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Lidgelden 2017 kunnen
best nu betaald worden Jef Langenaeken geeft na 

38 jaar de fakkel door

 Het carnavalseizoen 2016 zal de geschiedenis 
ingaan als een recordjaar van uitgestelde stoeten    
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Geachte lezers
Beste carnavalsvrienden
Hier zijn we alweer met de laatste Gazet 
van de Carnavalist van dit seizoen.
Maar eerst staan we even stil bij de ter-
reuraanslagen. Je hoeft nog maar de 
kranten open te slaan of naar de berichten 
op de radio en tv te luisteren en je wordt 
geconfronteerd met angstgevoelens om 
wat er in de wereld gebeurt. Leidingge-
vende personen uit allerlei landen roepen 
daarbij op om geen schrik te hebben van 
terreuraanvallen, maar vragen toch om 
extra waakzaam te zijn. Een erg dubbele 
boodschap die in je gedachten kan blijven 
rondspoken. 
Hoewel het soms makkelijker gezegd is 
dan gedaan, moet je je rug rechten en je 
angst in de ogen durven kijken om het zo 
te overwinnen. “Rol vooral niet de rode 
loper uit voor angstgevoelens.” 
Onze gedachten zijn bij de families van de 
talrijke slachtoffers van deze gruwelijke 
aanslagen.
Het seizoen 2015-2016 zit er weeral op 
en het loont de moeite om even terug te 
blikken.
Het carnavalseizoen zou normaal een kort 
seizoen zijn, maar aangezien de weers-
omstandigheden zijn tal van optochten 
afgelast of uitgesteld, wat een resultaat 
geeft dat tot het einde van de maand mei 
nog een aantal optochten zullen uittrek-
ken. De carnavalisten houden er toch de 
moed in om het seizoen in schoonheid af 
te sluiten.   
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 
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 or-
ganiseert wel een evenement rond het thema 
carnaval. Iedereen wordt nauwer betrokken bij 
het carnavalgebeuren en wordt er nog meer 
door geboeid. Het aantal jeugdgroepen dat 
jaar na jaar groeit, is hiervan het bewijs. 
Als we terugblikken op de carnavalbals, de 
aanstellingen van de prinsen, prinsessen, 
jeugdprinsen, jeugdprinsessen, seniorprinsen 
en –prinsessen, kan ik alleen maar oordelen 
dat het seizoen 2015-2016 als super geslaagd 
mag worden bestempeld, mede door de inzet 
van de honderden vrijwilligers. Een dikke 
proficiat alweer aan allen die hieraan hebben 
meegewerkt. 
Wat F.E.N.-Vlaanderen betreft, mogen we 
eveneens spreken van alweer een geslaagd 
seizoen. We boekten vooruitgang op alle ter-
reinen en het is geruststellend te mogen vast-
stellen dat er nog steeds nieuwe verenigingen 
worden opgestart en lid worden van F.E.N. . 
Op dit moment tellen we 652 verenigingen in 
onze grote F.E.N.-familie. Hiermede kan ik allen 
maar zeggen F.E.N.-Vlaanderen is goed bezig.
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 dan ook ons 
uiterste best om dat zo goed mogelijk te doen, 
maar dat lukt niet altijd.
Weet dat onze hardwerkende ploeg steeds ter 
beschikking van al onze leden staat, week na 
week en dag na dag. 
Ik wil u er ook op wijzen dat er nog vele 
leden zijn die de laatste minuut afkomen om 
hun verzekering in orde te brengen, maar je 
kan ook wel verstaan dat dit met 652 leden 
soms wel eens kan misgaan, aangezien u dan 
laattijdig uw verzekering aanvraagt of betaalt. 

Hou er dus in de toekomst rekening mee dat 
je tijdig alles in orde brengt, zodat ook wij de 
tijd krijgen om uw zaken te verwerken en in 
orde te brengen. De fout ligt helemaal niet 
altijd bij ons, maar vaak ook bij de nalatigheid 
van u als vereniging. Ook tijdens de volgende 
maanden zitten we niet stil. De voorbereidin-
gen voor de Artiestenavond, de Try-Out van 
BOL, het banket, en ons ledenfeest, het Feest 
der Goedgemutsten. Er ligt dus nog voldoende 
werk op ons te wachten, maar het gaat vooruit.
Het Feest der Goedgemutsten zal plaatsvinden 
op zaterdag 7 januari 2017 in de “Florahallen” 
te Aalst. De organisatie is in handen van de 
Prinsencaemere van Aalst, die dit engagement 
voor de tweede maal aangaan en alles op 
alles zetten om er een voortreffelijke editie 
van te maken.
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 bedanken.
We staan ook weer voor een nieuwe uitda-
ging en een verandering in ons bestuur. Onze 
penningmeester Jef Langenaeken en zijn 
echtgenote gaan op welverdiende rust. Ook 
onze ondervoorzitter Louis Raymaekers gaat 
op rust en het ‘dagelijks bestuur’ van onze 
federatie zal bijgevolg een nieuwe look krijgen. 
Ik wil deze personen alvast van harte danken 
voor al het werk en hun tijd die zie jarenlang in 
onze federatie hebben gestoken. We zullen ze 
zeker en vast op de gepaste manier nog vieren.  
Na de Algemene statutaire vergadering zullen 
jullie op de hoogte gebracht worden van alle 
wijzigingen die zullen plaatsvinden.
Om af te sluiten dank ik ook de verenigingen 
waar we weer te gast mochten zijn en zeer 
goed ontvangen werden. Vanaf nu mogen jul-
lie 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 FEN –Vlaanderen.
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welkom bij fenvlaanderen

Nieuwe leden bij FEN-Vlaanderen 2016Nieuwe leden bij FEN-Vlaanderen 2016

Verenigingen
Provincie Antwerpen
- Hof der Prinsessen van België - Willebroek
- De Rakkers vanuit Antwerpen - Sint-Gillis-Waas
- De Lustige Boerkes van Sint-Job-in-’t Goor
- De Uylegilde - Schriek

Provincie Limburg
- Buskruit Boys & Girls - Kaulille
- De Modderfokkers - Hoeselt
- De Unnekupkes - Lanaken
- De Vrolijke Jantjes - Genk
- BDG Racing Team - Maasmechelen
- De Teutenvrienden - Lommel
- De Jojoes - Rekem
- Stoetcomité Ukeve - Uikhoven
- Neerlinterse Carnavalvrienden - Drieslinter 
- De Halketies - Piringen
- De Pleksmoele - Hamont 
- Veer Goan ’r Veur oet Rekem - Rekem
- De Poema’s - Leopoldsburg
- Stadsraad Hasselt - Hasselt
- De Lustige Blazers - Gruitrode 
- De Catarakskes - Heers
- De Olijke Biggetjes - Hasselt

- Provincie Oost-Vlaanderen
- Carnavalcomité Veldstraat Hamme - Hamme
- Wadesdavoriet - Aalst
- A’Join - Aalst
- Bjien Swanjee - Aalst
- Carnavalcomité Denderleeuw - Denderleeuw
- Reuzenteam 2021 - Wetteren
- De Jukeboxkes - Sint-Gillis-Waas
- De Draujvers - Ninove
- D’ Elfkies - Ronse
- D’ Ou Bokken - Denderleeuw
- De Voddeboalen - Sint-Gillis-Waas
- Bacchus Leeft - Sint-Lievens-Houtem
- De Nachttrekkers - Wetteren

- Orde van de Jeinen - Opstal 
- ‘t Hams Laweit - Hamme
- De Leutegen Uuep - Sint-Gillis-Waas
- Prachtig - Denderleeuw 
- De Plekkers - Lede
- Los ‘n Dee - Ninove
- Toeternietoe - Ninove
- Kiekebisj - Ninove
- Gebosjt - Aalst
- De Dougers - Hamme
- ‘t Hamzog - Hamme

- Provincie Vlaams-Brabant
- Kanaar - Opwijk
- @Fundum - Aarschot
- Fairytales - Ransberg
- Tiense Stadsgarde - Tienen
- De Ambiancemakers - Bekkevoort
- Tes Allemoe Da Ni - Halle
- Kiekebos - Halle
- Bescheten en Uitgesleerd - Opwijk
- De Feestbrouwers - Hoegaarden

- Provincie West-Vlaanderen
- Orde van de Biertunnegies - Roeselare
- Orde van de Nieuwe Trompette - Eernegem

- Gilde “Gust den Aangespoelde” - Wenduine
- Carnavalgroep d’Oede Krakers - Ramskapelle
- GC Orde van de Vlaskapelle - Gullegem
- Orde van de Koekoek - Oostende
- Ovd Blues Brothers Oostende - Oostende
- Corsogroep De Strandblomme - Blankenberge
- De Bumi’s - Wingene
- Hof der Prinsen Oostende - Oostende
- Strike - Torhout

Individuele leden
Provincie Antwerpen
- Weuts Stijn - Heist-op-den-Berg 
- Kempenaers Dimitri - Heist-op-den-Berg
- Goethals Marc - Hemiksem

