebben,
want zonder toeschouwers kan het ook geen
geslaagde optocht worden. Verder wil ik ook
de vele sponsors bedanken.
Ik heb vanop het podium tal van carnavalsgroepen een traantje zien wegpinken op het
einde van de laatste stoet. Dat doet wat met
een mens.
Wat F.E.N.- Vlaanderen betreft, mogen we
eveneens spreken van alweer een geslaagd
seizoen. We boekten vooruitgang op alle
terreinen en het is geruststellend te mogen
vaststellen dat er nog steeds nieuwe verenigingen worden opgestart en lid worden van
F.E.N. Op dit moment tellen we 626 verenigingen in onze grote F.E.N-familie en er staan
er nog in de wachtlijst om aan te sluiten
voor 2015-2016. Hiermee kan ik alleen maar
zeggen dat F.E.N.-Vlaanderen goed bezig is.
Jammer genoeg wordt maar al te vaak van
onze bestuursleden verwacht dat ze, liefst
met zoveel mogelijk personen, aanwezig zijn
op alle evenementen van de verenigingen.
Dit hoort inderdaad tot het takenpakket van
onze bestuursleden en we doen daarom
ons uiterste best om dat zo goed mogelijk
te doen, maar dat lukt niet altijd. Dit heeft
ook veel te maken met het feit dat er verenigingen zijn die de gewoonte krijgen om ons
niet of laattijdig uit te nodigen voor hun bal,
hun stoet of een andere activiteit. Wel beste
vrienden, mag ik via deze weg een oproep
doen om toch even de moeite te nemen om
de F.E.N.-afgevaardigden van uw regio tijdig
een uitnodiging te sturen via mail of post,
zodat ze dit kunnen inplannen, anders is het
niet meer te doen en loopt u de kans om
niemand op uw activiteit te hebben.
Ondertussen heeft elk lid, zowel de verenigingen als de individuele leden, het betalingsverzoek voor de nieuwe lidgelden 2015-2016
toegestuurd gekregen via mail of met de
post. De betalingen lopen al vlot binnen en
dat doet ons uiteraard veel plezier, maar het
is tevens een bewijs van de grote tevreden-
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niet vergeten

Nieuwe lidgelden en evenementen 2016
Op 30 april 2014 loopt immers, volgens de
statuten van onze federatie, het carnavalseizoen 2014/2015 ten einde.
Het is bovendien 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 2015
opnieuw in orde.

Lidgeld 2015-2016
Omstreeks 8 maart hebben al onze leden
hetzij in hun brievenbus, hetzij in hun mailbox
een uitnodiging kunnen vinden om hun lidgeld voor het seizoen 2015/2016 te betalen.
Inderdaad, alle verenigingen die we niet
via internet kunnen bereiken, kregen deze
uitnodiging via de klassieke post. Het is inmiddels een zeer beperkte groep geworden,
maar dat neemt niet weg dat we deze verenigingen zullen blijven contacteren via bpost.
Anderzijds zitten we ondertussen al een stuk
in de 21ste eeuw en wordt alsmaar meer
briefwisseling verstuurd via internet.
F.E.N.-Vlaanderen heeft deze trein niet gemist en de laatste twee jaar fors geïnvesteerd
in een performant informaticasysteem. Het
zou dus zonde zijn om de mogelijkheden van
het internetverkeer niet 100% te benutten.
Vandaar dat zowat 92% van alle uitnodigingen om de nieuwe lidgelden te betalen,
verzonden werden via internet.
Dat dit geen foute keuze was, blijkt duidelijk
uit het grote aantal betalingen die dagelijks
mogen genoteerd worden, of m.a.w. “het
loopt als een trein”.
Het feit dat op het huidig ogenblik quasi
99% voor alle verzekeringsaanvragen en
-dekkingen de administratieve afhandeling
verloopt via internet, bewijst duidelijk dat
onze verenigingen deze moderne wijze van
communicatie stevig onder de knie hebben en
appreciëren. Van de klok terugdraaien, kan er
in die omstandigheden dus geen sprake meer
zijn. De tijd van de kostelijke en tijdrovende
papierwinkel is definitief voorbij en bovendien
is de huidige werkwijze ook nog erg milieuvriendelijk. Wie durft er nu nog beweren dat
carnavalisten zich weinig of niets aantrekken
van de milieuvervuiling.
Dus opgepast, al wie zijn lidgeld 2015-2016
ondertussen nog niet betaald heeft, durven
we toch aanraden dit niet uit het oog te
verliezen.

Op 30 april 2015 vervalt namelijk ook de
dekking van de gratis verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” indien het lidgeld
niet betaald is. We willen dus in ieder geval
vermijden dat verenigingen onbewust in de
problemen zouden komen als gevolg van
een gebrek aan een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid.

talingen 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.
We moeten bovendien ook rekening houden
met het ultra korte carnavalseizoen volgend
jaar. Het zal dus drummen worden om een
passende datum te vinden.

Evenementen 2015-2016
Anderzijds kunnen vanaf nu uiteraard ook
alle evenementen voor het komende seizoen
gemeld worden via onze website.
Stilaan zien we op onze website deze evenementenkalender dagelijks groeien. Het is
inderdaad aangewezen om je evenementen
voor 2016 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.
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 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.

Marion Hoop Design

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

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

Provincie Limburg
- De Ridders van Heco - Tongeren
- De Knapzek - Val-Meer
- De Keuj - Herderen
- Orde van de Tutters - Hasselt

Provincie Vlaams-Brabant
- Hofmaarschalken en Hofdames - Halle
Verenigingen die 2 x 11 jaar lid zijn
van FEN-Vlaanderen

Provincie Limburg
- Orde van Hemel en Aarde - Linter
- De Lindemannen - Rutten
- Apollonaise - Lanaken
- ‘t Roet Kruus - Lanaken
- De Zweitzökskes - Ophoven
- De Doorbieters - Lanaken

Provincie Oost-Vlaanderen
- Kastel 250 - Hamme
- De Kontenbonkers - Lede

Tijdens het voorbije carnavalseizoen
2015 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

- Gemeentelijke Feestcommissie - Assenede
- Dweis - Dendermonde

Provincie Vlaams-Brabant
Provincie Antwerpen
- De Papboeren - Wortel
- Mechels Carnaval Komitee - Mechelen

Provincie Oost-Vlaanderen
- Gemeentelijk Feestkomitee - Lede

Provincie West-Vlaanderen
- Orde van de Charleston - Westende

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

Provincie Oost-Vlaanderen
- De Neef Marc - Lede
- Deriemaker Gunther - Ronse
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Tijdens het seizoen 2015-2016 zullen
voor het eerst in de geschiedenis van
F.E.N.-Vlaanderen drie verenigingen
gevierd worden voor hun 4 x 11 jaar lidmaatschap bij de federatie.
Er werd ondertussen een prachtig nieuw
jubileumspeldje ontworpen, maar dat
houden we nog even geheim.
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welkom bij fenvlaanderen

Nieuwe leden bij FEN-Vlaanderen 2015
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 2014 mochten we afsluiten met 602 aangesloten verenigingen en 65 individuele leden. Deze keer is de teller
blijven staan op 627 aangesloten verenigingen en 73 individuele leden. Of met andere woorden, een flinke aangroei zowel
bij de individuele leden als bij de verenigingen, ondanks het feit dat er jaarlijks heel wat verenigingen om de een of andere
reden van het toneel verdwijnen.
Zo mochten we het afgelopen seizoen in totaal bijgevolg 78 nieuwe aansluitingen (63 verenigingen en 15 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
- ‘t Gevolg - Aartselaar
- De Zwarte Wolven - Borsbeek

Provincie Limburg
- Ver. Hasseltse Carnavalsgroepen- Hasselt
- De Decibellekes - Bilzen
- De Boggetter Lanterfanters - Bocholt
- Harlekijn - Tongeren
- ‘t Grens Sjendaol - Lanaken
- De Crazyjokers - Diepenbeek
- Niks mot alles kin - Lanaken
- De Boedhas - Alken
- Strupkes United Vroenhoven - Vroenhoven
- Imdat ‘t Kin - Lanaken
- De Sjoonkelere - Dilsen-Stokken
- De Fruitfretters - Rummen
- De’n toeg is van o’s - Sint-Truiden
- Piwi Happy Boys - Paal (Beringen)
- Zoewiezoe - Lanaken
- De Harde Kern Kaulille - Bocholt
- De Leute Meute - Hamont
- De Accordeonnekes - Tongeren
- De Peerd - Riemst
- Friends Forever - Sint-Truiden
- Orde van de Jarretel - Sint-Truiden
- De Leveemeeckers - Bilzen
- De Feesboekie’s -Sint-Truiden
- De Doorzetters - Borgloon
- De Foute Ruiters - Jesseren (Borgloon)
- Provincie Oost-Vlaanderen
- Ge zult het zien - Stekene
- De Ninoofse Mikkadoo’s - Ninove
- Super Stikkies- Baasrode
- De Sparatjes - Merelbeke
- Osta Spoedja - Ninove
- De Bon Vivants - Ronse
- De Deurbijters - Hamme
- De Zwiejtollekes - Aalst

