
Een wisselvallig carnaval 2017...
van stralende zon tot gietende regen !

fenvlaanderen in dienst van carnaval
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info@karamelle-freddie.com www.karamelle-freddie.com 

START VERKOOP CARNEVAL VANAF 7 NOVEMBER …. !!!!!

PARKEREN VOOR DE DEUR

START VERKOOP CARNEVAL VANAF 7 NOVEMBERVANAF 7 NOVEMBER

AACHEN-HAAREN (D)
Alt-Haarener-Straße 251, 
52080 Aachen-Haaren 

LANAKEN (B) JOJOE bvba 
Europark 11, 
3620 Lanaken 

Katersfeld 2, 41379 
Brüggen-Bracht
Tel. +49 (0)2157/125619, 
Fax +49 (0)2157/125620

OPENINGSTIJDEN:
het gehele jaar geopend 
van 14.00 uur tot 18.00 uur
Op zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur

Of bestel online: www.karamelle-freddie.com 

Verbeterd assortiment 2017 
Vele nieuwe producten . . .

DE WINKEL 
IS HET 

GEHELE JAAR

GEOPEND

Karamelle Freddie BRÜGGEN-BRACHT

3,96

5,89

3,98

1,69

Papieren tissue 
met smartphonescherm 
afbeelding, 36 stuks 

van 5,99  voor

Mr. Marin Snack 
100 zakjes 

van 7,99  voor

Wackies 
met Geleevulling
100 stuks 

van 5,49  voor

Royaline 
mengeling 1 kilo 

van 2,29  voor
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Verantwoordelijke uitgever:

editoriaal

Geachte lezers,
Beste carnavalsvrienden,

Hier zijn we alweer met de laatste Gazet 
van de Carnavalist van dit seizoen. Het 
schrijven van dit voorwoord is voor mij 
ondertussen bijna de normaalste zaak 
van de wereld geworden.
Het seizoen 2016-2017 zit er alweer op 
en het loont dan ook de moeite om even 
terug te blikken.
Geen ijskoude barre wintertoestanden, 
maar wel regelmatig optochten met 
overvloedige regenval. Eigenlijk mogen 
we zeker niet klagen, aangezien we toch 
een drietal weekends onder een stralende 
zon hebben mogen genieten van prach-
tige optochten. De carnavalsgroepen 
hebben dit weer getrotseerd en hebben 
ervoor gezorgd dat we toch een gezellige 
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 op-
nieuw 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 pro-
ficiat. Ook deze waren weer prachtig 
en hartverwarmend! De mooi verlichte 
wagens deden de 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 carnavalsge-
beuren en geraakt er nog meer door 
geboeid. Het  jaar na jaar groeiend aantal 
jeugdgroepen is hiervan het beste bewijs.
Als we terugblikken op de carnavalbals, 

de aanstellingen van de prinsen, prinses-
sen, jeugdprinsen, jeugdprinsessen, senior-
prinsen en –prinsessen, kan ik alleen maar 
oordelen dat het seizoen 2016-2017 als super 
geslaagd mag worden bestempeld, mede 
door de inzet van de honderden vrijwilligers. 
Een dikke proficiat alweer aan allen die hier-
aan hebben meegewerkt. 
Ook een grote dank aan de toeschouwers die 
naar de vele optochten kwamen kijken en er 
ook echt van genoten hebben, want zonder 
toeschouwers kan het ook geen geslaagde 
optocht worden. 
Ik heb van op het podium ook tal van car-
navalsgroepen een traantje zien wegpinken 
op het einde van de laatste stoet. Dat doet 
wat met een mens.
Wat FEN- 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 vereni-
gingen worden opgestart en lid worden van 
FEN. Op dit moment tellen we 661 verenigin-
gen en 62 individuelen leden in onze grote 
FEN-familie. Ook staan er nog nieuwe ver-
enigingen in de wachtlijst om aan te sluiten 
voor 2017-2018. Hiermee kan ik alleen maar 
zeggen dat FEN-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 dan ook 
ons uiterste best om dat zo goed mogelijk 
te doen, maar dat lukt niet altijd. Soms zijn 
er op een weekend zodanig veel activiteiten 
gepland, dat het onmogelijk is om overal aan-
wezig te zijn, anderzijds zijn er ook weekends 
dat er quasi niets te doen is. Ik wil alvast een 
oproep doen om tijdig de FEN-afgevaardigde 
van uw regio per post of e-mail uit te nodigen 
voor uw activiteiten, zodat ze dit kunnen 
inplannen. Wij doen dan ons uiterste best 
om vertegenwoordigd te zijn.  
Ondertussen heeft elk lid, zowel de ver-
enigingen als de individuele leden, het 
betalingsverzoek voor de nieuwe lidgelden 
2017-2018 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 

tevredenheid bij de aangesloten leden.
Onze hardwerkende ploeg staat ook 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.
Hierbij wil ik u er ook op wijzen dat er nog 
velen  zijn die de laatste minuut afkomen om 
hun verzekering in orde te brengen, soms de 
dag zelf nog, maar je kan ook wel verstaan 
dat dit met 661 leden niet evident is. Hou 
er in de toekomst dus rekening mee dat je 
tijdig alles in orde brengt, zodat ook wij de 
tijd krijgen om uw zaken in orde te brengen. 
Hou dit dus goed in de kijk voor de toekomst!
Ook tijdens de volgende maanden zitten 
we niet stil om het carnavalseizoen 2018 
voor te bereiden. Helaas neemt de gekende 
Artiestenavond een sabbatjaar, met de hoop 
op een doorstart in 2019. We zijn alvast volop 
bezig met de organisatie van de Try-Out van 
BOL, het FEN feestbanket 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 plaats-
vinden op zaterdag 6 januari 2018 in het 
provinciaal domein Dommelhof te Neerpelt. 
De organisatie is in handen van DE GEZEL-
LEN VAN TAXANDRIA uit Neerpelt, een 
vereniging die ook de klappen van de zweep 
kent wat betreft het organiseren van grote 
evenementen. 
Dus beste vrienden en carnavalisten, als 
voorzitter mag ik dit seizoen met een zeer 
goed gevoel afsluiten en houd ik me eraan 
om iedereen die meegewerkt heeft aan de 
verdere uitbouw van onze federatie, alsook 
alle leden van FEN- Vlaanderen, oprecht te 
danken.
Om af te sluiten, dank ik ook de verenigingen 
waar we weer te gast mochten zijn en zeer 
goed ontvangen werden. Vanaf nu mogen 
jullie genieten van een welverdiende rustpe-
riode om er dan het volgende seizoen weer 
volledig in te vliegen.
Nog een prettige, zonovergoten  rustpauze 
en we zien mekaar binnen zes maanden.

Jean-Jos Lecoque
Voorzitter FEN –Vlaanderen.