Provincie Oost-Vlaanderen
- Rouckhout - Zottegem
- Vermeiren - Lede
- Beulen Yvan - Bornem
- Buyens Annie - Bornem
- Serraris Tom - Temse
- Moorthamer David - Temse

Provincie Vlaams-Brabant
- Sluys Johan - Buizingen 

Het behoort tot onze vaste gewoonten om op het einde van het carnavalseizoen even de stand op te maken van het 
aantal aangesloten leden. 
Het seizoen 2015 mochten we afsluiten met 627 aangesloten verenigingen en 73 individuele leden. Deze keer is de teller 
blijven staan op 652 aangesloten verenigingen en 69 individuele leden. Of met andere woorden, een flinke aangroei van 
26 eenheden bij de verenigingen en een licht verlies van 4 eenheden bij de individuele leden, 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 bij onze verenigingen 65 nieuwe leden tellen zodat onze eindbalans in ieder 
geval heel erg positief uitvalt. 
Traditioneel geven wij dan ook graag een overzicht van de groeperingen en de individuele leden die het afgelopen sei-
zoen lid werden van FEN-Vlaanderen.
Wij heten hen allen van harte welkom binnen onze carnavaleske familie en hopen dat ze zich snel zullen thuisvoelen in 
ons midden om carnaval te vieren zoals het hoort.              
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FEN-Vlaanderen viert haar jubilarissen 
jubilarissen

Tijdens het voorbije carnavalseizoen 
2016 hebben onze provinciale bestuurs-
leden 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 welge-
meende proficiat aan iedereen.
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter - FEN-Vlaanderen  

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. Dit jaar mochten we trouwens voor het eerst in de geschiedenis van 
onze federatie drie verenigingen vieren voor hun 4 x 11 jaar lidmaatschap. 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, jaar na jaar hun lidmaatschap verlengen. 

Verenigingen die 4 x 11 jaar lid zijn 
van FEN-Vlaanderen

- Orde van de Pietermannen - Leuven 
- Orde van de Spasbinken - Genk
- Ridders van de Katteköp - Haren (Borgloon)

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

- De Breese Stoepluipers - Bree
- Los Vanheckos - Sint-Niklaas
- De Muzikale Clowns - Hasselt
- Orde van de Beren - De Panne
- Orde der Asserbakken - As
- De Maaszuipers - Uikhoven
- Stadsraad Bilzen - Bilzen
- De Beekmennekes - Beek
- De Pintevegers - Beringen
- De Froesjeleirs - Halle
- Hof van Vlaams-Brabant - Leuven 

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

- De Zandkrabberkes - Hechtel 
- De Vrienden van Keizer Hubert - Kalfort
- Sint-Mattenstokers - Genoelselderen
- De Biersussen - Balen
- De Postfluiters - Puurs
- De Toengelse Dansmariekes - Tongerlo
- De Rare Vogels - Neerpelt
- Orde van de Sloebers - Blankenberge
- De Plakijzers - Kapellen
- De Maskottes - Halle
- Stedelijke Prinsengarde - Halle 

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

- Prinsenkamer Ledeberg - Ledeberg
- De Heimejers - Opoeteren
- Gilde De Batteleirs - Antwerpen
- ‘t Bakske - Antwerpen 
- De Leste Kannekes - Halle
- Drumband “De Doorzetters” - Deurne
- De Binke - Sint-Truiden
- De Bekketrekkers - Steendorp 
- Orde van de Aaltjes - Baasrode 
- Wel Bestetj - Ninove
- De Clubmannekes - Ronse
- De Jodelerre - Valmeer
- Veur de Leut - Oost-Vlaanderen
- ‘t Klein Kaffee - Neerpelt
- Geft ma Kabel - Malderen

Individuele leden die 1 x 11 jaar lid 
zijn van FEN-Vlaanderen
- Versnaeyen Dirk - Merelbeke
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niet vergeten

Nieuwe lidgelden en evenementen 2017

Lidgeld 2016-2017
Recent werd aan al onze leden een uitnodi-
ging gestuurd om het lidgeld voor het seizoen 
2016/2017 te betalen. Nagenoeg 98% van 
onze leden kregen deze uitnodiging via in-
ternet toegestuurd. De verenigingen die we 
nog niet via internet kunnen bereiken kregen 
deze uitnodiging via de klassieke post. Het 
is ondertussen inderdaad een zeer beperkte 
groep geworden, maar dat neemt niet weg 
dat we deze verenigingen zullen blijven con-
tacteren via bpost.

Op 30 april 2015 loopt immers, volgens de 
statuten van onze federatie, het carnaval-
seizoen 2015/2016 ten einde. 
Het is bovendien raadzaam nu meteen de 
betaling te doen. Op die wijze kan je binnen-
kort zorgeloos de vakantieperiode tegemoet 
zien en is je lidmaatschap vanaf 1 mei 2016 
opnieuw in orde. 
Op 30 april 2016 vervalt namelijk ook  de 
dekking van de gratis verzekering “burger-
lijke 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.  
Evenementen 2016-2017
Anderzijds kunnen vanaf nu uiteraard ook 
alle evenementen voor het komende seizoen 
gemeld worden via onze website.  
Stilaan zien we op onze website deze eve-
nementenkalender 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 mees-
tal 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 carnaval-
speriode, wat niet altijd evident is. 
Dus een goede raad, plan nu reeds je evene-
menten voor volgend seizoen! 
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nieuws

Jef langenaeken geeft de fakkel door
Geachte trouwe lezer,
Beste vrienden,  
Alhoewel ik al geruime beslist heb om mijn 
mandaat bij F.E.N.-Vlaanderen, dat afloopt op 18 
mei e.k., niet meer verder te zetten, zal het voor 
velen misschien toch als een verrassing klinken. 
Na 38 jaar actief geweest te zijn binnen hetgeen 
intussen, met ruime voorsprong, de grootste car-
navalsfederatie van het land geworden is, vond ik 
dat het moment aangebroken was om de fakkel 
definitief door te geven aan de jongere generatie.  
Persoonlijk heb ik de federatie leren kennen op 
12 februari 1972, precies op de dag dat de Rid-
ders van de Kattekop - Narrendom Haren hun 
allereerste prins verkozen. Die avond stelde het 
toenmalige F.E.N.-bestuurslid John Rijcken mij  
voor om aan te sluiten bij de Federatie Europese 
Narren - België (F.E.N.-Vlaanderen bestond nog 
niet). 
Het voorstel werd besproken binnen de Raad 
van Elf van de Katteköp en uiteindelijk werd de 
vereniging uit Haren (Limburg), waarvan ik de 
medestichter was, lid (nr. 0010) van de federatie. 
Het is ondertussen een hele tijd geleden, maar 
ik herinner mij nog zeer levendig de allereerste 
vergadering in Bilzen (Merem), die trouwens 
erg tumultueus verliep en die eindigde met het 
ontslaan van de toenmalige voorzitter. Alvast een 
bijzonder spannende start, maar zowel ik als mijn 
collega’s uit Haren voelden meteen aan dat het 
de toenmalige bestuursleden van de nog zeer 
jonge en piepkleine federatie menens was om 
er een degelijk verbond van carnavalsvrienden 
van te maken. 
Het aantal aangesloten leden bij F.E.N. groeide 
ondertussen stilaan maar gestadig aan. In 1978 
werd ik aangesproken door de toenmalige 
voorzitter, wijlen Pieter Peeters, om bestuurslid 
te worden van F.E.N. .
Na overleg met mijn echtgenote Jacqueline en het 
bestuur van de Ridders van de Katteköp, stelde 
ik vervolgens mijn kandidatuur ter gelegenheid 
van de algemene statutaire vergadering in de 
maand mei 1978.
Maar, aangezien er slechts één mandaat beschik-
baar was en er ook nog een andere persoon zich 
kandidaat had gesteld voor deze plaats, moest er 
een verkiezing gehouden worden, en jawel, mijn 
tegenkandidaat behaalde één stem meer dan 
ikzelf en het feestje ging dus niet door.
Mijn verwondering was echter groot toen ik enige 
tijd later een telefoontje van de verkozene kreeg 
met de mededeling dat hij enerzijds beslist had 
zijn mandaat als bestuurslid niet verder te zetten 
en anderzijds stelde hij me de vraag of ik bereid 
was om zijn plaats in te nemen. Hij wist me eve-
neens te vertellen dat hij hieromtrent al overleg 
had gepleegd met de voorzitter en zo belandde ik 
dan toch in het bestuur van de federatie.
In afwachting van de statutaire vergadering in 
de maand mei 1979, werd ik evenwel door de 
voorzitter gevraagd om reeds deel te nemen 
aan de geplande bestuursvergaderingen en zo 
nam ik op 9 december 1978 (zie foto) voor het 
eerst deel (als interim-bestuurslid - op de foto 