- De Moesjkes - Meerbeke
- Amuuze - Ronse
- Chiwawa - Baasrode
- De Ninofske Mikkadoo’s - Ninove
- De Djippenassen - Moerzeke
- We Gaome Teupe - Assenede
- Ysebaert Event Team - Zwalm
- De Chalekies - Ronse
- De Bonenklakkers - Oudenaarde
- De Sperrezjiekers - Aalst
- De Boulevard - Wetteren
- De Moilentrekkers - Lede
- De Plekkers - Lede
- Minder es miër gestoikt - Aalst
- Oetsjewaaa - Lede
- Voil Jeannetten en Sjikke Boeremadammen Comité - Opstal
- De Verstoeitelingskes - Aalst
- Achterwesjoever - Sint-Gillis-bij-Dendermonde
- De Deurzakkers - Rupelmonde
- De Nachtoilen - Denderleeuw
- Bepikt - Hamme
- - Provincie Vlaams-Brabant
- Orde der Kaarskatten - Scherpenheuvel
- De Vollokes - Attenhoven
- De Wolven - Tienen
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- Provincie West-Vlaanderen
- Stekselorde - Moorsele
- Stadsbestuur Torhout - Organisatiecomité carnaval - Torhout
- Achtersevoren - Wingene
- Houtlandse Carnavalsraad - Zedelgem

Individuele leden
Provincie Antwerpen
- Beckers Sandra - Borgerhout
- Van Cauter Jan - Kalmthout

Provincie Limburg
- De Greef Wilfried - Diepenbeek

Provincie Oost-Vlaanderen
-

Van Acker Koen - Aalst
Batteau Sven - Ronse
Dedonder Nancy - Nukerke
Desmet Didier - Nukerke
Van Hoecke Andre - Wetteren
De Backer François - Aalst
Verhofstadt Florean - Aalst
Van Den Berghe Kurt - Ninove
Jonas Pierre - Semmerzake

Provincie Vlaams-Brabant
- Vlayen Julien - Diest

Provincie West-Vlaanderen
- Rogiest Marc - Zeebrugge
- Martens Marc R.J. - Torhout
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in de kijker

Familie Vangerven uit Kraainem besmet
door carnavalsmicrobe
door het gemeentebestuur aangesproken
om carnaval nieuw leven in te blazen. Zo
ontstond het nieuwe carnavalscomité dat
nu vzw Carnafolk heet.
De carnavalsmicrobe was nooit ver weg
geweest en iedereen in de familie Vangerven
gooide zich in de carnavalswereld. Het kon
dan ook niet anders of in 2010 werd de oudste zoon prins carnaval. ZZ Kenneth genoot
met volle teugen van de carnavalsambiance,
net zoals ZZ Odul die datzelfde jaar 22 jaar
prins vierde.

Zijne Zotheid Yannick I zwaait de scepter
over het carnaval in Kraainem. Hiermee is
na papa Ludo, mama Karine en broer Kenneth iedereen in de familie prins of prinses
geweest.
Ludo zette zijn eerste stappen in het
Kraainems carnaval in 1978 bij de eerste
publieke prinsverkiezing. Enkele jaren later
trad hij toe tot de Raad van Elf en werd
secretaris. In 1988 werd hij aangesteld
als gemeentelijke carnavalsprins ZZ Prins
Odul I. Datzelfde jaar werd Kenneth geboren,
die amper een paar maanden oud, in de
kinderkoets, de opening van het nieuwe
carnavaljaar 1988-89 meemaakte.
Karine ging, na lang aandringen door commandeur Willy, akkoord om in 1990 een jaar

als prinses carnaval door het leven te gaan.
Het werd spijtig genoeg het laatste jaar dat
het Kraainems carnaval georganiseerd werd
door de vzw Vriendenkring Piet Boesmans
Oud Kraainem. De financiële toestand en
politieke meningsverschillen verplichtten
de stichters van het Kraainems carnaval de
fakkel door te geven aan anderen.
Hoewel de familie Vangerven niet meer
echt actief in het carnaval bezig was, bleef
ze naar carnavalstoeten gaan en het moest
erg slecht weer zijn om niet naar de stoet
van Halle te gaan, want dat was en is voor
hen nog altijd het schoonste carnaval. Het
magische jaar 2000 betekende voor hen een
terugkeer naar het actief carnaval vieren.
Vele carnavalisten van de beginjaren werden

Kenneth had tijdens zijn prinsenjaar beloofd om zijn broer klaar te stomen tot de
volgende prins carnaval van Kraainem. Hij
heeft woord gehouden. De broers Vangerven
vliegen er regelmatig stevig in en zijn geen
onbekenden meer in het carnaval. Vijf jaar
na zijn broer stelde Yannick zich kandidaat
prins. Hij werd op 7 februari aangesteld
als nieuwe prins carnaval van Kraainem en
op zaterdag 21 februari 2015 werd Zijne
Zotheid Yannick ontvangen door het gemeentebestuur en ontving hij de gemeentesleutel en de burgemeesterssjerp om één
dag over de gemeente te regeren. Hij en alle
andere leden van het carnavalscomité zijn
fier dat ze er opnieuw in zijn geslaagd om
een prachtige carnavalstoet te organiseren.
Behalve op hun eigen carnaval, maakten
ze natuurlijk ook veel carnavalsplezier met
hun carnavalsvrienden op de vele festiviteiten waar ze van de partij waren. Het was
geweldig!
Eenmaal de carnavalsmicrobe in de familie
zit, is ze niet meer weg te krijgen.
Alaaf, alaaf, alaaf
As w’er zen Zemmer !

Als u stortingen doet op onze rekening,
denk er dan ook steeds aan uw
lidnummer in de “Mededeling” te
vermelden.
Zo bespaart u ons veel nutteloos
opzoekingswerk en worden uw
betalingen altijd correct geboekt!
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ADVOCATENKANTOOR DEBUYST

Frederic DEBUYST Alda ROMAIN Greet HELEVEN
Jessie BAERTS Lien VAN MARCKE

Gratis eerste consultatie
Regulier - Rechtsbijstand - Pro Deo - Forfaitair
St.-Truidersteenweg 247 - 3840 Borgloon (Gotem)
012-26 32 04 012-21 30 66 www.justius.be
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nieuws heet van de naald

Nieuwe ondersteuning voor de leden van
F.E.N.-Vlaanderen, eindelijk klaar!
In dezelfde editie (april) van ons ledenblad vorig jaar kondigden we met veel bravoure aan dat er “weldra” een
nieuw ondersteuningsproject, het zogenaamde “VZW-project”, ter beschikking zou gesteld worden van onze leden.
Helaas heeft de ontwikkeling van dit unieke project veel meer tijd in beslag genomen dan oorspronkelijk werd
ingeschat. Het project werd niet ontwikkeld door één persoon, maar door een team van enkele enthousiaste
medewerkers. Het juridisch gedeelte stond onder de leiding en het waakzame oog van Meester Frederic Debuyst
uit Borgloon. Voor wat de ontwikkeling van de software betreft, werd beroep gedaan op het bedrijf Forwrd uit
Zutendaal, ondertussen de huisleverancier van F.E.N.-Vlaanderen voor alles wat met software te maken heeft,
terwijl Jef Langenaeken en Jeroen Bellings instonden voor de opvolging en coördinatie.

De laatste jaren 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 immers niet tolereren dat verenigingen op
grond van vragen en twijfels een foutieve
beslissing nemen.
Vandaar dat binnen F.E.N.-Vlaanderen
beslist werd om een nieuw project te
lanceren teneinde de verenigingen die
geïnteresseerd zijn om de stap van een
feitelijke vereniging naar een vereniging
zonder winstoogmerk (vzw) te zetten, op
alle vlakken te ondersteunen.
Sedert drie 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 maar liefst 99% van alle verzekeringsaanvragen online via onze website
gebeuren, dan voelen we ons bijzonder
gelukkig en merken we dat deze inspanningen daadwerkelijk nodig waren.
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.
Omdat de inhoud van de teksten in sommige gevallen niet meer 100% up-to-date
was, werden ze inhoudelijk aangepast
zodat ze opnieuw beantwoorden aan alle
wettelijke verplichtingen en bepalingen.
Statuten
Aangezien de meeste carnavalsverenigingen omzeggens volgens dezelfde structuur
opgebouwd zijn, zal een model van statuten op onze website geplaatst worden.
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 verrichtingen (ontvangsten en uitgaven) volgens
vastgestelde normen dienen genoteerd te
worden.
In het verleden maakte men gebruik van
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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 feitelijke 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 de
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.
Momenteel zijn alle testen zo goed als
afgerond en gaan we ervan uit dat in de
week na 1 mei 2015 het project definitief
zal gelanceerd worden.
Alle verenigingen die ondertussen reeds
een aanvraag deden via onze website, zullen bijgevolg kort na 1 mei 2015 verwittigd
worden, dat ze aan de slag kunnen.
Graag dus nog eventjes geduld!
Jef Langenaeken
Penningmeester
9
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in de kijker