Necrologie    22
FEN evenementen 2018  24
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welkom bij fen vlaanderen

Nieuwe leden bij FEN-Vlaanderen 2017Nieuwe leden bij FEN-Vlaanderen 2017

Verenigingen
Provincie Antwerpen
- Samenwerking Europese Prinsessen - Ruisbroek
- Orde der Knuffelberen - Zwijndrecht
- The Drumsticks - Antwerpen
- De Tornado’s - Merksem
- De Kindervriendjes vzw - Houtvenne
- De B(r)ouwers - Brussel

Provincie Limburg
- De Montemannekes - Montenaken
- De Dorstlessers - Overpelt
- Knatsjgek oet Loaneke - Lanaken
- De Ouwprinse vzw - Opglabbeek
- Spekkevrienden met een Hart - Beringen
- Plezier voor het Leven - Sint-Truiden
- ‘t Kuump Good - Hoelbeek
- De Velmse Hollywood - Velm
- Kon. Orde van het Klaverblat - Hasselt
- Aaijd Preense 2015 - Lanaken
- Weer Weite Het Neet Mier - Maaseik
- Truinoskes - Sint-Truiden
- De Dartagnans - Maastricht
- Noeits Genog - Bocholt
- De Lustige Vrienden - Heers
- De Lege Ton - Hechtel-Eksel
- The Party Pirates - Lommel
- Vechmaal Karnaval - Heers
- De Lommelaere - Lommel
- ‘t Vroagteiken oet Rekem - Rekem
- De Breugeler Verkens - Kleine-Brogel
- Jus op Tied - Lanaken
- Droom Lach Leef - Gingelom
- En Bueren - Bassenge 

Provincie Oost-Vlaanderen
- Kiekeboeboes - Lokeren
- Asda Mogoed Aflupt - Ninove
- Nem Na! - Aalst
- Kandidaat Keizer Davy - Baasrode
- Orde van de Leutige Bende - Hamme
- T Es Na Of Noeit - Aalst
- Schie Dj Oit - Aalst
- De Zoipers - Aalst

- Schelmeroi - Aalst
- ‘t Wetters Laweit - Wetteren
- De Droeve Apostelen - Aalst
- Afgebesteld - Aalst
- De Zatte Pullekes - Ledeberg
- Raad van Elf Koefering Vrasene - Beveren-Waas
- De Djokers - Zottegem
- De Bende van Ellende - Temse
- Wad ed Dadde - Zottegem
- De Flierefluiters - Assenede
- Smosj - Ninove
- Oit ons Zicht - Denderleeuw
- Dest Goe Schief - Aalst
- Drink Ter Ene Mee - Assenede
- Schots & Schief - Steendorp
- Los der Over - Hamme
- Janet Nor M’n Hert - Denderhoutem
- Tjik Tjak Vollenbak - Denderleeuw
- BC Keizerin Yoica I - Oosteeklo
- De Leutemoaekers - Sint-Niklaas

Provincie Vlaams-Brabant
- Orde van Mini-Tastendeuvel - Halle
- De Ambiance Makers - Rillaar
- De Wolven - Tienen
- Carnaval Kampenhout - Kampenhout
- De Gigippekes - Halle

- De Partycheckers - Testelt
- Madj A We Zen Veneir - Halle

Provincie West-Vlaanderen
- De Bollies & Co - Oostende
- De Zandstuvers - Blankenberge
- Carnaval De Panne - De Panne
- Orde van de Dums - Bredene
- Prinsengarde West-Vlaanderen

Individuele leden
Provincie Antwerpen
- Heyrman Eddy - Zwijndrecht

Provincie Limburg
- Marechal Wim - Hasselt

Provincie Oost-Vlaanderen
- Van De Velde Tim - Aalst
- De Kesel Dirk - Wetteren
- Vergeyelen Andres - Wetteren
- Feys Kim - Wetteren
- Van Snick Michel - Ninove
- De Dobbeleer Ronny - Ninove

Provincie Vlaams-Brabant
- Staels Jo - Scherpenheuvel

Provincie West-Vlaanderen
- Cattoir Dirk - Bredene

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 2016 mochten we afsluiten met 652 aangesloten verenigingen en 69 individuele leden. Deze keer is de teller 
blijven staan op 661 aangesloten verenigingen en 62 individuele leden. Of met andere woorden, een aangroei van 9 een-
heden bij de verenigingen en een licht verlies van 7 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 70 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 
2017 hebben onze provinciale bestuurs-
leden ervoor 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 eraan 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 veelvoud 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 geliefde 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 3 x 11 jaar lid zijn 
van FEN-Vlaanderen

- De Rabbedabbers - Kinrooi
- De Ridders van de Ceuleman - Borgloon
- De Springers - Diest
- De Klingse Vodderoapers - De Klinge
- De Kreim-O-Buirkes - Outer

Individuele leden die 3 x 11 jaar lid 
zijn van FEN-Vlaanderen

- Mulder Cornelis - Buizingen 

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

- De Vinnige Harlekijntjes - Antwerpen
- Vasteloavend aan de Maaskant - Lanaken
- De Lustige Vrienden - Tongeren
- De Stromannen - Koninksem
- De Kabaskes - Belsele
- DAK - Aalst
- Just Niet - Lede
- D’Afzakkers - Halle

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

- De Diamantjes - Deurne

- De Barbaren - Itegem
- De Oude Belgen - Tongeren
- Orde van de Bierschieters - Lummen
- De Maaskant - Opglabbeek
- Sjut Ien & Zoep Oet - Lanaken
- Stoetcommissie De Kaver - Spouwen
- Carnavalesk Riemst - Riemst
- De Feestbeeste - Borgloon
- Neet Sjoën Mer Hel - Elen
- The Funclub - Paal
- De Schuimsoppers - Heppen
- De Tooghangers - Val-Meer
- De Moelemennekes - Neeroeteren
- The Twirlstars - Lanaken
- Grimbiaca - Opgrimbie
- De Waslepkes - Veldwezelt
- De Kampse Vedetten - Leopoldsburg
- ‘t Stupke - Val-Meer 
- ‘t Zieverstroatse - Ledeberg
- De Moese Moemers - Moerzeke
- De Totentrekkers - Lokeren
- Steek Zu Nou Nie - Lokeren
- De Muiletrekkers - Assenede
- De Gilles van Lokeren - Lokeren
- De Kleine Zwaantjes - Belsele
- De Stoute Mennekes - Halle
- Orde van de Dunekeuns - Bredene
- Stedelijk Rodenbach Carnaval - Roeselare
- Carnavalraad - Oostende
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Marion Hoop Design 

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

Foam Led-lampjes Veren Boa’s Foamhoeden 
Voor Carnaval  en Theater 

Foniëlsweg 8 6151 EJ Munstergeleen 
info@marionhoopdesign.nl 

 

 

Nieuwe lidgelden en evenementen 2018

Lidgeld 2017-2018
Recent werd aan al onze leden een uitnodi-
ging gestuurd om het lidgeld voor het seizoen 
2017/2018 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 2017 loopt immers, volgens de 
statuten van onze federatie, het carnaval-
seizoen 2016/2017 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 2017 
opnieuw in orde. 
Op 30 april 2017 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 2017-2018
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 2018 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-
periode, wat niet altijd evident is. 
Dus een goede raad, plan nu reeds je evene-
menten voor volgend seizoen! 

niet vergeten
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www.festivalshop.be
Diestsestraat 105,

 Scherpenheuvel

in de kijker

Succesvolle carnavalsloop in BorgloonSuccesvolle carnavalsloop in Borgloon
In de gravenstad Borgloon vierden de Koninklijke Ridders van de Ceuleman hun 55-jarig bestaan. Een heuse feesteditie 
van het Loonse carnaval die niet onopgemerkt bleef. Dat het niet altijd om drank moet gaan en ook wel eens gezond 
kan, bewees Frank Toppets, wiens vader mee aan de wieg stond van de Ridders van de Ceuleman. Als sportieveling en 
fervent jogger, kreeg hij het idee om een carnavalsloop te organiseren en niet zonder succes! 