zal u opmerken dat ik het klassieke werkuniform 
nog niet droeg) aan de bestuursvergadering te 
Eernegem (West-Vl.). Het is een mandaat dat ik 
altijd met veel vreugde heb mogen vervullen en 
dat afgesloten zal worden ter gelegenheid van de 
statutaire vergadering op 18 mei 2016. 
Gedurende 38 jaar heb ik gedaan wat binnen mijn 
mogelijkheden lag, omdat ik vanaf de dag dat ik 
kennismaakte met F.E.N. ervan overtuigd was dat 
binnen het carnavalsgebeuren nood was aan een 
groot samenwerkingsverband, een organisatie 
die zich bekommerde om het welzijn van de 
verenigingen in alle geledingen. Het is vanuit die 
optiek dat in de loop der jaren initiatieven zoals 
ons ledenblad, de verzekeringen, de evenemen-
tenkalender, de website en zovele andere zaken 
zijn ontstaan. Het was in ieder geval een erg 
boeiende tijd. Vele zaken die vandaag de dag 
de evidentie zelf zijn, moesten nog uitgevonden 
worden. Er was creativiteit nodig en het was ook 
niet zo dat verenigingen, zoals het de laatste jaren 
het geval is, spontaan kwamen vragen om lid te 
worden. Neen, de zieltjes moesten bij wijze van 
spreken nog gewonnen worden. Soms verliep 
dat proces vlot, maar vaak was er ook serieus 
wat overredingskracht (aan de tapkast) nodig. 
Gelukkig is al die inzet van de vele bestuursleden 
die F.E.N. heeft gekend geen maat voor niets 
geweest. Integendeel, wanneer we vandaag 
mogen vaststellen dat onze federatie in pakweg 
45 jaar uitgegroeid is tot een verbond van meer 
dan 650 verenigingen, dan mogen we daar met 
zijn allen bijzonder fier op zijn. 
Opgepast, het is niet altijd rozengeur een mane-
schijn geweest. We hebben ook onze tegenslagen 
gekend. Zo zijn er een aantal  collega-bestuurs-
leden die ons te vroeg ontvallen zijn. Maar, we zijn 
op onze weg ook mensen tegengekomen met 
kwade bedoelingen. Als je succes hebt in om het 
even wat, zijn er altijd anderen die je dat succes 
niet gunnen en er zelfs niet voor terugdeinzen om 

Op de foto vlnr. Achterste rij: Paul Van Durme, William Hereman, Bob Dumoulin (secretaris), Pieter Peeters 
(voorzitter), Gilbert Feys, Mandie Castellani (ondervoorzitter), Jef Langenaeken (nog niet in werkuniform)
Onderste rij: Robert Rayen (penningmeester), Jos Caers (materiaalmeester), Pierre Cuvelier, Jos Hermans.  

je proberen onderuit te halen.    
Een eerste aanval werd gelanceerd via een brief in 
2005, ondertekend door de heer Jean Vrijsen, aan 
alle aangesloten verenigingen, waarin verklaard 
werd dat alle landsafdelingen (België, Nederland 
en Duitsland) opgedoekt werden en automatisch 
onder de grote koepel F.E.N.-Europa vielen. Het 
was wel even schrikken en je moet toch maar de 
lef hebben om zulke daden te stellen, maar dat 
feestje ging uiteraard niet door. In 2011 durfde 
datzelfde kliekje het zelfs aan om, puur uit wraak, 
te kwader trouw en op een achterbakse wijze 
een patent te nemen op het F.E.N.-logo. Maar, 
ook daar hebben we tijdig een stokje kunnen 
voorsteken.
Dit was hoe dan ook de meest zwarte periode die 
ik meegemaakt heb tijdens mijn bestuursmandaat 
bij F.E.N.-Vlaanderen, maar gelukkig heb ik ook 
heel veel mooie momenten mogen beleven en 
heb ik bijzonder veel sympathieke en gedreven 
mensen leren kennen. 
Ik ben erg tevreden met hetgeen ik samen met 
de bestuursleden heb mogen realiseren, behalve 
één zaak, met name onze Gazet van de Carnaval-
ist. Sinds de editie van 25/01/1988 tot en met de 
huidige editie (samen zowat 150 uitgaven) heb ik 
de redactie voor mijn rekening genomen, maar ik 
heb het altijd bijzonder jammer gevonden dat de 
verenigingen dit medium zo weinig gebruikt heb-
ben om zichzelf in de kijker te plaatsen. Vaak was 
het voor mij dan ook een zoektocht naar teksten 
om het ledenblad toch maar gevuld te krijgen.  
Om af te sluiten wens ik al de mensen die ik 
tijdens de afgelopen 38 jaar heb leren kennen en 
waarderen, oprecht te bedanken voor hun immer 
spontane en vriendschappelijke medewerking en 
mijn opvolgers wens ik uiteraard een grandioos 
succes toe. 
Lang leve F.E.N.-Vlaanderen.
Jef
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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 in-
formatie 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, ten-
einde te voorkomen dat om het even wie zomaar in de gegevens van je vereniging zou komen rondneuzen.   

De functie “Mijn gegevens” kan teruggevon-
den worden onder de rubriek “LEDEN” op de 
website.
In deze rubriek staan:
Adresgegevens
Alle adresgegevens van de voorzitter, de sec-
retaris, de verantwoordelijke voor de brief-
wisseling 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, ... be-
taald 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 perfect op 
de website terugvinden. Openstaande re-
keningen, op welke datum een betaling bij 
F.E.N. geregistreerd werd, enz. 
Verzekeringen
Verzekeringsbewijs 
De laatste jaren vragen alsmaar meer ge-
meentebesturen aan verenigingen die eve-
nementen 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-ad-
ministratie 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 aan-
vraag. Anders werkt het niet! 

Lijst van de verzekeringen
Hier kan je de lijst van alle afgesloten verze-
keringen 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 aange-
geven werden.   
Laureaten van eretekens
Al de leden van de vereniging die sedert 
1988 laureaat geweest zijn van hetzij een zil-
veren 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 een pak nuttige informatie te-
rugvinden aangaande je vereniging. 
Naar de toekomst toe zullen aan dit onderdeel 
van onze website nog een aantal verbeteringen 
aangebracht worden.

Verzekeringsaanvragen en -attesten 
Verantwoordelijke verzekeringen
Op dit moment bereiken bijna 100% van 
alle verzekeringsaanvragen ons via de web-
site van F.E.N.- Vlaanderen en worden der-
halve 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 “Ve-
rantwoordelijke voor de verzekeringen”. 
Zoals wij in bovenstaand artikel reeds aan-
haalden, is het bijgevolg van zeer groot 
belang dat elke vereniging regelmatig con-
troleert of alle gegevens van de verant-
woordelijke personen correct zijn.                                                             
Opslaan van aanvragen en attesten 
Af en toe gebeurt het dat verenigingen ons 

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.
Daarom de volgende tip!
Maak in het systeem dat u gebruikt om e-
mailberichten 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.
Op die manier behoudt u steeds een klaar 

en duidelijk overzicht van al uw aanvragen 
en verzekeringsattesten. 
De groene verzekeringsbewijzen (groene 
kaarten) moeten we langs de post blijven 
versturen omdat het niet toegelaten is 
deze via internet te verzenden.     
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Gilbert Opsteyn 
50 jaar Zavelzekske

nieuws uit maasmechelen

Als iemand 50 jaar onafgebroken actief is in een carnavalsvereniging, dan hoort 
het om zo iemand bij die gelegenheid letterlijk in de bloemetjes te zetten. 
Gilbert Opsteyn was in 1966 vanop de eerste rij betrokken bij de stichting van KC 
De Zavelzekskes uit Maasmechelen (toen nog Mechelen-aan-de Maas). Hij werd 
meteen gebombardeerd tot voorzitter, een functie die hij met hart en ziel zou 
blijven waarnemen tot in 1988. Daarna ontving hij “voor het leven” de titel van 
president van de vereniging.
Ter gelegenheid  van de prachtige internationale carnavalstoet op zondag 28 
februari, kreeg hij de bijzondere eer om in een open oldtimer de 50ste optocht te 
openen. Een schitterend eerbetoon dat hij dubbel en dik verdiende! 
Wat deze man in Maasmechelen met een ongelooflijke gedrevenheid en inspiratie 
wist te realiseren is nauwelijks te omschrijven. Het is gewoon subliem!
Laten we ook niet vergeten dat Gilbert aan de basis ligt van de oprichting van 
de Federatie Europese Narren. Het was hij die in 1970 met twee van zijn Maas-
mechelse vrienden naar Nurnberg trok om daar de grondslag te leggen van onze 
huidige federatie. 
Een zoveelste bewijs dat Gilbert altijd iemand geweest is die de meesterlijke gave 
had om in de toekomst te kijken, om vooruit te denken.
Wij wensen hem alvast een dikke proficiat voor al hetgeen hij wist te realiseren 
en voor de toekomst uiteraard nog vele onvergetelijke carnavaleske momenten.                  