Gilbert Opsteyn, medestichter van F.E.N.,
aan het woord
Als je bij de carnavalsverenigingen peilt naar de oorsprong van hun vereniging, dan stel je regelmatig vast dat “puur
toeval” vaak de cruciale rol heeft gespeeld. Het verhaal van enkele vrienden die wat zitten te keuvelen in een gezellige
kroeg en plots, tussen pot en pint, al dan niet lichtjes aangeschoten, beslissen om met een aantal mensen deel te nemen
aan de optocht in het stad of gemeente, is er eentje dat we vaak te horen krijgen.
Zoals op de website van onze federatie te lezen staat, werden in 1968 tussen enkele Duitse en Belgische carnavalsverenigingen
al contacten gelegd, met de bedoeling een Europese carnavalsorganisatie op te richten.
Maar, de feitelijke bal werd aan het rollen gebracht door het feit dat er tussen de carnavalsvereniging De Zavelzekskes uit
Maasmechelen, onder leiding van Gilbert Opsteyn, en dans- en majorettegroep Die Findelkinder uit Mönchen-Gladbach, onder
de leiding van Gerhard Heinze, een vriendschapsband was ontstaan naar aanleiding van een uitwisselingsovereenkomst
tussen de dans- en majorettegroep ter gelegenheid van hun deelname aan de carnavalsfestiviteiten in het toenmalige
Mechelen-aan-de-Maas.
Gilbert Opsteyn, die altijd gefascineerd geweest is door alles wat met feestvieren te
maken had en bovendien een grote fan was
van ambiancemuziek, had dus contacten
gelegd met de voormelde Duitse dans- en
majorettegroep.
Als gevolg van de groeiende vriendschap tussen voorzitter Gilbert Opsteyn uit Mechelenaan-de-Maas en Gerhard Heinze, secretaris
van de dansgroep uit Mönchen-Gladbach,
groeit langzaam maar zeker, voornamelijk
onder druk van Gerhard Heinze, het idee
om een grensoverschrijdend (Europees)
verbond op te richten.
De allereerste internationale vergadering
werd gehouden op 21 september 1968 te
Mönchen-Gladbach. De Belgische delegatie,
of zeg maar Limburgse afvaardiging, bestond uit verenigingen die op dat moment
al verenigd waren onder het Verbond van
Belgisch Limburgse Karnavalsverenigingen
(V.B.L.K.). De Duitse delegatie werd vertegenwoordigd door een zestal Duitse verenigingen uit Nordrhein-Westfalen.
De eerste steen van de verbroedering was
dus gelegd. Het overkoepelend orgaan zag
het levenslicht onder de naam “Dachverband Europäisch Karnavalsvereinigungen”
(afgekort D.E.K.V.) en Gilbert Opsteyn werd
hiervan de eerste voorzitter.
In 1969 werden er reeds contacten gelegd
met Nederland en wijzigde de naam van
D.E.K.V. naar B.E.K.V. (Bund Europäisch
Karnevals-Verband e.V.).
Opmerkelijk is, dat in de verslagen die dateren uit die periode er al sprake is van een
jaarlijks verbondsfeest, het uitwisselen van
adressen en datums van festiviteiten.
Tijdens hetzelfde jaar, meer bepaald op
27, 28 en 29 december 1969, trokken Gilbert Opsteyn, Henri Vranken en Herman
Venderickx uit Mechelen-aan-de-Maas, als
afgevaardigden van het in het noorden
opgericht verbond, naar het zuiden van
Duitsland om aldaar een eerste contact te
leggen tussen het B.E.K.V. en de “Freundenkreis Europäischer Narrenzunfte e.V.”
(afgekort F.E.N.)

Laatstgenoemde organisatie bestond reeds
in het zuiden van het toenmalige WestDuitsland.
Dit driedaagse treffen in Nürnberg (D) was
geen maat voor niets geweest. Integen-

deel, na afloop bleek duidelijk dat de doelstellingen van de beide verbonden bij elkaar
aansloten, namelijk een beweging op gang
brengen waarbij het sluiten van vriendschapsbanden over alle grenzen heen,
het uitwisselen van onderlinge bezoeken
en medewerking aan optochten centraal
zouden staan.
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De commerciëel geïnspireerde carnavalsorganisaties uit de grote Duitse carnavalscentra zoals Keulen, Mainz, Düsseldorf, ... die
streefden naar een zeker monopolie, deden
er alles aan om de kleinere carnavalsoptochten
te benadelen. Deze grote orga-nisaties konden het zich immers moeiteloos verooloven
om zeer veel geld neer te tellen voor befaamde gezelschappen of verenigingen,
terwijl de mindere goden vanaf de kant
mochten toekijken.
Daaraan wilden de beide organisaties dus
paal en perk stellen. Elke carnavalsorganisatie, groot of klein, moest de mogelijkheid
krijgen om het carnaval te beleven naar
eigen goeddunken, zonder er fortuinen te
moeten voor neertellen. Het ligt echter voor
de hand dat de grootmachten allesbehalve
gelukkig waren met dit nieuwe initiatief,
zodat er zich op termijn ook twee kampen
vormden.
Aangezien de beide organisaties, met name
het B.E.K.V. uit het noorden en F.E.N. uit
het zuiden, vastbesloten waren om hun
doelstellingen in de praktijk om te zetten,
werd tijdens de grote algemene vergadering va n 2 0 j u n i 1 9 7 0 d e F ö d e ra t i o n
E u r o p a ïscher Narren e.V. opgericht, met
als eerste Internationaal president Walter
Klanert, president Gilbert Opsteyn en Henri
Vranken president voor België.
Kortom, onze Belgisch-Limburgse vrienden
Gilbert Opsteyn en wijlen Henri Vranken
hebben beiden aan de basis gelegen van
een federatie die we vandaag in Vlaanderen
kennen onder de naam F.E.N.-Vlaanderen,
maar die nog steeds dezelfde basisprincipes hoog in het vaandel draagt, met name
vriendschapsbanden sluiten onder alle carnavalisten in een sfeer van onderlinge samenwerking en ondersteuning, ver weg van
alle commercieel en elitair gedoe!
Wij willen Gilbert, die ondertussen eresenator geworden is van F.E.N.-Vlaanderen,
hiervoor uitdrukkelijk bedanken en wensen
hem nog vele onvergetelijke carnavalsmomenten.
Redactie
Jef Langenaeken
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fenevenementen 2016

FEN-Artiestenavond

Zaterdag 26 september 2015
Smeermaas (Lanaken)

Try-Out BOL

Zondag 6 december 2015
Zonhoven

FEN-Banket

Zondag 13 december 2015
Moorsel (Aalst)

Feest der Goedgemutsten
Zaterdag 2 januari 2016
Lommel
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column

Ze zijn weer vertrokken!

Louis Ackou - columnist

De lente staat symbool voor een nieuw begin. De merels fluiten ‘s morgens vroeg, terwijl je bezig bent met liefdesperikelen te beleven met een mollig, sexy wijf onder de warme wollen dekens. Een eenzame vliegende zwaluw maakt
de lente niet, maar schijt wel mijn gevel vol. Ik heb medelijden met de uitgeprocedeerde Turkse tortelduifjes die alleen
maar tijdens de lente de liefde mogen bedrijven. Boven het BAM-traject in Antwerpen hoor je de vogels hoesten door
de vervuiling. En ja, onze kleine kinderen weten maar pas dat het lente is, als de eerste krokusjes op het Philips breedbeeldscherm verschijnen.

De lente staat symbool voor een nieuw
begin. De merels fluiten ‘s morgens vroeg,
terwijl je bezig bent met liefdesperikelen
te beleven met een mollig, sexy wijf onder
de warme wollen dekens. Een eenzame
vliegende zwaluw maakt de lente niet,
maar schijt wel mijn gevel vol. Ik heb
medelijden met de uitgeprocedeerde
Turkse tortelduifjes die alleen maar tijdens
de lente de liefde mogen bedrijven. Boven
het BAM-traject in Antwerpen hoor je de
vogels hoesten door de vervuiling. En ja,
onze kleine kinderen weten maar pas dat
het lente is, als de eerste krokusjes op het
Philips breedbeeldscherm verschijnen.
De wielrennerij is terug in ons Belgenlandje.
Wat gaan die dikke nekken en eminente
pedaalpummels als Tom Boonen, Greg Van
Avermaet, Seppe Van Marcke, Peter Sagan
en consoorten, de koersen zoals in de
goeie oude tijd van de Flandriens opfleuren
met hun blinkende ingeoliede kuiten,
gesponsord door de wereldoliemagnaat
Vandemoortele uit Izegem om de andere
internationale garde met renners van
allerlei politieke overtuigingen,
leeftijden,
seksuele
voorkeuren
en
eetgewoontes en kleur achter zich te laten
en dus persoonlijk als eerste over de meet
te vliegen.
Spijtig dat er zo weinig moslims meerijden,
anders hadden we kunnen beweren dat de
wielersport enorm multicultureel is. Nu is
ze dat in geen geval, want er is praktisch
geen enkele coureur die Ahmed, Abdul,
Ali of Baba heet. Hoe komt dat, vraag