Om 10:11 uur gaf Frank het startschot 
voor de eerste editie van de carnavalsloop, 
waarvoor maar liefst 86 deelnemers kwamen 
opdagen en ... ze waren allemaal verkleed! 
Een heet pepertje, een frietzak, een ooievaar, 
Olivia Newton-John en John Travolta, ... allen 
stonden ze zich op zondagochtend op te war-
men aan het Chinees Restaurant Po Shing, 
wat volgens Kamiel Spiessens het Chinees is 
voor ‘ ga lopen’.  
Wat als een grap begon, groeide aldus de 

organisator uit tot een groot succes. Het 
aantal deelnemers was niet van belang, 
maar het enthousiasme van de deelnemers 
en het feit dat ze allemaal verkleed waren, 
was hartverwarmend. 
Het traject van de carnavalsloop was identiek 
aan dat van de carnavalstoet die in de namid-
dag zou uittrekken. 
Onder het goedkeurend oog van de politie 
trok het peloton richting het 
centrum van de stad. De tocht 
passeerde door elk café dat op 
het parcours gelegen was: langs 
achter binnen en langs de voor-
deur naar buiten of omgekeerd. 
De burgemeester passeerde 
ook enkele keren per fiets om 
zijn steun aan de organisatie te 
betuigen. De lokale fotograaf 
René Dupont was persfotograaf 
en zorgde voor de nodige kiekjes. 
Het parcours was, zeker naar het 

einde toe, een zware dobber en zorgde voor 
wat versnippering, maar uiteindelijk heeft 
iedereen de finish gehaald. 
Aan de finish werden ze door de schepen 
van cultuur verwelkomd en werden aan elke 
deelnemer een aantal attenties overhandigd. 
Volgend jaar gaan ze alvast voor een tweede 
editie!
foto’s: Studio Dupont Borgloon 
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in de kijker

De Leste Kannekes uit Halle vieren 1 x 11De Leste Kannekes uit Halle vieren 1 x 11
De Halse carnavalgroep De Leste Kannekes vieren dit jaar ‘hunne jubilee’. Ze bestaan 11 jaar en gaan voor de 11e keer 
mee in de Halse carnavalstoet. Dat moet gevierd worden en dat deden ze op 8 oktober met een receptie met alles erop 
en eraan met daarna natuurlijk nog een groot feest tot in de vroeger uurtjes. Een goed moment om De Leste Kannekes 
te laten terugblikken op hun leuke geschiedenis.

In 2006, vlak na carnaval gevierd te hebben 
met ‘De Leste’ in ons eerste jaar als carnaval-
groep, komen we tot het gekke idee of we niet 
zouden kunnen samensmelten met een andere 
groep. Je hoorde die tijd veel over groepen die 
splitsten, dus wij wilden graag het tegendeel 
bewijzen. En zo kwam de dag, op het eetfestijn 
van ‘De Vrie Kadeikes’, dat we aan de praat 
geraakten met enkele leden van TIK, ‘Troep in 
Kannekes’, die de jaren ervoor succesvol was 
geweest, maar door omstandigheden ook wat 
uitgedund was. Het bestuur van TIK was on-
middellijk enthousiast en een paar weken later 
werd, hoe kan het ook anders of symbolischer, 
bij nonkel Herman in het zaaltje op 5 mei 2006, 
een nieuwe carnavalgroep geboren. Aangezien 
beide groepen min of meer met evenveel leden 
waren, werd er ook een nieuwe naam gezocht 
die naar de beiden groepen verwees, namelijk 
‘De Leste Kannekes’ afgekort DLK.
Iedereen kreeg een nieuwe energieboost! Er 
kwamen een paar nieuwe mensen bij en de 
schouders werden onder dit nieuwe project 
gezet. In de loods in Oudenaken werkten we 
aan onze eerste char. Het moest iets worden 
dat leuk was en eigenwijs. We kwamen dan 
ook op carnaval 2007 buiten met een charke 
met als thema Golfclub ‘t Gruut Gat en we 

werden ook meteen beloond. We eindigden op 
de meest symbolische plek voor een startende 
groep, namelijk op 11! Daarenboven werden 
we nog meer verwend door onze eerste peter, 
Peter Lanckman, die het nodig vond om voor 
iedereen op maandag een pannenkoek te 
bestellen! 26 stuks en evenveel uur later doken 
we met een fier gevoel de dolle nacht in.
In 2008 met ons belspelthema en in 2009 met 
Hallenitsja timmerden we aan de weg om onze 
eigen stempel te kunnen drukken op het Halse 
carnaval. En met resultaat, want in 2010 met 
onze Bisjkes behaalden we een 1e plaats in B 
en de prijs voor beste char. Algmeen eindigden 
we op een 7de plaats. 
Ondertussen was DLK al mondjesmaat ge-
groeid naar een groep van 35 leden. Tijd om 
dat aantal eens te gebruiken en weer iets 
nieuws te proberen. We zetten iedereen op de 
char! Meer nog, 
we zetten ze 
niet op de char, 
maar we laten 
ze springen op 
trampolines op 
de char! Wie DLK 
nog niet kende, 
heeft ons dat 
jaar leren ken-
nen: het pub-
liek en  andere 
carnavalgroepen 
bleven gewoon 
verbaasd staan 
kijken hoe we 
aan elastieken bengelend als gekken tekeer 
gingen op onze char. “Het hangt aan een zijden 
draadje” was dan ook de toepasselijke naam, 
niet voor ons, maar eerder of onze tractor 
al dat geweld wel zou aankunnen. Gelukkig 
hield onze fantastische chauffeur Tonton, die 
dat op dit ogenblik nog altijd doet trouwens, 
het hoofd koel en reed ons naar een 1e keer 
A-categorie op een 6e plaats. Alsof dat nog niet 
genoeg was, wonnen we ook nog de show in 
de A-categorie! Een absolute triomf en belo-      
ning voor een jaar hard werken. 
2012 was voor ons een druk jaar. We organi-
seerden dat jaar samen met de Boerkes het 
Feest der Goedgemutsten, bij ons beter ge-
kend als het FEN-bal, in Halle. Voor de eerste 
keer in de geschiedenis streek het grootste 
feest der carnavalisten neer in onze stad. Na 
deze succesvolle onderneming kregen we ook 
datzelfde jaar als Leste Boerekannekes de fel-
begeerde Gouden Mastel. Daarboven werd er 
ook nog aan een serieuze char gewerkt en met 
succes want met onze Griekenchar eindigden 
we voor de eerste keer in de top 5.
In 2013 schreven we zonder het te beseffen 
een nieuwe pagina in het Halse carnavalboek: 
we wonnen de Vernieuwingsprijs van Halatrac-
tion voor de interactie met het publiek door ons 