 Gazet van de Carnavalist - Nr 182 10



 Gazet van de Carnavalist - Nr 182 11

column & info
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Het kriebelt ...   
De lente is terug definitief in ons landje. Joepie! “ ‘t Is lente, ‘t lente, ... je voelt het aan de venten”. De botten aan de 
bomen kunnen zich niet meer inhouden. De bloembollen barsten open en toveren de mooiste bloemetjes uit hun schelp, 
alsof het twee keer niks is. De welgevormde dametjes lijken te koken van de eerste warmtestralen, want oeps daar 
vliegen alle overbodige kledingstukken al aan de kant. Het seizoen van de mosselen is voorbij, maar daar trekken we 
ons verdorie geen fluit van aan, want plots verschijnt er zoveel meer lekkers in het straatbeeld. Man, man, ...! Live can 
be so beautiful!    

De lente is terug definitief in ons landje waar 
vier op de vijf spaarders hun geld weghalen, 
want door de negatieve rente staat er niks 
meer op dat spaarboekje, sterker nog, je 
moet potverdorie 250 euro betalen aan de 
bank voor buitengewoon renteverlies en 
dus wordt het spaarboekje eigenlijk een 
verliesboekje. 
Onze gevangenissen zitten overvol zodat de 
gangsters niet meer moeten ontsnappen, 
want binnen de kortste keren worden ze 
gewoon terug op straat gezet en kunnen 
ze opnieuw aan de slag, al dan niet met 
een enkelband.
Twee miljard tekort in de begroting en wie 
weet waar en hoeveel men denkt te kunnen 
vinden? Voor mij blijft het een raadsel, want 
wanneer economie en politiek samenkomen, 
staan ze keer op keer opnieuw voor een 
enorm zwart gat waar elke politieker op zijn 
eigen manier ons fijntjes de “juiste en enige” 
waarheid probeert op te solferen. Forget it! 
Wie die prietpraat nog gelooft zou best eens 
een frisse duik nemen in ijswater of zich een 
flink stuk in zijne kraag drinken om het in 
het stoffige geheugen, de hersencellen terug 
op een rijtje te zetten.
Het kriebelt. De eerste zonnestralen laten 
hun warme gloed over ons heen glijden, 
de vogels fluiten opnieuw alsof hun leven 
ervan afhangt, de bloemen ontluiken; leve 
de langere en lichtere dagen.
Plots hebben we ook weer meer goesting in 
alles. We voelen dat ons lichaam meer ener-
gie produceert! We ontwaken uit onze diepe 
winterslaap en stuiven weer naar buiten.
We worden verliefd en laten onze hormonen 

overuren kloppen. Alles bruist, alles borrelt.
Talloze van mijn lezers zullen zich afvragen, 
wat ga je doen gedurende dit veelbelovende 
seizoen meneer Louis Ackou? Wel, ik ga mij 
vooral concentreren op het schrijven van 
deze column en daarna genieten van een 
zeer uitgebreide en weldoende ontspan-
ning.  Terrasjes doen en ondertussen mijn 
verslappende ogen de kost geven om die 
mooie heupwiegende mokkels, met hun 
eindeloze benen, na te kijken. Uit pure 
verveling koffie zuipen en niet-alcoholische 
aperitieven binnen slurpen tot ze aan mijn 
oren uitkomen. Ik trek ook het bos in om te 
gaan wandelen, om mijn longen maximaal 
vol te zuigen met super verse boslucht die 
naar hondenpoep ruikt. Ieder half uur trek 
ik de rits van mijn broek open om tegen 
een dikke vette boom te pissen. Eigenlijk 
zou ik “plassen” moeten schrijven, maar 
je weet, “toen pissen plassen werd, is het 
gezeik begonnen”. Romanboekjes lezen van 
ongekende en niet-getalenteerde Vlaamse 
schrijvers die je kunt kopen in ieder station 
dat heden ten dage nog open is. Ook dat 
gaat op den duur nog een zeldzaamheid 
worden, die kleine pittoreske dorpsstation-
netjes die steeds en altijd met sigaret-
tendamp van groene Sint-Michel, Boule 
Nationale of andere verdwenen merken 
gevuld waren. Urenlang naar de televisie 
kijken. In de eerste plaats uiteraard naar 
de sportmanifestaties, alle voorjaarklassiek-
ers draaien we erdoor, luisterend naar de 
eindeloze commentaren die Michel Wuyts 
uit zijn fichebak opduikt. ’s Avonds gevolgd 
door een rits debiele programma’s, onnozele 
realityshows, domme zangwedstrijden, 
achterlijke kookprogramma’s waarbij het 
vet van het scherm afdruipt, en Familie dat 
ik terug ben gaan volgen, zuiver en alleen 
om mij iedere dag ervan te overtuigen 
wat voor kutsoap dit eigenlijk is. Werkelijk 
niks is er goed aan, de beelden zijn flets, 
de klank is niet te aanhoren, het verhaal 
slaat nergens op en dan nog de acteurs, 
die hadden beter achter de vuilkar gelopen 
of straatveger geworden. En dan die dikke 
actrice met die enorme bruine pukkel aan 
de zijkant van haar opgezwollen face, die 
bakt er tegenwoordig niets van. Dan kijk ik 
nog liever naar de publiciteit van Mora, die 
heeft wel een mooie toeter. 
Tot hier wat mijn eigen persoontje aangaat, 
maar hebben jullie al even nagedacht over 

wat ouder worden in het Vlaanderen van 
de éénentwintigste eeuw voor ons in petto 
heeft?
Als je de grens van 55 jaar hebt bereikt, 
ben je geen kloten meer waard. Alles gaat 
achteruit: je zicht, je gehoor, je stoelgang, 
je verstand, je geheugen, je penis wordt 
kleiner en alles wat niet deugt, neemt in 
volume toe. Het snot in je neus, de slijmbol-
len in je keel, het gerammel in je darmen, 
het gele smeer in je oren. En wat er ook 
kan gebeuren tijdens Vlaanderens mooiste 
“De Ronde van Vlaanderen”, dat er zeer on-
verwachte incidenten kunnen plaatsvinden. 
Dat de helft van het peloton een verkeerde 
afslag neemt en per ongeluk terecht komt 
in Molenbeek en de renners denken dat zij 
in Marokko zijn aangekomen, terwijl Tom 
Boonen tijdens de ultieme ontsnapping in 
zijn oortje te horen krijgt dat een van zijn 
schattige tweelingen een virale afloop heeft 
opgelopen en dat Lore geen pampers meer 
vindt in huis en vraagt aan Tom om direct 
naar huis te komen om het ganse gelijksvlo-
er op te kuisen, daar hij vol ligt met kaka van 
zijn oogappel. Een aanslag door terroristen 
die 111 renners en 111.111 toeschouwers 
helaas het leven kost en de wedstrijd die 
tenslotte gewonnen wordt door een renner 
die niemand kent, een anonieme Chileen, 
een kalende Algerijn met een lange zwarte 
baard of een Hollander met een motortje 
in zijn anus.
Enfin, dat wielrennen stelt eigenlijk niets 
meer voor. Dat doet er mij aan denken, 
eind november wordt de nieuwe President 
of The States verkozen. Al hele weken gaat 
het over de kleine handjes van kandidaat 
Trump die daardoor blijkbaar een erg kleine 
pisser heeft, maar nog minder te vertrouwen 
is dan al zijn voorgangers. Maar, Trump is 
niet de eerste man die aan zijn ballen wordt 
getast. Napoleon is ervan verdacht en Mick 
Jagger ook.
Maar het kriebelt verder: stap de deur uit 
en ga op de wandel. Speur naar bottende 
bomen, kijk naar huppelende en fluitende 
vogeltjes, gluur naar semi-ontblote vrouwen 
en voel de zon. Ik laat mij neerploffen in mijn 
lederen Engelse sofa. Ik kijk uit het raam en 
zie: er hangt lente in de lucht en wacht op 
mijn gemakje de definitieve doorbraak van 
de lente af. En nu maar leven!
Louis Ackou, ere-senator, columnist.
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Marion Hoop Design 

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

Foam Veren Boa’s Foamhoeden 
Voor Carnaval  en Theater 
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advertenties “te huur” en “te koop”

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

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

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

Te Koop - Te Huur
Tal van wagens bestaande uit polyester onderdelen met onderstel

0694/010306

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

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

1332/240307

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

Communicatie kan 
in het Nederlands

1095/261011 

Diverse wagens te huur

Thema: Aprés-Ski hut

Thema: Alphorn

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

Contactadres: De Muzelmennekes - Uikhoven
Kellens Vera - Populierenlaan 85 - 3621 Rekem
GSM: 0476/50 32 52 - 0476/08 15 97 
Email: vera.kellens@hotmail.com 0677/260911

Contactadres: C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
Tel.: 012/23 27 28 - GSM: 0485/91 16 96

Te koop - Te huur
Prachtige prinsenwagens

0894/150208

Te koop 
Polyester en doek om 
wagens en poppen te 
maken of te herstellen

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

Te huur
Diverse carnavalswagens. Carnavalwagen (zie foto) theme “Ro-
meins/Egyptisch”. Heel veel plaats om een bergruimte te voorzien  
en plaats om boxen te zetten.