ik mij af. Zijn de Marokkanen, Turken of
Arabieren bang dat wanneer zij op een
stalen ros proberen te rijden, onmiddellijk
op hun eerbare delen zullen stuiken, in
een gracht zullen duiken of tegen een
blinde muur zullen botsen? Dat is zeker
mogelijk, want in die landen zie je bijna
niemand op een afgedankte velo, maar
wel op van die kleine ezeltjes. Ocharme,
die brave beestjes. Zo is het dat wij het
voorlopig moeten stellen zonder mannen
met lange zwarte kroezelige baarden met
tulbanden op hun bruin verbrande knikker,
die de sprint aantrekken, in een waaier
rijden, of door een spuit bloeddoping à la
Armstrong een Tour de France winnen met
tien minuten voorsprong.
Maar, het is toch weer een nationale ramp
dat Tommeke uitgeschakeld is voor de
Vlaamse klassiekers. Tom Boonen, toch de
sympathiekste en bekendste coureur na
het Eddy Merckx tijdperk. Het was tijdens
de Halfvasten carnavalstoet in Poperinge
dat ik hem tegen het lijf liep. Natuurlijk
kende hij mij niet, want coureurs kennen
geen column-schrijver van de F.E.N.-Gazet.
Stel hem maar eens de vraag wie Jean-Jos
is. Die mannen kunnen met moeite het
alfabet uit hun hoofd en kunnen met moeite
hun eigen naam schrijven. Wij stonden
aan de toog in de volgestampte kroeg “De
Vismarkt” naar een Hollands dweilorkestje
te luisteren dat een kakofonische polka
speelde. Ik was verkleed als landloper,
want in de Westhoek lopen er daar nog veel
van rond, met een ouderwets afgetrokken
bruin kostuum, mijn haar zo vettig als
een oude kippenbouillon, een baard van
enkele weken oud, etterende puisten op
mijn smikkel en ik zei tegen Tom Boonen:
“Meneer, een pintje a.u.b. voor een arme
straatloper met een weggelopen vrouw
met vier weeskinderen.” Hij bekeek mij van
boven naar onder en bestelde een troebel
Hommelbier. Dat is toch sympathiek en
juist die fantastische coureur valt toch
wel op zijn kloten en breekt zijn elletute
en blesseert op de koop toe zijn schouder.
Voor hetzelfde geld had hij een oog
verloren, een opgezwollen prostaat en
een gescheurde appendicitis gehad. Door
die onnozele val is Tommeke voor zes
weken out, hij kan niet meer fietsen. Onze
Koningin Mathilde daarentegen breekt haar
scheenbeen en dweilt de ganse wereld af.
Dat is toch de wereld op zijn kop!
Maar toch, show must go on. De E3-prijs
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kreeg gratis reclame door de billenknijper
affiche. Na een storm van verontwaardigde
reacties en een resem klachten van
aanhangers van Femen, die niets liever
doen dan naar buiten komen met hun blote
tieten, en van andere geëmancipeerde
wijven en bomma’s van boven de 65
jaar met borsten hangend tot aan hun
uitgemergelde knieën, heeft de UCI de
billenknijper affiche naar de prullenmand
verwezen. Waarom zich druk maken om
een affiche van een mooie, jonge meisjesbil
en een grijpende hand. Kan er dan niets
meer door de beugel in onze samenleving.
Schaf dan ook maar alle lingeriereclame af.
Maandelijks verschijnen allerhande boekjes
met veel aanstotender bloot en geen haan
die er naar kraait! Dat is een doorn voor
het recht op vrije meningsuiting.
Ironie, satire of flauwe grappen kunnen niet
meer omdat er altijd wel een zuurpruim of
een hard roepende onnozele minderheid is
die op hun lange tenen wordt getrapt, door
die ondeugende boodschap die geleid heeft
tot beschuldigingen over het aanzetten tot
seksuele intimidatie.
Maar goed, het carnaval 2015 is weer
achter de rug. De wagens worden
afgebroken of verkocht. De witte vesten
worden naar de nieuwkuis gebracht en
terug in de kast gehangen met de nodige
plastiek bescherming.
Nog een ferme pluim op de steek van
F.E.N.-Vlaanderen met hun 4x11 jaar
bestaan. Zij zullen zich verder inzetten voor
de aangesloten leden om zoveel mogelijk
als het kan een oplossing te vinden voor al
jullie vragen en problemen.
Nu kan ik tot oktober zorgeloos blijven
genieten van de billenaffiche die boven
mijn oude notarisbureau hangt.
Louis Ackou
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FESTIVALSHOP
DE GROOTSTE VOORRAAD

Kostuums en Feestartikelen

www.festivalshop.be
MAILBOXEN
Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen
mantels - steken - kroontjes
scepters - breuken - medailles
schouderlappen
linten - borduurwerk
alle bedrukkingen

Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen

Sedert een tweetal jaren doen wij er
alles aan om zoveel mogelijk briefwisseling te verzenden via internet.
Dit systeem heeft talloze voordelen ten
opzichte van de verzendingen via de
klassieke post.
Helaas moeten wij vrij regelmatig vaststellen dat sommige mensen hun mailboxen
nauwelijks of zeer laattijdig consulteren.
Wij rekenen er dan ook op dat de
personen die in hun vereniging
verantwoordelijk zijn voor de briefwisseling hier de nodige
aandacht aan schenken.

Koolstraat 58
9300 Aalst

Telefoon: 053/78 77 66
E-mail: info@storcktrofeeen.be
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CORRECTIE
In de vorige editie van ons
ledenblad werden door een fout
op pagina 8 twee laureaten van
een Zilveren nar niet in de lijst
opgenomen. Het betreft
VLAYEN Bart en BECKX Marina.
Beide behoren tot de vereniging
Sabba uit Scherpenheuvel.
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goed om te weten

“Mijn gegevens”
Website F.E.N.-Vlaanderen
Wij moeten helaas en tot onze grote verbazing, met de regelmaat van de klok, vaststellen dat tal van medewerkers van
onze aangesloten leden nog steeds niet weten dat zij op onze website, onder de rubriek ”Mijn gegevens”, heel wat informatie kunnen terugvinden die betrekking heeft op hun vereniging. Om toegang te krijgen tot deze gegevens moet er
wel eerst ingelogd worden met het lidnummer en het paswoord, teneinde te voorkomen dat om het even wie zomaar in
de gegevens van je vereniging zou komen rondneuzen.

De functie “Mijn gegevens” kan teruggevonden worden onder de rubriek “LEDEN” op de
website.
In deze rubriek staan:
Adresgegevens
Alle adresgegevens van de voorzitter, de secretaris, de verantwoordelijke voor de briefwisseling en de verantwoordelijke voor de
verzekeringen.
Controleer deze gegevens regelmatig en als
er aanpassingen moeten gebeuren, signaleer
ons deze dan meteen.

Betalingen
Vaak contacteren mensen ons om te vragen
of hun lidgeld, de verzekeringspremie, ... betaald is.
We hebben er hoegenaamd geen probleem
mee om af en toe eens een gezellig babbeltje
te slaan met onze leden, maar alles wat met
betalingen te maken heeft, kan je ok op de
website terugvinden. Openstaande rekeningen, op welke datum een betaling bij F.E.N.
geregistreerd werd, enz.
Verzekeringen

Lijst van de verzekeringen

Verzekeringsbewijs

Al de leden van de vereniging die sedert
1988 laureaat geweest zijn van hetzij een zilveren nar, een euronar of een edelnar staan
allemaal netjes opgesomd met de plaats en
de datum van uitreiking.
Wat de laureaten van een jubileumspeldje
betreft, zijn de lijsten slechts up-to-date
sinds het carnavalseizoen 2015. Voordien
werden deze namen niet in onze databank
geregistreerd.
Conclusie
Onder de rubriek “Mijn gegevens” kan je
ondertussen al heel wat informatie terugvinden aangaande je vereniging.
Naar de toekomst toe zullen aan dit onderdeel
van onze website nog een aantal verbeteringen
aangebracht worden.

De laatste jaren vragen alsmaar meer gemeentebesturen aan verenigingen die evenementen organiseren een bewijs waarin
bepaald wordt dat ze verzekerd zijn inzake
burgerlijke aansprakelijkheid.
Wel, dit “gepersonaliseerde” bewijs kan,
sinds onze nieuwe website operationeel is,
zonder de tussenkomst van de F.E.N-administratie rechtstreeks gedownload worden
door de vereniging.
Downloaden, uitprinten en klaar is kees!
Er is evenwel één belangrijke voorwaarde,
namelijk dat het lidgeld van de vereniging
moet betaald zijn op de dag van de aanvraag. Anders werkt het niet!

Hier kan je de lijst van alle afgesloten verzekeringen terugvinden met de datum waarop
het attest opgesteld werd, alsook het bedrag
van de verzekeringspremie.
Verzekerde leden

Namenlijst van de verzekerde leden.
Ongevaldossiers

Omschrijving van alle ongevallen die aangegeven werden.
Laureaten van eretekens

Verzekeringsaanvragen en -attesten
Verantwoordelijke verzekeringen
Op dit moment bereiken 99% van alle verzekeringsaanvragen ons via de website van
F.E.N.- Vlaanderen en worden derhalve ook
alle verzekeringsattesten (met de betaalstrook), nog dezelfde dag, zo niet binnen
de 24 uur, via internet verzonden naar het
e-mailadres van de persoon die in onze
databank vermeld staat als de “Verantwoordelijke voor de verzekeringen”.

contacteren - meestal na een herinnering
van een achterstallige verzekeringspremie
- om ons te melden dat “ze niks ontvangen
hebben”.
Wanneer we hen dan de dag en het uur
doorgeven waarop het verzekeringsattest
door ons verstuurd werd, is het probleem
meestal van de baan.

De groene verzekeringsbewijzen (groene
kaarten) moeten we langs de post blijven
versturen omdat het niet toegelaten is
deze via internet te verzenden.

Daarom de volgende tip!

Opslaan van aanvragen en attesten

Maak in het systeem dat u gebruikt om emailberichten te verzenden of te ontvangen
(bijvoorbeeld Outlook, of wat dan ook) een
map “Verzekeringen” aan, waarin u zowel
de verzekeringsattesten die u van de F.E.N.administratie ontvangt, als de kopieën van
uw verzekeringsaanvragen klasseert.