eigen stoetlied volledig in het thema van de 
Bakkers. Voor het 2e jaar op rij een 5e plaats.
Ook in 2014 gingen we op dit elan verder. We 
kregen er op slag een 10-tal nieuwe personen 
bij en groeiden tot een kleine 50 leden. Na het 
ontwerp van het kostuum, waarmee wij altijd 
beginnen trouwens, moesten we iets gaan 
doen met spiegels. Spiegels van overal werden 
aangevoerd en kapot geslagen, maar gelukkig 
zonder ongeluk te brengen. We brachten dat 
jaar immers terug een char in 3 stukken, 1 
muziekstuk én onze beroemde spiegelgolf naar 
buiten. Dagenlang werkten we in de zomer 
om die Golf van kop tot teen in spiegeltjes te 
steken. Uiteindelijk met een prachtig resultaat. 
Het werd een carnaval om u tegen te zeggen 
met prachtig zomerweer, een unieke stoet voor 
ons doordat de zon op onze spiegels scheen 
en alles liet schitteren zoals nooit tevoren. En 

het ondenkbare gebeurde, de ongrijpbare top 
3! We eindigden 3de én wonnen de prijs van 
het mooiste kostuum. Een dikke pluim voor de 
dames die er ook alle tijd insteken om er altijd 
alles perfect te laten uitzien.
Ook in 2015 gooiden we hoge ogen, met onze 
kleurrijke kameleons, schilders en potloden 
veroverden we de “met” en stalen de show, 
ook letterlijk, want we wonnen de show in 
de A-categorie en eindigden opnieuw op een 
3e plaats. Het grootste probleem dat we dat 
jaar hadden, was dat we niet uit ons kostuum 
geraakten zonder hulp.
En vorig jaar, het jaar voor de jubilee, wat 
gaan we doen? Iedereen op de char, 52 per-
sonen, hoe gaan we dat doen? Dan moeten 
we al bijna 4 stukken maken? “4 stukken, 4 
seizoenen en op 2 meneute de met ouver”. 
Wat een stress, maar alles kwam goed Meer 
nog, een beetje te goed: we hebben ook de 
4 seizoenen gekregen vorig jaar. Aangezien 4 
de constante was vorig jaar, eindigden we dan 
ook op een logische 4e plaats.
Met onze 57 leden zijn we er volledig klaar voor 
om van onze jubilee vooral een feest te maken. 
Een feest voor onszelf maar ook voor iedereen.

Tekst: De Leste Kannekes
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Skins-Pins/Medals
                    Een jong design team ter uw beschikking.

(Logo’s, affisches, productie pins en medailles ,website design en 
hosting, wagenbeschildering en workshops, body-modification)

Kwaliteit gegarandeerd.

TATTOO
PIERCING

skins-bodyart.com/pins-medals
skins.bodyart@gmail.com 

(+32) 011 96 18 01 
Astridlaan 243,  3900 Overpelt
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Constateren
Daar ik een kleine twee jaar geen alcohol meer drink, naar aanleiding van een aandoening aan mijn pancreas kwam ik 
onlangs op de Eiermarkt in Brugge, de mooiste stad van Vlaanderen, mijn beste vriend Jeannnot tegen, een oudgediende 
in de grafische wereld, waar ik ook als 23 jarige tewerk gesteld was, na een jaar harde inzet voor het vaderland. 

Natuurlijk werden de oude koeien en kalfjes 
terug opgevist van de tijd dat we de lange 
eenzame avonden op ons kot moesten 
vullen, de zware dagtaak als monotypist, 
zonder een zwart-witte beeldbuis en met 
amper een portabel radiootje “Telefunken” 
overgeblauwd vanuit Duitsland tijdens mijn 
legerdienst. Gelukkig was er de cinema “Het 
Zwart Huis” gelegen achter het monumen-
tale gebouw van het Brugse Theater, waar 
wij een prachtige filmavond konden beleven 
met de westernfilms van Ennio Morricone 
en andere half naakte scenes van Brigitte 
Bardot met haar borsten als koplichten van 
een twintigtonner, overlapt met een stukje 
stof van geen scheet groot in een duister 
zaaltje waar geen honderd man binnen 
kon. Daarna werden er nog enkele glazen 
Aigle Belgica soldaat gemaakt, toen nog 
het bekendste bier van de West-Vlaamse 
hoofdstad. 

Daar het een zonnige dag was, beslisten 
wij even terug een bezoekje te brengen 
aan onze stamkroeg op de Eiermarkt, erg 
gekend voor de toffe cafés met gezellige 
terrasjes, zoals ‘t Hof van Rembrandt. Na 
veel ditjes en datjes kwamen we op het 
onderwerp: hoe is het nu nog met het naar 
binnen gieten van ons nationaal gerstenat. 

Jeannot verklapte mij dat hij een probleem-
drinker is. Enfin, nu en dan. Er zijn weken 
waarin Jeannot meer dan 21 glazen bier 
drinkt, maar opgelet! Volgens het Vlaams 
expertisecentrum voor alcohol en andere 
vuiligheid, zoals opwekkende middelen en 
drugs, is dat de limiet. Hij vertelde mij dat 
het hier vakantieweken betreft, maar hij 
durfde niet omdat hij bang was dat zijn 
werkgever uit oprechte bekommernis om 
zijn gezondheid het aantal vakantieweken 

zou verminderen. Maar, je moet met gren-
zen altijd een beetje opletten. Wie het hele 
jaar door per week twintig glazen drinkt, is 
strikt gezien geen probleemdrinker. Maar 
het is wel goed dat die kwestie van tijd tot 
tijd even onder de aandacht wordt gebracht. 
Wij duwen het eenmaal wel graag van zijn 
plaats, onder het genot van een welver-
diende pint en maken over drankmisbruik 
al te vaak slechte grappen. 