0771/260914

Te koop
Carnavalskledij. Verschillende thema’s. Moeten weg voor nieuwe 
collectie. Eskimo’s of ijstijd, clowns of pierrot , duivels en duive-
linnen, tiroler, piraten, markiezen in echt leder, verschillende 
soldaten enz

0771/280815
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres: De Zuipschuiten - Sint-Laureins 
Wildemeersch Alexander - Kleine Moerwege 19 9991 Adegem 
GSM: 0477/54 46 19 - E-mail: dezuipschuitenstlaureins@hotmail.com

Te koop
Piratenboot. Afmetingen: lengte 10,00 m - breedte 2,40 m - 
hoogte 4,00 m.
+/- 40 kostuums. Prijs overeen te komen. 

1742/030316 Contactadres: De Titti Twisters - Hamme
De Beulen tom - Slangstraat 66- 9220 Hamme 
E-mail: titti.twisters@telenet.be 1129/030316

Contactadres: De Pleksmoele - Hamont  
Vaesen Roy - Korte Ruiterstraat 2 - 3930 Hamont  
GSM: 0494/94 11 79 - E-mail: vaesen.habets@telenet.be 

Te koop
Carnavalswagen. 10,00 m lang - 2,45 m breed -  3,95 m hoog.
Ruime plaats voor geluid, generator en Dj! Ook afsluitbare stock-
age! Bruikbare bovenverdieping! +- 25personen
Eventueel met beweging te koop! Deze gaat 5,5meter hoog.
Nog te bezichtigen in Bree, Maaseik en Kotem stoet 2016
Info en prijzen stuur pb.

1846/010316
Contactadres: ‘t Hams Laweit - Hamme
Willaert Wendy - Priester Edward Poppestraat 52 - Moerzeke 
GSM: 0486/46 74 26 - E-mail: steenenpoort@live.be

Te koop
23 volwassenen kostuums en 4 kinderkostuums met als thema 
Freakshow/Circus. Water- en winddicht. Bijhorende hoeden ook 
verkrijgbaar - Eventueel ook patroon verkrijgbaar

1845/290216

Te koop
Opbouw voor wagen met allerlei attributen ivm kapsalon.
Alles in hout gemaakt dus makkelijk te demonteren. Led-verlicht-
ing op de wagen, verschillende bewegende delen .
38 kostuum van oude vrouwen met haardrogers, tevens verlichting 
in de haardrogers ook bijhorende attributen .
Mooie resultaten gehaald. Prijs overeen te komen

Contactadres: De Rare Mannen - Lokeren 
De Grande Jorgen - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
GSM: 0472.64 71 47 - E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be

Te koop
Carnavalswagen met als thema “De Maya’s” - Zelfrijdende wagen, 
met krokodillen en alle led verlichting (nieuwe batterij) - Opbouw 
tweede wagen: - hoofd + handen + voet - hoofd skelet - 4 kleine 
hoofden skeletten - 2 totems - 1 altaar - 6 zonnen - 4 Draken-
hoofden + pluimen 25 kostuums volledig (hemd, rok, beenwarm-
ers, handwarmers, kragen, dassen) inclusief alle verlichting 20 
volledige hoeden incl verlichting pluimen als reserve voor eventuele 
herstellingen

1328/020316 Contactadres: De Maloten - Lede
Nijs Pieter - Meirveld 22 - 9340 Lede 
GSM: 0497/26 70 57 - E-mail: pieter.nijs@live.nl

Te koop
Volkswagen pic-up bus op een auto gebouwd in isomo.
Rond de auto een ijzeren kader ongeveer 35 meter ijzer er in dus 
zeer sterk.
Volledig verlicht met led. Alles mogelijk om te dimmen en spots 
draaien.
Rijdt zeer goed. Trekhaak vooraan en achteraan met eu-stekker 
aanwezig achteraan voor remork.
Voor een uitgebreide uitleg zie website www.fenvlaanderen.be.
Doe een bod! 

1623/010316
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Contactadres: Schief Rechtendeur - Hamme
Van den Broeck Sarah - Broekstraat 108 c - 9220 Hamme 
E-mail: cv.schiefrechtendeur@gmail.com

Te koop
36 kostuums te koop waarvan 26 volwassenen + 1 extra bovenlijf 
met hoed voor de chauffeur en 9 kinderen.
Er zit ook ledverlichting verwerkt in het kostuum.

0993/290216

Te koop
Zelfrijdende polyester carnavalswagen te koop. Afmetingen wa-
gen: Lengte 8 meter, breed 3,60 meter, hoogte 4 of 6 meter (kop 
snel kantelbaar). Wagen is een goed degelijk zelfrijzend onderstel 
en inclusief motoren voor veel bewegende delen. 4 zitplaatsen 
achter. 2 kerkorgels. Voldoende ruimte en verstoken delen voor 
muziekinstallatie. Voldoende ruimte voor berging en stroomgroep. 
2 kinderwagentjes, biechtstoelen en preekstoel. ±30 + ±20 non-
nenkleding en priesterkleding.

Contactadres: Carnavalcomité Kermt-Tuilt-Spalbeek
Marechal Wim - Heerststraat 6 - 3510 Kermt 
GSM: 0496/40 17 70 - E-mail: contact@carnavalscomite.be   

0606/021216

Contactadres: De Catarakskes - Heers 
Robijns Johan - Hampstraat 1 - 3870 Klein-Gelmen 
GSM: 0479/66 65 08 - E-mail: ronslow@gmail.com 

Te koop
1. (foto links) - Aanhangwagen met tap- en koelinstallatie. Lengte 
4,00 meter.
2. (foto rechts) - Kleine carnavalswagen - Thema “ Saloon”.

1863/270216

Contactadres: Orde van ‘t Belgiekske - Gullegem
Verfaille Bruno - Plaatsweg 4 - 8560 Gullegem 
GSM: 0496/41 40 25 - E-mail: ordevanbelgiekske@skynet.be

Te koop
Volwassenen: 13 kostuums + hoeden
Kinderen:  6 kostuums + hoeden
Totale prijs voor alle kostuums + hoeden : 750 €

1352/240216

Te koop
Zeer mooie en stevige wagen. Thema “Tractoren”. Onderaan de 
wagen is een heel grote opbergruimte. Achteraan is een hut (voor 
dj).
Het breedste punt is 2,80 m, de hoogte is 3,50 m en de lengte is 
15,00 m.
Prijs 600 euro 

Contactadres: De Nachtrupsen - Haasdonk
Stuer Jordy - Warandestraat 20 - 9150 Kruibeke 
GSM: 0471/48 08 27 - E-mail: jordy.stuer@hotmail.com

1743/240216

Contactadres: De Moesenezen - Moerzeke  
Nobels Mario - Smidsestraat 82 - 9200 Dendermonde 
GSM: 0476/50 57 57 - E-mail: nobels_mario@hotmail.com

1429/040416

Te koop en te huur
Carnavalskledij van het thema trommelkorps.
35 volwassenkostuums, 10 kinderkostuums en  enkele losse stuk-
ken van chauffeurs/begeleiders.
Kostuums bevatten verlichting in de hoeden & trommels
Ook de opbouw van de wagen is te koop/te huur Wagen bevat ook 
kleurrijke led verlichting . Voor meer info zie e-mailadres.
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Contactadres: De Bon Vivants R.B.V. - Ronse 
Tembuyse Cindy - Deurnestraat 48 - 9600 Ronse 
GSM: 0494/26 08 78 - E-mail: cindytembuyse@hotmail.com

Te koop
Zelfrijdend hotel met draaiende motor met veel ledverlichting. 
Waarvan:
 - 1 verdieping kan in- en uitgeschoven worden door een mecha-
nisme (niet inbegrepen)
 - 6 beweegbare zonneluifels.
 - 1 voortduwende vestiaire verlicht.
 - 2 door personen gedragen grote valiezen verlicht.
 - 1 voortduwende grappentafel waar een persoon onder zit dat 
enkel het hoofd zichtbaar is.
 - 3 voortduwende autootjes verli-
cht waar er iemand in kan.
 - 20 tal dienborden met glazen 
verlicht.
 - 15 tal kleine valiezen die kunnen 
gedragen worden door kinderen of 
volwassenen.
 - 35 tal bijpassende kledij piccolo’s 
+ hoedje voor mannen en jongens, 
serveerster kleedje met been 
verwarmers en handschoenen voor 
vrouwen en meisjes.

1758/210216

Contactadres: Chiwawa  - Baasrode 
Conickx Katrien - Rosstraat 188 - 9200 Baasrode 
GSM: 0494/91 60 80 - E-mail: coninckxkatrien@hotmail.com 

Te koop
Carnavalswagen. Twee karretjes, auto en praalwagens
Kostuums. 20 stuks + hoeden met pruik + paraplu’s.
Vraagprijs: 2.000 euro (bespreekbaar)

1771/130216

Contactadres: De Schans - Kinrooi
Royakkers Albert - Tongerlosesteenweg 6 - 3640 Kinrooi 
GSM: 0495/57 30 52 - E-mail: albert.royakkers@telenet.be

Te koop
Mooie polyesterwagen. Goed onderhouden. te bezichtigen na 
afspraak. Prijs 3.900 euro.