Af en toe gebeurt het dat verenigingen ons

Op manier die behoudt u steeds een klaar

Zoals wij in bovenstaand artikel reeds aanhaalden, is het bijgevolg van zeer groot
belang dat elke vereniging regelmatig controleert of alle gegevens van de verantwoordelijke personen correct zijn.

en duidelijk overzicht van al uw aanvragen
en verzekeringsattesten.
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Dertig jaar geleden kocht
F.E.N.-Vlaanderen haar eerste computer
aan om de ledenadministratie te beheren
Op 16 juni 1985 kocht F.E.N.-Vlaanderen haar eerste computer aan om de almaar toenemende ledenadministratie op een
moderne wijze te beheren. Jef Langenaeken, toenmalig penningmeester, had via zijn beroepsbezigheden al geruime
tijd het nut kunnen vaststellen van een geïnformatiseerde databank. Bij F.E.N.-Vlaanderen werd het ledenbestand nog
bijgehouden op een klassiek fichesysteem, terwijl het schrijven van brieven, het verlenen van verzekeringsdekkingen,
e.d. nog allemaal dienden te gebeuren via de oude vertrouwde typemachine.
Het ledenaantal was ondertussen opgeklommen naar ongeveer 250 verenigingen en een 50-tal individuele leden, maar
bleef gestaag aangroeien. Eerst moest Jef het toenmalige dagelijks bestuur ervan overtuigen om deze belangrijke stap
te zetten. Voorzitter Robert Rayen, secretaris Frans Smets en P.R.-verantwoordelijke Ray Verpoorten, zagen meteen de
noodzaak in en stemden vrij snel toe, ondanks de zware financiële kosten die ermee gepaard gingen.
Binnen de raad van bestuur waren de meningen verdeeld en moest Jef heel wat overtuigingskracht aanspreken om iedereen over de streep te krijgen. Uiteindelijk werd er na uren overleg toch een akkoord bereikt en werd er overgegaan
tot de aankoop van een eerste computer.
Het is inderdaad ondertussen dertig jaar
geleden dat F.E.N.-Vlaanderen haar eerste
stappen zette in de informaticawereld.
Het was een eerste maar niet onbelangrijke
stap in de ontwikkeling en de uitbouw van
F.E.N.-Vlaanderen. Maar zoals in de aanhef
van dit artikel staat verwoord, was het niet
simpel om iedereen er van te overtuigen om
deze belangrijke stap te zetten.
De meeste bestuursleden hadden op zich
weinig of geen problemen met het principe,
maar ze maakten zich wel zorgen - en misschien niet helemaal onterecht - over de hoge
aanschafprijs.
Je moet weten dat in die tijd, het aantal plaatsen waar computers konden
aangekocht worden zeer beperkt was. Anderzijds kan je vandaag de dag kiezen uit
een enorm gamma van toestellen en software. Dat was in 1985 helaas niet het geval
en dus lag de prijs van zo een configuratie,
in vergelijking met vandaag, bijzonder hoog.
Het toestel dat aangekocht werd had een
harde schijf van 10 megabyte, wat voor
die tijd al behoorlijk “straf spul “ was. De
software was zeer beperkt en bestond in
feite uit een databank, een tekstverwerker,
die beiden met elkaar konden gekoppeld
worden en een systeem om rapporten op
te stellen. Geen kleurenscherm, geen muis
en geen internet.
Daarnaast werd er nog een eenvoudig naaldprintertje aangekocht en jawel op de factuur
verscheen een totaalprijs in Belgische franken van, ... omgerekend 9.300 euro’s. En
dus moest er een lening afgesloten om de
kosten te spreiden over vijf jaar.
Als we zien welke enorme evolutie de informatica in die dertig jaar heeft doorgemaakt
en welke de mogelijkheden vandaag zijn,
dan mogen we besluiten dat onze federatie
in 1985 wel degelijk de juiste beslissing nam.

Kopie van het artikel dat verscheen in het tijdschrift NEWSLINE - maart 1986

HET VERHAAL VAN DE EUROPSE NARREN DIE EEN PC KOCHTEN
SIDEL VEROVERT HET KARNAVALSGEBEUREN

Het mag op het eerste gezicht misschien
verwondering wekken, maar Sidel is ook
doorgedrongen tot het carnavalsgebeuren. Enkele maanden geleden liep bij Sidel
Computer Center Hasselt een telefoontje
binnen van de Federatie Europese Narren,
of Sidel misschien een alternatief kon bieden voor het met de hand bijhouden van
het adressenbestand van deze federatie,
die toch (zegge en schrijve) driehonderd
Vlaamse carnavalsverenigingen groepeert.
De federatie kocht uiteindelijk een IBM-XTcomputer en gebruikt nu de programma’s
filing- ,reporting- en writeassistant.
Waarom precies vroegen we aan penningmeester Jef Langenaeken uit Borgloon, die
de computer bedient: “Het geheugen van
onze computer diende omvangrijk genoeg
te zijn om ongeveer duizend adressen van
verenigingen in op te slaan. Bovendien
denken wij eraan om alle verzekeringen
die afgesloten worden door de verenigingen administratief eveneens te beheren via
deze computer. Een vrij ingewikkeld systeem, maar eens het op punt zou staan,
zou het wel een bijzonder handig hulpmiddel zijn. Het zou tevens ook de bedoeling
zijn om op termijn de boekhouding op deze
PC te plaatsen.”
De tijdsbesparing die Jef Langenaeken realiseert is enorm: “Vroeger was het bijna
onbegonnen werk om het adressenbestand
via fiches en tabellen voortdurend aan te
moeten aanpassen. Wanneer het adres of
het telefoonnummer van een vereniging
wijzigde, diende telkens de volledige lijst
aangepast te worden. Nu duurt dat nog
hooguit enkele seconden. Op die manier is
het adressenbestand altijd up-to-date en
Gazet van de Carnavalist - Nr 178

iedere vereniging kan op elk ogenblik gelijk
welk adres opvragen. Dat is nu kinderspel.
We houden niet alleen bij wie wat organiseert, maar ook welke activiteiten zij
voornamelijk doen, zoals het inrichten van
stoeten, dansmariekes, enz. .”

Jef Langenaeken van de
Federatie Europese Narren
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advertenties “te huur” en “te koop”
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 huur
Diverse carnavalswagens. Carnavalwagen (zie foto) theme “Romeins/Egyptisch”. Heel veel plaats om een bergruimte te voorzien
en plaats om boxen te zetten.

Contactadres : De Biersussen - Balen
0771/260914
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
34 kostuums waarvan 8 kinderen en 26 volwassenen;
Thema “Naaiatelier”
Zelfgemaakte en unieke kledij waar mooie prijzen mee gehaald zijn
(2x een eerste plaats).
Ook onderdelen wagen te koop.

Te koop
Prachtige praalwagen te koop: uit 2 delen ,wagen met paarden
en wagen met koets, de achterste paarden kunnen steigeren met
motor,te koop met of zonder onderstellen.

Contactadres : Schief Rechtendeur - Hamme (Kastel)
Sarah Van den Broucke - Sint-Martensommegangstraat 62/21
9220 Moerzeke
0993/220315
E-mail: cv.schiefrechtendeur@gmail.com

1515/100315
Contactadres : De Sharky’s - Steendorp
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be - GSM: 0475/56 29 77

Te koop
De wagen beeldt een groot orgel uit. Er is plaats voor zo’n 6 personen op de wagen. Er zijn 4 schuiven en twee achterflappen aan
de wagen, die de wagen zo’n 5m breed en zeer imposant maken.
Achteraan op de wagen staat en lift waardoor de wagen zo’n 7m
hoog kan gemaakt worden! Kledij, superoriginele ‘Meneer de UIl’kostuums zijn eventueel ook verkrijgbaar

Te koop
Heb je interesse in onze mooie paardenkostuums?
Van dit thema hebben wij er 39 kostuums beschikbaar en ook nog
een paar kinderkostuums.
Bij de kinderkostuums is een mutsje voorzien.
Heb je interesse, neem dan gerust contact met ons op!
Prijs : 1.800,00 euro voor alles !

Contactadres : De Kazoo’s - Hamme
Filip Boschman - Molenaarsdreef 17 - 9220 Hamme
0998/200315
E-mail: info@kazoos.be

Contactadres : De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
Loos Francis - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0496/83 19 65 - Tel: 02/252 61 24
E-mail: snot-e-bellen@hotmail.com

Te koop
Carnavalswagen thema “Schilders-cameleons” - Bouwjaar 2015 een stoet gereden.
Materiaal piepschuim speciaal verstevigd met lijm, hierdoor wordt
het piepschuim elastisch en breekt alles veel minder snel af.
Geschilderd met hoogwaardige verf, voornamelijk fluo en parelmoer kleuren, stevig in de vernis.
Voor meer gedetailleerde uitleg zie website www.fenvlaanderen.be

1249/190315
Contactadres : De Leste Kannekes - Halle
Jeroen Lories - Hernestraat 29 - 1570 Tollembeek
GSM: 0494/04 11 69 - E-mail: jeroen.lories@skynet.be

0821/170315

Te koop
- 40 carnavalskostuums te koop. Dames, heren en kinderen
(vlinders en bloemen enz. op de dameskleren en rupsen niet
inbegrepen) 25€ per stuk.
- Prachtige wagen. De wagen is ook zeer mooi verlicht en dus ook
geschikt voor lichtstoeten. Afmetingen: 3m40 breed, 4m16 hoog
en 11m30 lang. Prijs overeen te komen

Contactadres : Orde van de Teungerse Zwoan - Tongeren
Patrick Meers - Bodemweg 3700 Tongeren
1588/120315
GSM: 0472/59 48 02 - E-mail: patjemeers@gmail.com
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Praalwagen te koop thema “Brandweer” + kledij of poppen.
U kan steeds contact op nemen.
Nog meer foto’s op aanvraag info@devriekadeikes.be

Te koop
Prachtige kostuums (20 personen) en zelfrijdende carnavalswagen.