Nog niet zolang geleden vertelde Jeannot 
dat hij uitgenodigd was op een feestje 
van iemand die “twintig jaar scheiding van 
Koning Alcohol” vierde en dat in het Brugs 
Biermuseum, een aanrader om eens een 
bezoek te brengen. Iedereen was volop van 
de lokale “Brugse Zot” aan het genieten, 
behalve een vrouw, de enige verdwazing 
die ze zichzelf gunde, waren de zweetdrup-
pels op haar geschminkte voorhoofd, die 
vrijkwamen door de hevige pijn wegens 
al te lang op de te hoge hakken van haar 
nieuw aangekochte paar schoenen te lopen. 
Aangezien Jeannot de volgende dag moest 
paraat zijn op zijn werk en dat altijd voor-
rang krijgt, verliet hij het gezelschap wat 
voortijdig en verdacht nuchter. Tijdens het 
huiswaarts fietsen overdacht Jeannot de 
avond. Voor zijn geestesoog verschenen 
de beelden van de mooie jongen die hij 
was geweest, de jongen die vele midda-
gen, avonden en nachten in de kroeg was 
gaan slijten en teneinde was bezweken in 
de krachtige armen van Koning Alcohol. 
Niemand had het gezien en zij die het wel 
hadden gezien, hadden gezwegen en zij die 
niet hadden gezwegen, hadden gefluisterd 
en dat gefluister werd steevast overstemd 
door het gezelligheidsgeroezemoes in de 
kroeg. Buiten zach je slechts het op en neer 
halen van de schouders. 

Met het einde in zicht van de Play-offs in 
het voetbal, waar Club Brugge weer heeft 
verloren tegen de Gantoise, had ik het 
graag even gehad over de ongeziene for-
tuinen van voetballers. Ja, die hebben veel 
geld, zoals het enkele maanden geleden 
in de krant stond. Enkele journalisten, die 
niets beter te doen hebben, kraaiden van 
de daken dat Dries Mertens zoveel miljoen 
verdient, Thomas Vermaelen zoveel miljoen 
en Romelu Lukaku zoveel miljoen. Wel, ik 
gun het deze vele en andere jongens van 
harte dat ze zoveel poen kunnen scheppen. 
Of denken jullie dat een voetballer van 
wereldniveau een gemakkelijk leventje slijt 
en niet meer waard is dan een doorsnee 
wedde van 2000 euro in de maand, zoals 
nagenoeg iedereen van ons ? Denk er maar 
anders over. Topvoetballers hebben een 

heel zwaar beroep. Ze moeten twee of drie 
keer per dag trainen, ze mogen geen pintje 
drinken of een sigaret roken, ze mogen voor 
de match geen seks hebben, ze springen 
van het ene vliegtuig op het andere om op 
verplaatsing te spelen, ze geven duizenden 
euros uit aan hun coiffeur en nog eens het 
dubbele aan hun “tattooeur”, tijdens de 
wedstrijden mogen ze niet even naar huis 
bellen om aan hun echtgenote, lief, wijf, in 
een woord “wag” genoemd, te vragen of de 
kleine nog altijd de kinkhoest of de mazelen 
heeft, en dan in de Carré worden ze lastig 
gevallen door van die vrouwen met koeien-
tetten, opgespoten lippen en geëpileerde 
schaamtelippen en met een IQ van een WC-
bril. Als je dat allemaal moet doorstaan, dan 
mag je voor mijn part fortuinen verdienen. 

Doch genoeg over de modder van de aarde 
en nu nog een woordje van jullie favoriete 
columnist Louis Ackou over de vakantie die 
er aankomt. Ik wens jullie allemaal heel veel 
zonnige en warme dagen, hier in België of 
in een zonnig resort ergens aan een Costa 
zonder de vele dagelijkse bekommernis-
sen. Maar, vergeet zeker niet aan de toog 
te hangen om zo te voelen dat je nog leeft 
en dat er tussen de gezelligheid door tijd 
is om je zorgen te ventileren. Resultaat: 
meer energie en minder twijfels bij het 
terug thuiskomen. Nog een goede vakantie 
en misschien tot het volgende carnaval-
seizoen... 

Louis Ackou
Ere-senator, columnist 

column
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in de kijker

Sinte-Annalaan 53a
9300 Aalst

053/78 77 66 
info@storcktrofeeen.be 

storck@telenet.be

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen

mantels - steken - kroontjes
scepters - breuken - medailles

schouderlappen
linten - borduurwerk

alle bedrukkingen

Pins en plaketten 
in verschillende vormen,

maten en prijzen

Wist je dat...  
Er voor de organisatie van het 

Feest der Goedgemutsten
een vaste beurtrol is voor de

5 Vlaamse Provincies?
Indien er voor een jaar geen kandidaat gevon-
den wordt, krijgen de verenigingen uit de an-

dere provincies ook de kans om zich kandidaat 
te stellen voor de organisatie

van ons ledenfeest!
De vaste beurtrol voor de komende edities:

2019 Limburg
2020 Oost-Vlaanderen
2021 Vlaams-Brabant
2022 West-Vlaanderen

2023 Antwerpen
U kan dus nu al beginnen plannen als u 

interesse heeft !!
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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 se-
cretaris, 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. Dit kan op een een-

voudige manier via onze webapplicatie. 
Betalingen
Vaak contacteren mensen ons om te vragen 
of hun lidgeld, de verzekeringspremie, ... be-
taald is.
We hebben er geen probleem mee om dit 
zelf na te kijken, maar alles wat met betalin-
gen te maken heeft, kan je perfect op de 
website terugvinden. Openstaande rekenin-
gen, op welke datum een betaling bij FEN 
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 FEN-adminis-
tratie 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 
website van FEN-Vlaanderen en worden 
derhalve ook alle verzekeringsattesten 
(met de betaalstrook) via internet verzon-
den naar het e-mailadres van de persoon 
die in onze databank vermeld staat als de 
“Verantwoordelijke 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 FEN-
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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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 huur

Diverse carnavalwagens

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 Stroopmennekes - Borgloon
Marco Daniels - Smisveld 51 - 3830 Wellen
GSM: 0496/67 01 68 - E-mail: cvdestroopmennekes@hotmail.com

Te koop
Mooie carnavalwagen met nieuw houtwerk. Goed onderstel, extra 
stockeerplaats onder de wagen. Te koop zonder verlichting en ge-
luid. Electriciteit is volledig vernieuwd. Breedte 2,5m hoogte 4,2m 
- lengte 9m10. Prijs overeen te komen. 