Contactadres: De Voddeboalen - Sint-Gillis-Waas 
Piselé Jeffrey - Stationsstraat 18 - 9170Sint-Gillis-Waas 
GSM: 0468/12 78 22 - E-mail: info@cvdevoddeboalen.be

Te koop
Carnavalswagen met als thema “Police”
Er is plaats voorzien bovenop de wagen om evt bij de jury op een 
moto te gaan zitten.
Er zijn circa 25 kostuums bij (zie foto’s).
Voor alle duidelijkheid het is enkel de kever die verkocht wordt!
Prijs op aanvraag: info@cvdevoddeboalen.be

1836/230216 Contactadres: De Draujvers - Ninove
Tampesta Francesca - Lindenbergstraat 27- 9400 Ninove 
GSM: 0476/31 98 37 - E-mail: fran_vml@hotmail.com

Te koop
1. Kostuums”Visser” + hoeden. Prijs overeen te komen. 
2. Carnavalswagen thema “Sprookje, Bos, Natuur en Speels” plus 
25 kostuums en hoeden..

1831/210216

1437/170216

Contactadres: Lossendeirdeveirdeir - Aalst
Van Hecke Dimitri - Oude Gentbaan 231 - 9300 Aalst
GSM: 0478/48 03 81 - E-mail: dimitri.van.hecke@telenet.be

Te koop
Te Aalsterse carnavalswagen te koop. Thema “Bootvluchtelingen 
(maar dan op een ludieke manier)
Eén frame waar een trekker in kan rijden en drie remorquen.
Remorque 1: twee bewegende (met elektromotor) boten met 
plaats voor telkens 6 personen. Remorque 2: een grote draaipla-
teau met 3 bewegende bootjes voor telkens 2 personen
Remorque 3: een grote bewegende boot (met elektromotor) voor 
9 personen.
Vraagprijs: 7.500 EUR (inclusief chassis, wielen en elektromotors).

1723/110216
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Contactadres: Carnavalsvrienden Opglabbeek  
Davy Schreurs - Lindestraat 7 - 3950 Bocholt 
GSM: 0478/21 85 41 - E-mail: davy_schreurs@telenet.be

Te huur
Wagen met thema “Disco” te huur. Hij is volledig bekleed met ted-
dystof.
Twee verdiepingen en dj plaats voorzien overdekt. afm.: L: 10m, 
B:3m , H: 4,30m.
Huurprijs : 300 € per dag.

1715/160615 Contactadres: Grimbiaca - Opgrimbie 
Monnissen Robin - Uikhovenstraat 8 - 3631 Uikhoven 
GSM: 0476/39 18 50 - E-mail: robinmonnissen1990@msn.com

Te huur
Generator 65 kva. Hij heeft pas een groot onderhoud gehad en is 
in prima staat.  
Per dag bedraagt de huurprijs 50 euro. Voor meerdere dagen is de 
prijs bespreekbaar.

1333/051215

Contactadres: De Kazoo’s - Hamme 
Van den Bossche Cédric - Kasteellaan 21 - 9220 Hamme 
GSM: 0496/31 00 55 - E-mail: cedricvandenbossche@hotmail.com

Te koop
Vier grote drakenkoppen en één kleine. Zijn nog in goede staat.

0998/061215
1437/270116

Te huur
Mooie polysterwagen. 
Prijs 350 euro per stoet 

Mooie carnavalswagen.
Afmetingen: H: 4,20 m
L: 9,50 m - B: 2,90 m 
 

Contactadres: De Schans - Kinrooi 
Albert Royakkers - Tongerlosesteenweg 6 - 3640 Kinrooi 
GSM: 0495/57 30 52 - E-mail: albert.royakkers@telenet.be

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

Te koop
Praalwagen te huur/te koop, bestaande uit:
 - 3 identieke wagens met telkens 4 balkons er op. Op elke wagen 
is er plaats voor 7 personen op de balkons en 2 onder. Dus in 
totaal 9x3 plaatsen)
 - 1 groot hart met trappen en bewegende cupido voor kinderen(+- 10)
 De kostuums ook te huur.(+-20 volwassenen,+- 20 kinderen)
 Voor meer foto’s en filmpjes: https://www.facebook.com/dkvd-
weis/  Voor meer info: info@dweis.be

1225/20216 Contactadres: Die Pelter Flügeltellers - Overpelt 
Wendy Schuurmans - Juffrouwkensveld 4 - 3900  Overpelt 
GSM: 0479/51 71 88 - E-mail: schuurmanswendy@hotmail.com

Te koop - Te huur
Mooie clownpakjes te koop/te huur: Jurkje met hoepel - gestreepte 
kousenbroek - vestje - hoed Maten: S: 1 M: 6 L: 4 XL: 2 Te koop: 
€15 per pak, 10% korting vanaf 3 pakken, 20% vanaf 10 stuks. Te 
huur voor €5 per stuk, waarborg €20.

1188/230515
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Contactadres: De Maasköpkes
Sammy Paradis - Oude Ophoverbaan 15 - 3680 Maaseik
GSM: 0474/94 62 64 - E-mail: sammyparadis@hotmail.com

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. 

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.

1606/140414

1606/220212

Contactadres: De Kreim-o-Buirkes - Outer (Ninove) 
Goessens Gunther - Godeystraat 21 - 9406 Outer 
GSM: 0496/02 84 18 - E-mail: ellen_goessens@hotmail.com

Te koop
Pompierwagen van het merk Magirus Deutz. In goede staat (ge-
schouwd), dieselmotor. Prijs overeen te komen

0395/201015

Contactadres: Orde van de Commeduur -Sint-Truiden 
Pascal Milis - Kleindekkenstraat 89 - 3800 Zepperen 
GSM: 0475/68 88 56 - E-mail: p.milis@hotmail.com

Te koop
Mooie kostuums “Clowns” - 8 volwassenen, 1 kind.
Prijs over een te komen. Drie stoeten meegelopen. Perfecte staat.

0236/201015

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
1. Mooie kostuums met als thema”Stikmachines”. Van dit thema 
hebben wij 33 kostuums beschikbaar, zowel volwassenen als 
kinderkostuums. Deze zijn perfect, compleet en tip top in orde ! 
Onze hoed is een “naaimachine” gemaakt uit foam, wat heel licht 
is om te dragen. Deze kostuums zijn beschikbaar vanaf 13 februari 
2016 ! De prijs voor dit geheel is 2.000,00 euro.
2. Een bloemenknop die gemaakt is uit polyester. Zoals steeds, zijn 
deze ook voorzien van een ijzeren staaf om gemakkelijk vast te 
maken op uw carnavalswagen. We hebben 2 stuks beschikbaar, en 
deze zijn te koop voor 15,00 euro per stuk.

0821/201015

Contactadres: Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg  
Martens Tom - Faytlaan 29 - 3970 Leopoldsburg 
GSM: 0477/54 12 53 - E-mail: info@jongekampsenarren.be 

Te koop
Prachtige praalwagen te koop. Veel staanplaats en opbergruimte. 
Grote toren met veel mogelijkheiden. Wagen kan getrokken of 
geduwd worden. Wagen volledig voorzien van verlichting. Afme-
tingen. Lengte 10m -  breedte 2,75m - hoogte 4,10m. 
Te koop met of zonder kledij. Prijs overeen te komen.

1167/210316

Contactadres: De Schoimloëpers - Baasrode
Davy Laureys - Broekstraat 26 - 9200 Baasrode 
GSM: 0479/93 94 70 - E-mail: davylaureys1979@gmail.com

Te koop
Prachtige wagen bestaande uit 5 delen. Thema “Iedereen Prins”.
Op de wagens kunnen in totaal 14 personen plaatsnemen.
Prijs overeen te komen.

1132/020216
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Contactadres: De Fluiters - Kermt
Johan Fontaine - Zolderstraat 12 - 3510 Kermt 
E-mail: info@cvdefluiters.be - GSM: 0475/55 41 29

Te koop
Een 32-tal piratenkostuums maten XS tot XL. Zijn een seizoen 
gebruikt. Bestaan uit broek/bloes/bandana/heupsjaal.