0663/170315
Contactadres : De Vrie Kadeikes - Halle
Dirk Vandenbrande - Maasdal 142 - 1502 Lembeek
E-mail: info@devriekadeikes.be - Tel;: 02/356 56 77

Contactadres : Chiwawa - Baasrode
Patrick Annemans - Schuurkouter 90 - 9200 Baasrode
E-mail: Patrick Annemans@telenet.be - GSM: 0474/41 64 75

1771/050315

BELANGRIJKE MEDEDELING
Het zal bepaalde lezers ongetwijfeld al opgevallen zijn dat we wat de zoekertjes
betreft, om plaats te besparen, op elke pagina zes advertentie’s plaatsten.
De inhoud van deze zoekertjes is dan ook beperkter qua fotomateriaal alsook
hebben we in sommige gevallen de teksten moeten inkorten.
Alles heeft uiteraard te maken met het feit dat we de tijdens de maand maart
werkelijk overrompeld werden door tientallen nieuwe zoekertjes.
Op onze website vormt de ingenomen ruimte geen probleem, maar wat ons
ledenblad betreft bleek al vrij snel dat we onvoldoende plaats zouden hebben
om alle afbeeldingen en bijbehorende teksten integraal op te nemen.
Het merendeel van de bestaande advertenties hebben voorlopig hun bestaand
formaat behouden, maar het is niet uitgesloten dat in een volgende editie ook
deze zullen aangepast worden aan het nieuwe vaste formaat, dat dus voor alle
advertentie’s in de toekomst hetzelfde is.
Aan de mogelijkheden op onze website wijzigt er niets, maar wij willen er toch
op aandringen om, telkens wanneer de te koop aangeboden zaken verkocht
zijn, ons daarvan meteen te verwittigen. Op die manier komt er ruimte vrij en
kunnen we de verenigingen die nieuwe zoekertjes binnensturen eveneens de
gelegenheid bieden deze op te nemen in ons ledenblad.

Te koop
Carnavalswagen uit vier delen.
1ste deel: zelfduwend bootje.
2de deel: Voorste deel schip met open toegaande mond van het
skelet op luchtdruk.
3de deel: Middenste deel schip, beweegt op en neer. hydraulisch.
4de deel: Laatse deel schip, met op en neer bewegenden cirkel.
Totale lengte: 30 m, hoogte 4.25m br 3.2m
Bijpassende kostums. Met dit geheel werden tal van prijzen gewonnen!

Contactadres : The Snoopy’s - Zottegem
1411/220215
Iris Vanden Bossche - Eikenmolen 32 - 9570 Lierde
E-mail: zkvdesnoopys@gmail.com - GSM: 0485/74 07 14

Te koop
Piratenboot te koop volledig afgewerkt. lLidingen voor rookkanon
voor kanonnen, plaats voor boxen, vaste electriciteitsleidingen,
plaats voor elektrogroepen. WC op de wagen.
Te bezichten na telefonisch contact.
Meerdere foto’s te bekijken op website: www.kvoekandanou.be

1595/030315
Contactadres : Oekandanou - Steendorp
Luc Mostien - Stationstraat 43 - 9170 Sint-Gillis-Waas
GSM: 0496/44 34 03 - E-mail: luc.mostien@telenet.be

Gazet van
van de
de Carnavalist
Carnavalist -- Nr
Nr 178
178
Gazet

19
19

advertenties “te huur” en “te koop”
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Te koop
Carnavalswagen 2015 AKV De Tsjoepeneizen + een aantal attributen.
Alles is te koop, met uitzondering van de onderstellen.

Te koop
Prachtige carnavalswagen. Thema “Oud Ijzer”
Twee wagens met weinig werk aan, inclusief onderstellen! Armen
van kraan kunnen naar buiten gedraaid worden. Plaats op wagen
om mensen te zetten. Opbouw voor trekker + 1 extra pop 3 duvelkes voor duwgroep onderdelen voor opbouw 17 volledige kostuums
+ aantal extra vesten

Contactadres : De Tsoepenezen - Aalst
1590/270215
Stefan Smekens - Rozendreef 101 - 9300 Aalst
E-mail: stefan.smekens@telenet.be - GSM: 0476/61 65 76

Contactadres : De Rare Mannen - Lokeren
1328/260215
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be - GSM: 0472/64 71 47

Te koop
Aanhangwagen 1: lengte 5 meter met daarop 3 grote poppen en
muziekinstrumenten.
Aanhangwagen 2: lengte 5 meter met daarop 4 grote poppen
waarvan er 2 gemonteerd zijn op een liftsysteem (totale hoogte
bijna 7 meter).
Poppen van tractoroverbouw: 6 kleine poppen en 2 grote
wachters. - 20 volwassenen (met hoed met boa en klompen) en 16
kinderkostuums (zonder hoed en klompen).

Te koop
Piratenboot. Volledig zelfgemaakte degelijke carnavalswagen
afmetingen LxBxH 10m x 3m x 4m. Mogelijkheid tot het aansluiten van een rookmachine op de kanonnen - ruimte voorzien voor
4 grote boxen ( boxen zijn niet zichtbaar vanop straat als ze
geplaatst zijn) - Ruimte voorzien voor stroomgenerator - ruimte
voorzien voor opslag van drank, confetti, promomateriaal,...
Meer gedetailleerde informatie op website www.fenvlaanderen.be

Contactadres : Dweis - Dendermonde
Steven Moens - Dijkstraat 3 - 9220 Hamme
E-mail: steven@dweis.be

Contactadres : De Deurzakkers - Rupelmonde (Kruibeke)
1806/250215
Bram Bauwens - Molenstraat 58 - 9150 Kruibeke
GSM: 0478/76 82 23 - E-mail: bauwens_bram@hotmail.com

1225/270215

Te koop
Hierbij verkopen wij onze wagen 5.5m lang, 2.6 meter breed en
volledig opgebouwd 4.8 m hoog. Eventueel kan je er ook de kostuums bij kopen maar het is geen verplichting.
Tweede prijs behaald in Vilvoorde.
Thema : Spelende Jokers Kostuums volw (15 stuk): foam hoeden,
kragen, handschoenen, zilvere broeken en lange vesten Kostuums
kinderen (7): hoedjes , kragen en kostuumpjes
Voor meer info mail of bel gerust!!

Contactadres : De Vilvofiesters - Vilvoorde
1713/270215
Yves Van Capellen - Vlegelpad 3 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0485/59 78 31 - E-mail: yves.van.cappellen@telenet.be

Te koop
25 indianenkostuums. 18 dames en 17 heren alsook 25 pruiken.

Contactadres : De Doorzakkers - Boorsem (Maasmechelen)
Patteet Armand - Schoorstraat 123 - 3631 Uikhoven
Telefoon: 089/71 36 29 - GSM: 0498/86 40 60
0646/300914
E-mail: armand.patteet@telenet.be
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Te koop
Carnavalswagen met thema “Flower power”.
L= 10m - B= 2,5m - H= 4m
We hebben het busje van Scooby Doo nagebouwd.
In het busje is veel plaats voor opslag snoep en muziek. Er is ook
een dj tafel gemaakt. Achteraan de wagen kunnen de boxen en
generator droog staan. Eventueel inclusief kostuums. Weg bij goed
bod!

Te koop
Verkoop van carnavalsremorque (in zeer goede staat) alsook 30
kostuums. Thema “Koningen”.
Afmetingen wagen: B = 2.50 m - L = 5.00 m - H = 3.00 m.

Contactadres : De Moelemennekes - Neeroeteren
Andy Vrolijkx - Bosstraat 72 -3960 Bree
GSM: 0498/73 26 72
1330/050315
E-mail: biesemanpieter@gmail.com
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.
0580/290415
25 kostuums te koop tegen de prijs van 300 euro.

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

Wagen en kostuums

Contactadres : Den Ouverschot - Vilvoorde
Eddy Boleyn - Nieuwstraat 12 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0495/22 00 51
E-mail: eddy.boleyn@pandora.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
1. Draaicirkel voor zelfbouwwagen. Doormeter 1 meter.
2. Dessel met oog en trekbol.