1388/060417 Contactadres : De Kadeitschiest - Ronse
Christophe Bekers - Germinal 88 - 9600 Ronse
GSM: 0476/70 18 75 - E-mail: caitlynn1@hotmail.com

Te koop
2 mooie praalwagens en kledij te koop. Op de ene wagen kan het 
hoofd van de olifant naar omhoog en de neushoorn en leeuw kun-
nen uitgeschoven worden. Op de andere wagen kunnen de panda’s 
naar binnen en buiten geplooid worden. 
13 vrouwenkostuums (giraf) en 14 mannenkostuums (ontdekking-
sreiziger) 

1172/020417

Contactadres : Sabba - Scherpenheuvel
Steffen Albert - Jupiterlaan 3 - 3270 Scherpenheuvel
E-mail: steffenalbert@hotmail.com

Te koop
Zelfrijdende mooie carnavalwagen en kledij te koop.
Grote wagen: iveco vrachtwagen (rijbewijs B - geen keuring 
nodig). Plaats voor 2 stroomgroepen, veel ruimte voor personen 
(3 verdiepingen). L: 12m - B: 2,8m - H transport: 3,5m - H stoet: 
4,5m.  Kleiner wagentje met grote pop erop. Gebouwd op zitma-
aier (wordt niet mee verkocht). 20 kostuums beschikbaar: stro 
rok, blouse en pruiken. Te bezichtigen na afspraak. (enkel opbouw 
kopen is ook mogelijk)
 

1679/280317 Contactadres : Chiwawa - Baasrode
Jean Vanaken - Baasrodestraat 198 - 9200 Baasrode
GSM: 0497/57 12 30 - E-mail: jean.vanaken@hotmail.be

Te koop
Carnavalwagen met als thema kermis anno 1900. 25 kostuums 
met verlichte hoed, 2 wagens met carousel en oude fiesten. 

1771/270317

Contactadres : De Pierrotvrienden - Baasrode
Maurice Van De Perre - Bergveld 4 - 9255 Buggenhout
GSM: 0477/58 76 11 - E-mail: maurice.vandeperre@skynet.be

Te koop
2 prachtige carnavalwagens te koop. Thema uilen. Prijs overeen te 
komen.

0542/270317 Contactadres : De Bekketrekkers - Steendorp
Glenn Pepermans - Stationsstraat 64/3 - 9190 Kemzeke
GSM: 0486/34 13 66  - E-mail: glenn.pepermans@telenet.be

Te koop
Mooie wagen met praktische opbergruimte, bijhorende led-verlicht-
ing en ruime plaats voor de dj. Prijs overeen te komen. 

1259/250317
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Contactadres : Nabukodonosor - Rupelmonde
Kurt Smet - Akkerstraat 41 - 9140 Temse
GSM: 0476/30 28 73 - E-mail: qrt.3@telenet.be

Te koop
Ludieke klokkenwagen (met bewegende klokken). Stevig onderstel 
(dubbele as voor- en achteraan). De klokken zijn vervaardigd uit 
polyester en bewegen. Er zijn ook nog een extra polyester klok, 2 
isomo poppen (beiaardiers) en een orgel. 

1091/230317 Contactadres : De Jimmyniekes - Dendermonde
Jona Wenselaers - Lindanusstraat 46 - 9200 Dendermonde
GSM: 0498/33 29 93 - E-mail: jonawenselaers@gmail.com

Te koop
Carnavalwagen verhuizers. Bestaande uit 2 karren met draaikrans. 
1 kar met dubbele vaste as, opbouw trekker peugeot 106 over-
bouwd naar volkswagen t1 busje. De wagen is zowel volledig als 
apart verkrijgbaar. Prijs overeen te komen.  

0529/210317

Contactadres : De Ninofske Mikadoo’s NLKV - Ninove 
Kris Gansemans - Pamelstraat 112 - 9400 Ninove
GSM: 0478/54 07 56 - E-mail: kris.gansemans@telenet.be

Te koop
Opbouw voor carnavalwagen. Cadillac of go-car. Lengte 5m85 en 
2m10 breed. Compleet afneembaar van onderstel, zonder schade. 
Prijs 600 euro of prijs overeen te komen. 
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Contactadres : Dweis - Dendermonde
Peter Scholliers - Achthoek 32 - 9200 Dendermonde
E-mail: info@dweis.be

Te koop
2-delige praalwagen te koop inclusief onderstellen. 26 staanplaat-
sen, 4 meter hoog. Zeer degelijke stevige onderstellen. 

1225/210317

Contactadres : De Feesboekie’s - Sint-Truiden
Jeroen Nijs - Meylandtlaan 69/1 - 3550 Zolder
GSM: 0496/62 45 10 - E-mail: jeroennijs004@hotmail.com

Te koop
Prachtige wagen, 12 meter lang, kan geduwd en mits aanpassing 
getrokken worden. Volledig gelaste onderbouw, volledig met triplex 
en trespa gemaakt. Voorzien van verlichting, 5 opslagruimtes, dj 
kast. Vele prijzen behaald. Kostuums kunnen mee verkocht wor-
den. Prijs overeen te komen. 

1803/170317 Contactadres : The Party Pirates - Lommel
Timmy Leclercq - Molsekiezel 147 - 3920 Lommel
GSM: 0478/97 63 91  - E-mail: timmy.l@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen thema kermis. Ronddraaiend reuzenrad, inclusief 
motor. L: 12m - B: 2,5m - H: 5,5 m (transporthoogte: 3,5 m)

1912/150317
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Contactadres : Orde van de Teungerse Zwoan - Tongeren
Huub Felix - Piringenweg 1 - 3700 Tongeren
GSM: 0476/49 38 17 - E-mail: hubertus.felix.fed@telenet.be

Te koop
Carnavalwagen met polyester poppen. Perfecte staat, volledig verli-
cht. Voorzien van voorraadruimte + opbergruimte voor muziekin-
stallatie.  

Contactadres : Just Niet - Lede
Jens Vandecasteele - Stationsstraat 7 - 9340 Lede
GSM: 0478/36 66 61 - E-mail: jensvandecasteele@hotmail.com

Te koop
Praalwagen, opbouw of figuren apart te koop. Alls is nieuw 
gesneden voor carnaval 2017. 1ste prijs gewonnen bij de grote 
groepen in Lede. Prijs overeen te komen.   

0831/140317

Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie  
Noel Gijsen - Hofstraat 1 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/86 76 57 - E-mail: n.gijsen@outlook.com

Te koop
Kostuums loopgroep thema Tomorrowland. Voor de mannen: 
broek, riem, blouse, harnas en hoed met verlichting. Voor de 
dams: rok, riem, blouse, harnas en hoed met verlichting.  

1333/140317 Contactadres : De Totentrekkes - Lokeren
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 88 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be

Te koop
20 kostuums mollen (origineel uit Aalst). Broek, bovenstuk, zij-
flappen, vest, pikkel, inclusief verlichting. Molenhoofd eveneens 
inclusief verlichting. Oversized schoenen.

1328/100317

Contactadres : D’Oede Rakkers - Ramskapelle
Kurt Vandecasteele - Heistlaan 353 - 8301 Ramskapelle
E-mail: kurt.vandecasteele2@telenet.be

Te koop
Carnavalwagen met als thema Studio 100. L: 6,6m - B: 2,6m - H: 
4m. Bij de wagen horen 6 isomo poppen: Mega Mindy, Rox, Big, 
Bumba, Samson en Plop (ongeveer 3,5m hoog en 1,5m breed). 
Achteraan mooie opbergruimte en vooraan ruimte voor dj en 
drank.  