0091/040116

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
E-mail: armand.patteet@telenet.be 0646/300914

Contactadres: De Zweitjatte - Ophoven 
Vital Craeghs - Geistingen 7a - 3640 Kinrooi 
GSM: 0497/74 0912 - E-mail: vital.craeghs@telenet.be

Te koop
Prachtige carnavalswagen volledig in orde.
Kan veel volk op de wagen. Alles is voorzien om geluidsinstallatie 
in op te bergen.  Het thema is “Duivel”.
De wagen is 4 meter breed, de hoogte 4,20 en de lengte is 13 
meter.
De kostuums kan men er ook bij kopen. 52 stuks, prijs is overeen 
te komen

1681/310815

Contactadres: Reuzenteam 2021 - Wetteren
Roland Gillis - Pastoor Pennestraat 52 - 9290 Overmere 
GSM: 0478/56 59 91 - E-mail: gillro@msn.com

Te huur
Pier Punaise”-stokreus-incl.drager te huur voor braderijen en 
stoeten.Pier is interactief met toeschouwers of publiek. 
Vaste prijs+verplaatsingskosten.
Inlichtingen: zie onderaan advertentie

1828/051015

Contactadres: De Inkbi-jgels - Bree 
Luyckx Elke - Siemenstraat 21 - 3960 Bree 
GSM: 0499/76 58 12 - E-mail: elkeluyckx@hotmail.com

1697/200316

Te koop
Opbouw voor wagen “Steek”, gemaakt van papier-maché.
Inclusief verlichting.
Lengte: 2,70 m - Breedte: 1,60 m - Hoogte: 2,20 m
Prijs overeen te komen.

Te koop
Carnavalswagen te koop. Thema “Saloon”.
Mits kleine aanpassingen kan je met deze wagen ook andere 
thema’s uitbeelden.
Afmetingen: hoogte 4m - breedte 2m70 - lengte 12m.
Sterk chassis met dubbelas. Trekhaak.
Voor bezoek altijd even bellen of mailen.
Wagen is pas beschikbaar vanaf 29 maart 2016

Contactadres: Sabba - Scherpenheuvel
Vranken Nico - Jupiterlaan 3 - 3270 Scherpenheuvel 
E-mail: nico.vranken@autostadsgroep.be   1679/240216
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Contactadres: De Beekmennekes - Hasselt
Roverstraat 11 - 3511 Tuilt-Kuringen   
E-mail: onze-witte@hotmail.com - GSM: 0496/36 47 21

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?

0309/250315

Contactadres: Goedemor - Lede
Yves Junius - Rammelstraat 40 - 9340 Lede 
E-mail: yvesjunius@skynet.be - GSM: 0496/51 35 22

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.

0695/050315

Contactadres:  Orde van de Teungerse Zwoan - Tongeren
Patrick Meers - Tongershuisstraat 29 - 3700 Tongeren  
GSM: 0472/59 48 02 - E-mail: patjemeers@gmail.com

Te koop
Super prachtige hoeden voor kleurrijke uitbeelding ! Aksent ligt 
op hoeden, de eventuele te voorziene kledij mag dus simpel zijn. 
Diverse modellen doch samenhorend. Totaal +/- 36 Voorzien van 
diverse verlichting. Prijs overeen te komen. 

1588/120915

Contactadres: The Snoopy’s - Zottegem
Vanden Bossche Iris - Eikenmolen 32 - 9570 Lierde 
GSM: 0496/57 66 50 - E-mail: zkvdesnoopys@gmail.com 

Te koop
Carnavalswagen in twee delen.
De kameel op het 1ste deel kan op en neer bewegen (hydraulisch) 
en het hoofd van links naar rechts (manueel).
Het 1ste deel dient ook manueel bestuurd te worden.
Aan de poten van de kameel hangen 2 (vliegende tapijten) die 
schommelen en waar telkens 1 persoon kan opzitten. 
Lengte: +- 10,00m - Hoogte: 3,80m
Op het 2de deel staan 6 winkeltjes die je kan uitschuiven. in totaal 
kunnen hier +-15 mensen opstaan. ( a.d. winkeltjes, in het midden 
en bovenaan). Lengte: +- 10,00m - Hoogte: 3,00m.
Kostuums: 30 volw en 9 kinderen.

1441/100216

Contactadres: The Funclub - Heusden-Zolder
Bosmans Jeroen - Hemelrijk 85 - 3550 Heusden-Zolder 
E-mail: slightsystems@hotmail.com - GSM: 0497/20 46 14

Te koop
Carnavalswagen, inclusief chassis, in zeer mooie staat. Volledig van 
polyester en recent gerestaureerd.
Pluspunten aan de wagen; ruime opslag, groot vernieuwd boven-
dek, wagen kan 360° rond zijn eigen as draaien, volledig vernieuw-
de signalisatielichten, 6 strobo’s op de uitstekende delen voor 
maximale veiligheid, kan zeer mooi verlicht worden bij lichtstoeten.
Link: http://www.hbvl.be/…/foto-toch-enkele-duizenden-toeschouwer.
Te bezichtigen te Heusden-Zolder op afspraak. Prijs is bespreekbaar. 

1315/270316

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

Te koop en te huur
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 op wa-
gen. Extra poppen verkrijgbaar. Meerdere foto’s en info op verzoek.
Bijkomende informatie en foto’s op website www.fenvlaanderen.be 

1394/030416
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Contactadres: ‘t Groet Leweijt oet Neerharen - Neerharen
Bram Nivelle - Bunzingpad 7 - 3620 Neerharen 
E-mail: tgroet-leweijt@hotmail.com

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 achter-
aan, 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!

1692/270514

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

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, beenver-
warmers, bierbekers .
Nog meer foto’s te verkrijgen.
Te bezichtigen na afspraak en prijs overeen te komen

1766/280115

Te koop

Contactadres: De Oeteldonkers - Temse 
De Saegher Edwin - Frans Smetsstraat 3 - 9140 Temse 
GSM: 0498/90 80 28 - E-mail: edwindesaegher@gmail.com

Te koop
Carnavalswagen met 20 botsauto’s op die bijna allemaal bewegend 
staan opgesteld dmv scharnier of veren.  
Botsauto’s hebben ook allemaal werkende lichtjes.  
Wagen is te koop onder verschillende mogelijkheden.  
Kostuums zijn eveneens te koop. Lage prijs!!!!

0919/150316 Contactadres: Feest- Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Kristof - Wielewaalstraat 3 - 9820 Merelbeke
E-mail: kristofderaeve@hotmail.com - GSM:  0476/65 94 87

Te koop
30 prachtige kostuums met foampruik, waarvan 20 kostuums 
met rok. Kostuums een keer gedragen. 

0564/270316

Contactadres: Carnavalgroep d’Oede Krakers - Ramskapelle 
Vandecasteele Kurt - Heistlaan 353 - 8301 Ramskapelle 
GSM: 0498/29 17 78 E-mail: kurt.vandecasteele2@telenet.be

1172/250315

Te koop
Boten die gebruikt werden op praalwagen. Ze zijn in goede staat. 
Indien ze wat opgekuist worden zijn ze ook nog te gebruiken als 
motorboot.
Twee stuks. Lengte: 4,00 m - Breedte:ongeveer 2,00 m

Te koop
Praalwagen thema “Bloemenverkopers”. 15 bloemenkarren waar-
van 7 stuks om zelf mee te rijden. Ook nog 6 poppen te koop. 
Voor meer info, zie contactgegevens onderaan.

Contactadres: Goedemor - Lede
Yves Junius - Rammelstraat 40 - 9340 Lede 
E-mail: yvesjunius@skynet.be - GSM: 0496/51 35 22

0695/150316



 Gazet van de Carnavalist - Nr 182

actueel

18 Gazet van de Carnavalist - Nr 182 22

advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres: De Sierbuikjes - Roeselare 
Anne Vanderbruggen - Onledemeersstraat 11 voo 1 - Roeselare 
GSM: 0471/58 65 15 - E-mail: annevanderbruggen@hotmail.nl

Te koop
24 delige carnavalkostuums voor heren en dames + 5 arabierpak-
ken, 15 herenhoeden en 9 dameshoeden. Alles is in perfecte staat 
en al twee stoeten gewonnen.

1701/120515

Contactadres: Dag- en Nachtvrienden - Belsele 
Yvan Lyssens - Moortelhoekstraat 89 - 9111 Beerse 
GSM: 0476/56 93 75 - E-mail: yvan.lyssens@telenet.be

Te koop
Kledij in goede staat. Gebruikt voor in stoet te lopen. 
Mannen,vrouwen en enkele kinderen samen ongeveer een 30 stuks 
. Gedragen in 7 stoeten. Worden verkocht in perfecte staat. Ver-
dere uitleg hierover kan je mij gerust bellen of mailen

0660/130515 Contactadres: Die Pelter Flügeltellers - Overpelt 
Wendy Schuurmans - Juffrouwkensveld 4 - 3900  Overpelt 
GSM: 0479/51 71 88 - E-mail: schuurmanswendy@hotmail.com

Te koop
Diverse pakjes tehuur en te koop.
Olifantenpakjes, leeuwenpakjes, elfenpakjes en clownpakjes.
Voor een meer gedetailleerde uitleg van deze kledij verwijzen wij 
naar de website www.fernvlaanderen.be 

1188/190515

Contactadres: De Miekes & Piekes - Tienen 
Pascal Dermul - Eggerbergstraat 4 - 3270 Scherpenheuvel 
GSM: 0488/87 81 18 - E-mail: pascal.dermul@live.be

Te koop
Wij hebben een carnavalswagen te koop staan met als thema 
“Bouwwerf” in polyester Afmetingen: 3,70 m breed - 12m lang - 
4m hoog Vraagprijs: 1500,- € nog overeen te komen. Te bezichtin-
gen: Zichem (Scherpenheuvel)

1700/210415 Contactadres: Der es Leven Achter ‘t Komitee - Hamme 
Robberecht Bert - Guillaumestraat 4 - 9220 Hamme 
GSM: 0477/72 71 26 - E-mail: bert.robberecht@telenet.be

Te koop
Hoofddekselcreatie met ledlichtjes 19 volwassenen en 7 kinderen. 
Kostuum (bovenstuk) 19 volwassenen en 13 kinderen.  
Kostuum (broek) 7 kinderen. 17 karretjes (diameter 120cm, 
hoogte 100cm) met ledverlichting. 
Prijs bespreekbaar en onmiddellijk beschikbaar

1722/100316

Contactadres: Umdat ‘t Kin - Lanaken
Sondeijker Glenn - C. Verschaevestraat 27 - 3620 Lanaken  
GSM: 0495/18 16 00 - E-mail: glenn_123@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen thema “Muziek”. 
Bestaat uit twee delen. Beschikbaar vanaf 29 maart 2016.
Prijs overeen te komen.