1737/240714
Contactadres : Abnormaal - Heusden-Zolder
Serge Arduwie - Bavostraat 9 - 3550 Heusden-Zolder
GSM: 0485/23 23 38 - E-mail: vzwabnormaal@telenet.be

in de kijker

Te koop
Te koop vanaf 07/04/2015 deze prachtige Disneytrein.
De trein is zeer mooi afgewerkt is kun je nog dit carnavalseizoen
bewonderen op verschillende carnavalstoeten. (Lijst zie onze website www.tkliekskebudingen.be)
Hij is voorzien van zeer veel lichtjes welke de wagen extra tot zijn
recht laat komen op de lichtstoeten.
Heb je interesse in deze wagen? Neem dan snel contact op en doe
een bod.
De trein is gemaakt in hout. Is 13 m lang, 3 m breed en heeft een
hoogte van 4 m (opgebouwd is dat 5.5 m hoog)

0911/230115
Contactadres : ‘t Kliekske - Budingen
Steven Knops - Steengrachtstraat 4 - 3440 Budingen
GSM: 0495/75 01 79 - E-mail: info@tkkliekskebudingen.be

Te huur
Carnavalswagen “Asterix en Obelix”.
Technische info over het onderstel van de wagen: - Achteraan
vaste as , voorste as is met draaikrans; - de dissel is zelf gemaakt
uit stevige U-profielen deze zijn aan elkaar gelast; - Hoogte van de
wagen is +- 4 m; - breedte +- 3 m; - Lengte +-13 meter; - Trap
achteraan de wagen; - Vloerhoogte +- 1m60; - banden maat 29580-R22.5. Meer informatie op website www;fenvlaanderen.be

Te koop
Driedelige carnavalswagen treintje (zelfrijdend) plus +/- 40
kabouterkostuums plus verlichting op de wagen - voorzien van
camera voor + achter deze kunnen eventueel mee verkocht
worden - veel plaats om muziek, generator,... te plaatsen - reserveband zit erbij - Brandblusser kan ook mee verkocht worden.
Beschikbaar vanaf 15/03/2015
Voor meer info of interesse gelieve even een pb te sturen of een
email naar Benjamin@DBL2014.be

Contactadres : Albanus III - De Sjoemelère - Vlijtingen
Joke Jorssen - kloosterstraat 1 - 3770 Riemst
0872/250215
E-mail: joke_jorssen@hotmail.com

Contactadres : De Boggetter Lanterfanters - Bocholt
Benjamin Vossen - Snellewindstraat 59 - 3950 Bocholt
1755/210215
E-mail: benjaminvossen001@hotmail.com

Te koop of te huur
Mooie carnavalswagen.Thema “Feestwagen” met afneembare poppen rondom de wagen. Aan de zijkant deurtje om op de wagen te
kunnen staan. Je kan vooraan, tussenin en vanachter op de wagen
staan. In totaal plaats voor 25 personen.
Stevige wagen en is heel gemakkelijk in gebruik voor te trekken
met jeep of tractor.
Afmetingen: lengte ongeveer 12 meter, hoogte 3.20 meter en
breedte 2.40 meter.

Te koop
Praalwagen thema “Klassiek orkest”.
Enkel opbouw van de wagens te koop bestaande uit 15 rokken die
bewegen gemaakt in ijzer. Wagen met piano en pianist, wagen met
violisten ook enkel opbouw.
Laatste wagen met pop met trommels te koop met onderstel erbij.

Contactadres : De Jipie’s - Schakkebroek
Lucien Willems - Terbermenweg 138 - 3540 Schakkebroek
GSM: 0474/69 63 16 - Tel: 011/58 5 22 57
0397/010614
E-mail: elke.houwaer@telenet.be

Contactadres : Goedemor - Lede
Yves Junius - Rammelstraat 40 - 9340 Lede
0695/050315
E-mail: yvesjunius@skynet.be - GSM: 0496/51 35 22
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Te koop
Verscheidene wagens + poppen , kostuums te koop of te huur.
O.a. een grote wagen met berijdbare bewegende stier, spoorbaan
met wagentje, zelfrijdende huifkar , huifkar beweegt aut. heen
en weer + paarden bewegen op en neer. Plateau met 6 poppen ,
meerdere foto’s en info op verzoek.

Te koop
Carnavalswagen. 10 meter lang - 4.20 hoog - 3.25 breed met
kostuums (20 tal + vlammen)
Vraagprijs 3000 euro of doe een goed bod?

Contactadres : De Spetsers - Zottegem
1394/110215
Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
E-mail: jo.persoons@telenet.be - GSM: 0472/42 08 02

0309/250315
Contactadres : De Beekmennekes - Hasselt
Roverstraat 11 - 3511 Tuilt-Kuringen
E-mail: onze-witte@hotmail.com - GSM: 0496/36 47 21

Te koop
Wij bieden onze carnavalwagen te koop aan. Voor meer info mag je
altijd bellen. Prijs is overeen te komen.

Te koop
Twee duwende praalwagens die u kan vervormen om door een auto
te laten trekken.
Kledij is inbegrepen: -vrouwen kledij: 14 zeemeerminnen - mannen kledij en accessoires : 10 kostuums - 13 borststukken en
hoeden. De prijs is bespreekbaar

Contactadres : Dee van Kosthoven - Kortessem
Beemdstraat 15 - 3723 Kortessem
GSM: 0495/68 36 07
E-mail: cvdeevankotshoven@gmail.com

1572/310315

Te koop
Prachtige kostuums met verschillende accessoires ,hoed met verlichting en kast met klok erin gemonteerd. Er zijn 32 stuks waarvan 5
kindjes. Opbouw van de wagen ook te koop.Opbouw is gemaakt
in hout en is voorzien van led-verlichting. Alles is demonteerbaar
Verschillende mooie prijzen gehaald waarvan 1st plaats in Temse.

Contactadres : The Titti Twisters - Hamme
Slangstraat 66 - 9220 Hamme
E-mail: titti.twisters@telenet.be

1129/250315

Contactadres : De Kadeitschiest - Ronse
Germinal 88 - 9600 Ronse
E-mail: caitlynn1@hotmail.com

1172/250315

Te koop
Carnavalswagen bestaande uit twee delen. Thema “Superhelden”
elk 6 meter lang voorzien van trek koppeling en bol max hoogte
5m10 vervaardigd uit piepschuim met speciale plamuur over. B
Bovenste poppen kunnen ervan af gehaald worden.
1ste deel statisch verlicht. 2de deel verlicht via lichtorgels. Elk
deel appart afgezekerd kan nog iets achter gehangen worden.
Worden nog extra poppen meegegeven

Contactadres : De Doorbieters - Lanaken
Pascal Janssen - Hoenderbroekstraat 25 - 3620 - Lanaken
GSM: 0473/38 19 80
1229/240315
E-mail: pascal.janssen@telenet.be
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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.

in de kijker

Te koop
Al deze carnavalkostuums zijn eigenhandig gemaakt en dus
uniek. Er werden mooie prijzen mee gehaald.
Thema “Thriller”
+/- 30 volwassenkostuums en +/- 5 kinderkostuums.
Alles moet weg wegens plaatsgebrek. Elk goed bod wordt overwogen.

1429/040913
Thema “Circus”
+/- 35 volwassenen kostuums +/- 5 kinder kostuums & 2 speciale clownkostuums. Elk goed bod wordt overwogen. Ook zijn er
alle onderdelen van onze wagen te koop ( Clown kop, trampoline,
schommel , handstukken, ... )

1735/020514
Contactadres : Leut on den Teut - Kieldrecht
Warrens Benji - Sportpleinstraat 8 - 9130 Kieldrecht
GSM: 0496/93 46 08 - E-mail: benjiwarrens@hotmail.com

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

Contactadres : Sjchief - Buggenhout
1477/080414
April David - Larendries 43 - 2890 Sint-Amands
E-mail: okv.sjchief@hotmail.com - GSM: 0471/54 18 67

Contactadres : De Moesenezen - Moerzeke (Hamme)
Mario Nobels - Smidsestraat 82 - 9200 Grembergen 1429/100714
GSM: 0476/50 57 57 - E-mail: nobels_mario@hotmail.com
Te koop
1 neushoorn, 1 draak en 2 mammoeten.
De opbouw per wagen kost 2000€. Onderstel kost 1500€.
Op een mammoet staat achteraan een lift, deze kost 500€.
Van de draak en neushoorn wordt enkel de opbouw verkocht.
Bij aankoop van alle wagens in eens, is de prijs bespreekbaar.
Wagens zijn te bezichtigen op afspraak.

Contactadres : Nie Geweun - Ninove
Jano Van Cotthem - Krepelstraat 84 - 9400 Denderwindeke
E-mail: janovc@telenet.be
0932/040415

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
0542/070414
Van Hees John - Koning Albertstraat 66 - 2381 Weelde
E-mail: johnvanhees@hotmail.com - GSM: 0476/89 32 06

Te koop
Drie mooie zwanen om op een praalwagen te plaatsen. Ze zijn in goede staat.
Ze hebben een hoogte van 2,00 m en het is mogelijk om er een persoon in
te zetten. De vraagprijs is 175 euro voor de drie of 70 euro per stuk.

0852/241014
Contactadres : De Boterlekkers - Ledeberg
De Boel Sopfie - Frans De Coninckstraat 8 - 9050 Ledeberg
GSM: 0493/59 27 56 - E-mail: christoph.de Buysscher@telenet.be
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Te koop of te huur
1. 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.

Te huur
Carnavalswagen. Het is een ruime trappenwagen en biedt plaats
voor 25 à 30 personen. Er zijn twee opbergruimtes voorzien voor
eventueel snoep en dergelijke. Signalisatie. Afmetingen - 10 m
lang, 2 m 60 breed, 3 m 80 hoog.
De wagen is volledig verbouwd, nieuwe vloer, rechte trap achteraan, verstevigd en gloednieuw thema aan de buitenkant. Groot
deel afgewerkt met polyester.
NOG VRIJ ALLE STOETEN VAN 2015! Huurprijs €300/stoet (zonder
bijhorende aanhanger!). Voor een volledig seizoen kan ook. Prijs
op aanvraag!

1606/140414
2. Carnavalswagen met als thema “Schotland”
Afmetingen: L: +-11,50m B: 2,50m H: 4,20m (leuning ingeklapt)
H: 4,80 (leuning uitgeklapt).
Zeer degelijk onderstel met overal dubbele banden
Er is in de voorste toren plaats voorzien voor de generatoren en in
de toren kan men ook de muziekinstallatie kwijt.