1824/090317 Contactadres : De Sharkys - Steendorp
Eddy Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
Tel: 03/744 13 04 - GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be

Te koop
Prachtige carnavalwagens + kledij met thema “Dance with the 
Devil”. 

1515/090317
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Contactadres : De Gilles van Lokeren - Lokeren
Wesley Van Bastelaere - Kovekenstraat 13 - 9160 Lokeren
E-mail: wesken_8@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen en kostuums “op zijn hondjes”. 2 complete wagens 
(1 zelfrijdend stuk en 1 onderstel) en 1 gedeeltelijke of complete 
opbouw. Ook 6 losse poedels op een duwkarretje. Ca. 30 kos-
tuums, voorzien van verlichting.  Alles is slechts 1 keer gebruikt. 
Prijs overeen te komen. 

1338/080317 Contactadres : De Sharkys - Steendorp
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be

Te koop
Prachtige praalwagen te koop zonder onderstel. Prijs overeen te 
komen. 

015/080317

Contactadres : Schief Rechtendeur - Kastel
Sarah Van den Broek - Broekstraat 108c - 9220 Hamme
GSM: 0478/69 86 89 - E-mail: cv.schiefrechtendeur@gmail.com

Te koop
40 zelfgemaakte kostuums, waarvan 33 volwassenen en 7 kin-
deren. Beschikbaar vanaf mei. Mail gerust voor meer informatie en 
de prijs.

0993/080317 Contactadres : Orde van de Jeinen - Opstal
Kimberly De Wolf - Varentstraat 38 - 9255 Buggenhout
GSM: 0477/23 73 22 - E-mail: ordevandejeinen@telenet.be

Te koop
Prinsenwagen. +/- 4 meter hoog, 2,5 meter breed en 15 meter 
lang. 

1843/080317

Contactadres : De Totentrekkers - Lokeren
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 88 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be

Te koop of te huur
Prachtige kostuums (20 stuks) te koop of te huur, inclusief verlicht-
ing. 

1328/080317 Contactadres : De Sjikke Stikken - Baasrode
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode
E-mail: sjikkestikken@hotmail.com

Te koop
20 spiegelkostuums en spiegelpop. Laureaat Baasrode 2017. 20 
identieke kostuums bestaande uit boven- en onderstuk, spiegelkast 
met schminkspiegel, kraag en hoed met ledverlichting. Spiegelpop 
is +/- 3 meter hoog. Prijs overeen te komen.

1138/070317
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0997/060317Contactadres : De Boströse Nachtoilen - Baasrode
Hilde De Budt - Kloosterstraat 45 - 9200 Baasrode
GSM: 0496/99 05 16 - E-mail: debudthilde@hotmail.com

Te koop
Prachtige praalwagen. Afmetingen 9m x 3,5m, totale hoogte circa 
4,7m (transporthoogte: 4m). De wagen heeft 4 wielen en een 
wielbasis van ca. 5,5m.  

Contactadres : De Boggetter Lanterfanters - Bocholt
Benjamin Vossen - Snellewindstraat 59 - 3950 Bocholt
E-mail: benjamin.vossen@telenet.be

Te koop
Zelfrijdende carnavalwagen Bob de Bouwer met bewegende on-
derdelen. Bob heeft lichtgevende ogen. Dizzy heeft lampjes in de 
ogen en de molen schommelt van links naar rechts. Voorste bak 
kan door lichtpistons bewegen (pistons niet inbegrepen). Inclusief 
opbouw voor zitmaaier. Ook mascottepak Bob de Bouwer beschik-
baar, alsook kledij. Prijs overeen te komen. 
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Contactadres : Orde van de Poperingsche Potüls - Poperinge 
Xavier Inion - Bruggestraat 143 - 8970 Poperinge
GSM: 0496/36 34 39  - E-mail: xavier.inion@telenet.be

Te koop
Kippenkostuums te koop. 25 complete kostuums in goede staat! 
Eventueel nog reservemateriaal om kostuums bij te maken. 
Prijs 500 euro. 

1444/160217

Contactadres : De Snoopy’s - Zottegem
Iris Vanden Bossche - Eikenmolen 2 - 9570 Lierde
GSM: 0485/74 07 14 - E-mail: zkvdesnoopys@gmail.com

Te koop
Prachtige carnavalswagen bestaande uit 3 delen van +/- 7 meter. 
Plaats voor 30 volwassenen en x-aantal kinderen. Beide togen 
bewegen over hun totale lengte van voor naar achter. Ook 34 
prachtige volwassenen kostuums en 11 kinderkostuums. Prijs 
overeen te komen. 

1441/150217

Contactadres : De Slaapmutse - Lombardsijde
Karine Sallaerts - Hoogstraat 3 - 8434 Lombardsijde
GSM: 0495/66 22 45 - E-mail: sallaerts.karine@skynet.be

Te koop
Carnavalwagen te koop. Ter beschikking vanaf 17 april 2017. Prijs 
overeen te komen. 

1165/120217 Contactadres : De Spetsers - Zottegem
Jo Persoons - Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
GSM: 0472/42 08 02 - E-mail: jo.persoons@telenet.be

Te koop
3 carnavalwagens + overbouw tractor te koop. Thema Venetië. 
Ook ongeveer 35 bijpassende kostuums te koop. 

1394/120217
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Contactadres : De Strommannen - Koninksem
Willy Steegen - Koninksemsteenweg 107 - 3700 Tongeren
GSM: 0497/85 28 11 - E-mail: willy.steegen1@telenet.be

Te koop
Kledij thema Wizard of Oz voor een dertigtal personen. Vier daar-
van zijn: tinnen man, vogelverschrikker, leeuw en Dorothy. Kledij 
is één seizoen gebruikt. Prijs is inclusief foamhoeden met licht. 
Vraagprijs: 1250 euro. 

0833/191216

Contactadres : Ver. Hasseltse Carnavalgroepen
Patrick Swinnen - Klapstraat 16a - 3520 Zonhoven
GSM: 0495/771457 - E-mail: de_hesseltseloltappers@hotmail.com

Te huur
Mooie trappenwagen te huur. 

1748/301216Contactadres : De Kabaskes - Belsele
Familie Rossaert - Rozenlaan 42 - 9111 Belsele
GSM: 0494/25 42 29 - E-mail: rossaertr@telenet.be

Te koop
Stroomgenerator te koop wegens stopzetting carnavalgroep. 4 
keer gebruikt, met 3 stopcontacten van 220 Volt en 1 stopcontact 
van 380 Volt, Voltmeter 400 Volt/6000 Amp. Werkt met benzine. 
Vraagprijs 300 euro.