1772/110216
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Contactadres: De Tsoepenezen - Aalst
Stefan Smekens - Rozendreef 101 - 9300 Aalst  
E-mail: stefan.smekens@telenet.be - GSM: 0476/61 65 76 

Te koop
Carnavalswagen 2015 AKV De Tsjoepeneizen + een aantal attribu-
ten.  
Alles is te koop, met uitzondering van de onderstellen. 

1590/270215

Contactadres: De Sparatjes - Merelbeke 
Sonny Rasschaert - Sonseindestraat 96 - 9620 Velzeke 
GSM: 0495/23 55 07 - E-mail: sonny_rs@hotmail.com

Te koop
Ezel en schilder te koop. In perfecte staat en volledig uit isomo 
vervaardigd. Neem gerust contact op.

1756/300515 Contactadres: De Keiboerkes - Poperinge 
Bruno Vandevoorde - Bellestraat 27 - 8970 Poperinge 
GSM: 0496/71 28 09 - E-mail: vandevoorde.bruno@telenet.be

Te koop
Opbouw carnavalswagen bestaande uit 5 zwanen, 2 gondels, 2 
gondeliers en 2 passagiers.

1411/050615

Contactadres: Schiefregt’oever - Aalst 
Dieter Beeckman - Doolhofstraat 77 - 9300 Aalst 
GSM: 0494/69 50 33 - E-mail: dieter.beeckman@gmail.com

Te koop
Polyester klokken. Deze verschillen van grootte. 15cm, 25cm en 
35cm. Wij hebben er ongeveer een 30 tal. Prijs overeen te komen.

1463/240415 Contactadres: ‘tBakske - Mortsel 
Peter De Bens - Kapelstraat 2 - 2500 Lier 
GSM: 0497/43 49 29 - E-mail: marianne.decat@telenet.be

Te koop
Zelfrijdende Engelse bus geschikt als carnavalswagen en partybus. 
Afmetingen 9,30 m lang en 3,40 m hoog . Prijs overeen te komen 

1244/280116

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

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

0997/280314
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Contactadres: De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
GSM: 0478/76 21 88 - E-mail: ronny.donnay@hotmail.com

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 

0833/090413Contactadres: Ammoael Tegoaere - Lokeren 
Frank Baert - Heirbrugstraat 259 - 9160 Lokeren 
GSM: 0498/32 54 05 - E-mail: frank.baert@telenet.be

Te koop
Zeer mooie carnavalswagen, met zeer veel spotjes als verlichting. 
Opbouw bestaande uit 2 delen.
Het ijzeren draagvlak waar alles opstaat is breed 1,95 m maar de 
voeten en poppen steken uit dan komt er aan beide kanten 50 cm 
bij, dus totaal breed 2,95m . Lengte 4m15 ijzeren draagvlak maar 
oversteek in totaal 4,50m, de wagen is eigenlijk in 2 aparte delen 
een stuk van 1,85m en 1 van 2,30m gemeten op het draagvlak. 
Hoogte centraal het schouwtje van op de grond 4,20m De opme-
ting kan allemaal een klein beetje afwijken maar zal miniem zijn.  
Bieden vanaf 400 euro Zeer mooie Kostuums, thema BBQ, 24 
volwassenen, 3 kinderen. Bieden vanaf 350 euro.

1718/090615

Contactadres: ‘t Gevolg - Hamme 
Pieter Bieseman - Sint-Martensommegangstr. 21b2 - 9220 Hamme 
GSM: 0498/73 26 72 - E-mail: biesemanpieter@gmail.com

Te koop
1. Isomo poppen te koop - zie foto’s: Bart Kaell in boot - 300 euro 
Vrouwenlijf en hoofd - 250 euro Schatkisten (2 grote + 2 kleine) 
- 30 euro/ stuk Fototoestel – 25 euro Zie ander zoekertje voor 
bijpassend kostuum.
2. Kostuums te koop voor +/- 33 personen Prijs/Kostuum: 30 euro 
(exclusief rad rond de middel - inclusief hoed).
Alles is bespreekbaar!

1716/100915 Contactadres: Geloeif Me Goed - Aalst 
Roesl Joachim - Gooikenstraat 41 - 9300 Aalst 
E-mail: joachim.roels@gmail.com 

Te koop
Giraf + wagentje (type flintstones) + extra wagentje type flint-
stones te verkrijgen. - Neushoorn + moto + boom met schommel 
- Afmeting onderstel ( 2.5m x 2.5m )

1131/100316

Contactadres: De Barielgangers - Halle
Walravens David - Oct. Kerkhove D’Exaerdestr. 105 - Buizingen
GSM:  0478/07 91 54 - E-mail: david.walravens@hotmail.be 

Te koop
Doe een goed bod !!!! 1 x vliegtuig - 1 x dj - 1 x locomotief + 2x  
wagons - 5 x vierkant - 2 x sterren - 6 kleine troetelberen en 7 
grote troetelberen. 
Kostuum in regenboogkleuren: 18 volwassen en 2 kinderen

1571/090316Contactadres: De Sharky’s - Steendorp    
Vermeulen Eddie - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp 
GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be

Te koop
Prachtige praalwagens apart of volledig met kledij te koop.

1515/090216
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Contactadres: De Sjikke Stikken - Baasrode 
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode 
E-mail: sjikkestikken@hotmail.com - GSM: 0473/36 23 77

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

1138/240315

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.
3. Verschillende pruiken te koop. 3 polyesteren koppen waar 
iemand zijn hoofd in past om te dragen. Isomo kop Dozje en 
Van Overmeiren (politiekers Aalst)- Met papierkes

Contactadres: De Brosselkeire - Aalst
Brisard Gwen - Moorselbaan 504 - 9300 Aalst
GSM: 0486/28 58 11 E-mail: akvdebrosselkeire@gmail.com   

1684/280314
1684/170715

Contactadres:  D’ Engelen - Lede 
Christph Ponnet - Wichelsesteenweg 11 - 9340 Lede 
GSM: 0498/20 47 33 - E-mail: thekenneths@hotmail.com

Te koop
Leuke vliegers waar kindjes in kunnen zitten. Prijs bespreekbaar;
Grote boom met stam en kruin - twee delen.
Leuke poppen.

0980/180615

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

Te koop
8 disco rokjes one size + onderrok met beenverwarmers en sjaaltje. 
8 disco hemden en 7 blazers

1688/060115

Contactadres: De Jimmyniekes - Dendermonde 
Van den Berghe Patrick - Begijnhoflaan 38 - 9200 Dendermonde 
E-mail: pat.vandebee@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 ge-
bouwd 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.

Te koop
Deze praalwagen is in prima staat want wij blijven hem gebruiken tot 
dat hij verkocht is.
Hij is  7,24 m lang, 2,15 m breed,en 2,80 m hoog. Hij is volledig 
voorzien van verlichting en geluidsinstallatie die in de wagen zit 
weggewerkt. Het onderstel van deze wagen heeft een dubbel as 
achteraan en een losse dissel met handrem (zie foto)
Reden van verkoop.Wij gaan een nieuwe wagen bouwen.
Deze praalwagen kan bezichtigd worden op afspraak.

Contactadres: Orde van de Kloeffe - Oostende 
Stijn Goethals - Torhoutsesteenweg 326 - 8400 Oostende
GSM: 0471/66 22 70 - E-mail: ovdkloeffe@gmail.com     

1384/271016

0529/080414
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Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.
necrologie

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
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In deze editie van ons ledenblad willen we even stilstaan en terug-
denken aan de vele slachtoffers van de terreurdaden op 22 maart 
op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation te Brussel.

Het is voor een mens men een gezond verstand nauwelijks te be-
grijpen dat er op onze planeet mensen leven die slechts een doel 
nastreven, met name onschuldige mensen van het leven beroven. 

Laten we hopen dat we daar snel zullen van verlost worden.
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Aanvang 
19u33 Slechts één adres als u artiesten, show-

groepen, 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
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