Men kan met deze wagens
verschillende thema’s uitbeelden en men kan ze ook
gebruiken om deel te nemen
aan lichtstoeten.

Contactadres : ‘t Groet Leweijt oet Neerharen - Neerharen
Bram Nivelle - Bunzingpad 7 - 3620 Neerharen
1692/270514
E-mail: tgroet-leweijt@hotmail.com

Te koop
Mooie en degelijke carnavalswagen.
Het is een zelfrijdende wagen. Dus heb je geen tractor of andere
trekker nodig.Hij bolt nog perfect. Dus niet twijfelen om te bellen
of te mailen want, weg is weg, en de prijs is overeen te komen

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

Te koop
Carnavalswagen, bestaande uit 2 wagens met 2 x 4 zitplaatsen en
verhoog om skikanon op te plaatsen en ook voorzieningen om boxen
op te plaatsen.
Te koop met alle accessoires zoals skipakken, skilatten, skistokken,
skibrillen, oorverwarmbanden, dameskleedjes,skilaarzen, beenverwarmers, bierbekers .
Nog meer foto’s te verkrijgen.
Te bezichtigen na afspraak en prijs overeen te komen
1468/170215
Contactadres : De Zeiver Lepkes - Neeroeteren
Kevin Kerkhofs - Ophovenstraat 7 bus 6 - 3680 Neeroeteren
E-mail: kerkhofskevin@hotmail.com - GSM: 0476/24 50 02

Te koop
Onderdelen carnavalswagen. De kop, de helm, de handen, de rugzak
en het geweer is te koop

Contactadres : Amuuze RBV - Ronse
1766/280115
Rue Chapelle Plnacho 40 a - 7912 Saint Sauveur
GSM: 0495/30 77 08 - Email: sylvie.ysebaert@skynet.be

Contactadres : Achterwesjoever - Sint-Gillis-bij-Dendermonde
Michaël Dewaele - Korte Haagstraat 39 - 9200 Dendermonde
1801/130215
E-mail: michaeldewaele@gmail.com
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Te koop
1. Een assortiment mooie kledij.

Te koop

one size + onderrok met beenverwarmers en sjaaltje.
advertenties88 disco
“terokjes
huur”
en “te koop”
disco hemden en 7 blazers

0606/021212
2. Zelfrijdende wagen in polyester. Heeft dienst gedaan als trekkend gedeelte en is voorzien om personen op te plaatsen.

Contactadres : De Linde Dèngskes - Sint-Truiden
1688/060115
Patrick Duchateau - Opheersstraat 15 - 3870 Heers
GSM: 0478/21 97 30 - E-mail: delindedengskes@hotmail.be

Te koop
Afmetingen: 9 m lang - 3 m breed - 3,30 m hoog. Vaste wc en bar
voorzien. Zeer veel bergruimte (afsluitbaar)

0606/160614
Contactadres : De Molensteenvrienden
Stuer Ronny - Stroperstraat 5 c - 9170 Sint-Gillis-Waas
E-mail: ronnystuer@telenet.be
Te koop
Grote smurf op paddenstoel. Carcamel ooievaar van de smurfen en
kat Azrael boeken. Alles in isomo met ijzer.
Er zijn meer foto’s via pieter.nijs@live.nl of 0497267057

Contactadres : Nie Kapot te Kreige - Tongeren
1427/300414
Sabine Daniels - Bulkerstraat 2 - 3700 Tongeren
GSM: 0497/03 24 98 - E-mail: sabinedaniels@telenet.be

0564/110414

Contactadres : De Maloten - Lede
0564/181114
Pieter Nijs - Meirveld 22 - 9340 Lede
GSM: 0497/26 70 57 - E-mail: pieter.nijs@live.nl

Te koop
Bestaat uit 3 karren op dubbele as. Kan perfect in een sleep getrokken worden door jeep, auto of tractor.Bij de eerst kar kan het
onderstel er zo vanonder gehaald worden om dan op een trekker
of auto gebouwd te worden. Hier zijn tal van mogelijkheden mee.
Wij trokken hem met oude vrachtwagen.
Wagen staat binnen maar er is wel wat opknap werk aan. Vandaar
de lage prijs voor deze prachtige wagen met de volgende afmetingen B: 3.80 m - H: 4.50 m - L: 20 m. Prijs: 1.750euro
Maak gerust een afspraak om eens te komen kijken.

1735/040415
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
Uitgebreide collectie van prachtige kostuums in zeer goede staat.
Tevens enkele onderdelen om te gebruiken voor wagenopbouw.
Voor meer foto’s kan u altijd terecht op de website
www.destromannen.be
en op de website www.fenvlaanderen.be

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

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

Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
0833/090413
GSM: 0478/76 21 88 - E-mail: ronny.donnay@hotmail.com

Te koop
1. Praalwagen. Loco met wagen. Wagen kan zowel geduwd als getrokken worden. Plaats voor +-35 personen op de wagen.

Te huur
Carnavalswagen
Thema “Boot”

Contactadres : Halfweg - Schakkebroek
Reynders Mario - Diestersteenweg 208 - 3293 Kaggevinne
E-mail: reynders.mario@skynet.be
1147/210913

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

0906/181213
Te huur
2. Zelfrijdende wagen voor gans het seizoen 2015.
Thema “Tank met soldaten”. Er is plaats voor 20 personen.
De wagen kan gehuurd worden voor het volledige seizoen of per
weekend tegen een overeenkomstige prijs.

2. Spaanse kostuums (heren, dames en kindermaten).
In totaal een 45-tal.
In zeer goede staat. Prijs overeen te komen

0906/171014
Contactadres : De Gezellen van Taxandria - Neerpelt
Rony Hoeben - Oude Kerkhofstraat 20 b 3 - 3910 Neerpelt
E-mail: ronyensilvie@telenet.be GSM: 0475/67 25 72

Contactadres : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3/2 - 3620 Lanaken
GSM: 0477/21 29 03
E-mail: servaas.moonen@skynet.be
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Te koop
37 kostuums, waarvan 5 kinderen, 12 mannen, 20 vrouwen;
Prijs overeen te komen

Contactadres : De Snepkes Out Mechele - Maasmechelen
Peter Thomassen - Guido Gezellestraat 10 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0496/59 79 66
1658/060315
E-mail: de.snepkes@telenet.be

Te koop
Prachtige boot die op en neer gaat door motor. De wagen is deels
uit polyester, zelfsturend en geremd.
Voor meer inlichtingen neem gerust contact op.

0091/120215
Contactadres : De Fluiters - Kermt
Johan Fontaine - Zolderstraat 12 - 3510 Kermt
E-mail: johan.fontaine2@skynet.be - GSM: 0475/55 41 29

Te koop
Koppen van Jeroen Meeus, Sergio Herman, Piet Huysentruyt.
Grootte: +/- 1 meter.
Tevens te koop, nog grotere kop Delphine Boël en reusachtig Manneken Pis. Prijs overeen te komen.

Te koop
IJzeren structuur met stof (zonder de boa’s

Contactadres : Tienentander - Halle
1599/010415
Stephen De Koster - C. Verhavertstraat 109 - 1500 Halle
GSM: 0476/48 24 24 - E-mail: stefdk28@yahoo.com

Te koop
Muizen gemaakt in polyester. In goede staat.
Voor meer foto’s of info stuur gerust een email naar
dezuipschuitenstlaureins@hotmail.com
2x de groene muis 75€/stuk zijn ong 1m70 - 4 x het kleine
liggende muisje 25€/stuk.
De grote muis bestaat uit 2 delen ongeveer 2m hoog 75€

Te koop
Twee autootjes waar een kindje kan inzitten tot ong 6-7 jaar. De
sleutel achteraan draait op 12v en de lampjes vooraan werken
ook.

1742/151114
Contactadres : De Sjikke Stikken - Baasrode
1138/240315
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode
E-mail: sjikkestikken@hotmail.com - GSM: 0473/36 23 77

Contactadres : De Zuipschuiten - Sint-Laureins
Wildemeersch Alexander - Kleine Moerwege 18 - 9991 Adegem
GSM: 0477/54 46 19 - E-mail: dezuipschuitenstlaureins@hotmail.com
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Te koop
Wagens, kanonnen, rugzakke en hoeden.
Te bezichtigen op afspraak. Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Kontenbonkers - Lede
1209/250315
Moreels Chris - Katstraat 107 - 9340 Lede
E-mailadres: dekontenbonkers@gmail.com GSM: 0474/73 18 40

Mooie praalwagen.

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

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

Te koop

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

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

Te koop
12 veren om volledige wagen op en neer te laten gaan of een
persoon te doen bewegen.
Zie link om personen te doen bewegen
http://www.niegeweun.befilmkes/2011.htm
Zie link om wagen te doen bewegen
http://www.youtube.com/watch?v=7bZhbRjdEml
trefwoorden: karnaval beweging

Contactadres : Nie Geweun - Ninove
0932/140914
Geeroms Manu - Terlicht 20 - 9451 Kerksken
E-mail: manu.geeroms@telenet.be - GSM: 0479/62 04 06

1684/280314

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 : 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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necrologie

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

De Heer
Petrus NEIRINCKX

Keizer Padova
weduwenaar van mevrouw Irma De Backer
Stichter - Ere-Voorzitter en Ere-Keizer van de
De Leedse Hovaardige Boer - Lede
Geboren te Lede op 8 december 1919
Overleden te Lede op 16 maart 2015

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 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