0233/301216

Contactadres : Carnavalcomité Kermt - Tuilt - Spalbeek
Wim Marechal - Notelarenstraat 62 - 3500 Hasselt
GSM: 0496/40 17 70 - E-mail: info@carnavalcomité.be

Te koop
Zelfrijdende polyester carnavalwagen te koop. Afmetingen: 8 meter 
lang, 3,60 meter breed, 4 of 6 meter hoog (kop snel kantelbaar). 
Goed degelijk zelfrijdend onderstel, inclusief motoren voor de 
bewegende delen. 4 zitplaatsen achter, voldoende ruimte voor 
berging van stroomgroep en 2 kinderwagens. Inclusief biechtstoel 
en preekstoel met ongeveer 20 stuks nonnenkleding en 1 stuk 
priesterkleding. 
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Contactadres : De Fleerefluiters - Halle 
Andy Favyts - Heldenstraat 37 - 1502 Lembeek
GSM: 0498/34 81 04 - E-mail: andy.favyts@telenet.be

Te koop
3 karretjes voor caranval om een kleuter in te vervoeren. Voorzien 
van een stoeltje met veiligheidsriempje. Is gemaakt uit polyester, 
dus heel sterk en toch licht. Ze zijn apart te koop. Telefonisch meer 
informatie te bekomen.  

1168/110117

Contactadres : De Witters - Kanne
J.L. Epding - Statiestraat 19 - 3770 Kanne
GSM: 0494/61 93 07 - E-mail: willy.epding@telenet.be

Te koop
Jeugdprinsenpak in zeer goede staat. Slechts 1 seizoen gedragen. 
Maat 140-152 (10-12 jaar). Prijs 200,00 euro.

1649/011216
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Contactadres : De Biersussen - Balen
Michel Verheyen - Musstraat 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be

Te huur
Carnavalwagen te huur. 
Veel plaats voor personen, luidsprekers, muziek en speelgoed. De 
wagen is volledig nieuw. Ideale prinsenwagen.

0771/301016

Contactadres : De Kezelzekskes - Rotem
David Truijen - Lichtstraat 33 - 3650 Dilsen 
GSM: 0479/87 00 32 - E-mail: david.truijen@telenet.be

Te koop
Mooie carnavalwagen met thema duivels te koop. Veel ruimte op 
de wagen, alsook een droge plaats voor DJ-materiaal en droge 
stockageruimte. 

0901/131116Contactadres : Corsogroep De Strandblomme - Blankenberge
Luc Cocquyt - Hanzestraat 52 - 8370 Blankenberge
GSM: 0475/29 45 80 - E-mail: luc@cocquytbouw.be

Te koop
Pop ideaal voor carnavalwagen, volledig isomo, versterkt met ijzer 
binnenin de pop. Hoofd, hoed, armen en benen kunnen afgenomen 
worden. Kan heel compact vervoerd worden. Prijs overeen te ko-
men, vanaf 150 euro.
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Contactadres : Das ‘t Er Over - Dendermonde
Yoni Meysman - Moerstraat 51 - 9200 Dendermonde
GSM: 0477/58 06 83 - E-mail: dasterover@hotmail.com

Te koop
2 geraamtes van reuzen op wieltjes te koop. 

1671/271016

Contactadres : Die Pelter Flügeltellers - Overpelt 
Wendy Schuurmans - Juffrouwkensveld 44 - 3900 Overpelt
GSM: 0479/51 71 88 - E-mail: schuurmanswendy@hotmail.com

Te koop
Allerlei kostuums te koop aangeboden. Vanaf de aankoop van 3 
pakken 10% korting, vanaf 5 pakken 15% korting, vanaf 10 pak-
ken 20% korting. 
Kledij is ook te huur aan 5 euro per kostuum, mits betaling van 15 
euro waarborg per pak. 

1188/291116 Contactadres : Sheif ad Maas - Maasmechelen
Didier Blitz - Grotestraat 180a - 3630 Maasmechelen
GSM: 0499/34 42 59 - E-mail: info@sadm.be

Te huur of te koop
3 jaar oude polyesterwaen. Veel bekijks! Prima in de verf, super 
veel details. Afmetingen: 3,5m breed, 14m lang, 4,40m hoog. 
Enorm veel plaats voor snoep en geluidsinstallatie. Meer dan 30 
staanplaatsen. 
Koopprijs: 3500 euro 
Verhuurprijs (enkel seizoensverhuur): 2400 euro
  

1669/181116
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AANDACHT ! ! !
Na 3 edities worden de zoekertjes niet 

meer opgenomen in de gazet van de carnavalist. Wenst u de
advertentie toch te behouden, dient u ons dit zelf te melden. 

Indien het zoekertje vroeger mag verwijderd worden, willen we u 
ook vragen om dit te melden.

Contactadres : De Maaskant - Opglabbeek
Jeroen Custers - Nieuwstadstraat 17 - 3960 Bree
E-mail: contact@kvdemaaskant.be

Te huur
Prachtige carnavalwagen met als thema Tower Bridge of London. 
De wagen is 12 meter lang, 4,1 meter hoog en 3,15 meter breed. 
De wagen is volledig opgebouwd uit hout en metaal. Onder de brug 
kunnen 8 à 10 personen staan. Op de brug en in de toren is er ook 
plaats om te staan. 
Wagen is voorzien van een trekhaak voor een extra aanhangwa-
gen. 
Standplaats van de wagen is Dilsen-Stokkem.

1296/111016Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
Kristof De Raeve - Wielewaalstraat 3 - 9820 Merelbeke
GSM: 0476/65 94 87 - E-mail: kristofderaeve@hotmail.com

Te koop
Prachtige griekse helmen met kostuum te koop. Slechts één maar 
gedragen. Helmen ook zonder kostuum te koop. 
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Contactadres : Der Es Leven Achter Tkomitee - Hamme 
Bert Robberecht - Guillaumestraat 4 - 9220 Hamme 
GSM: 0477/72 71 26 - E-mail: bert.robberecht@telenet.be

Te koop
1. Kledij voor volwassenen (enkel bovenstuk) 19 stuks - kledij voor  
kinderen (enkel bovenstuk) 13 stuks, waarvan 7 met broek.
Prijs 50 euro per kostuum, doch bespreekbaar.
2. Mini-tractor van het merk Gutbrod met benzinemotor. Juist 
volledig onderhoud gehad. Heeft 4 goede baanbanden en nieuwe 
benzinepomp. 

1722/280916
Contactadres : De Sotten - Zottegem
Bart Peké - Engelstraat 47 - 9620 Zottegem
GSM: 0477/63 77 19 - E-mail: bart@desotten.be

Te koop
Zelfrijdende wagen met als thema Albert Heijn. Er is ook nog een 
2de zelfrijdend deel bij (zitmaaier) met aanhangwagen waarop 
personen kunnen staan. Voor meer info of bezichtigingen van de 
wagen altijd welkom.

0066/061016
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Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.
In Memoriam

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

Graag staan we even stil bij het overlijden van alle carnavalisten
die ons in de loop van het voorbije carnavalseizoen ontvallen zijn. 

Onze oprechte deelneming aan de familie. 
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Try-Out BOL
26 november 2017

Zonhoven

FEN-Banket
10 december 2017
(plaats nog te bepalen)

Feest der
Goedgemutsten 

6 januari 2018
Neerpelt


