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editoriaal
daar niet onberoerd bij. Dat doet je wat!
Wat de carnavalstoeten betreft, mogen we
dus zonder enige vorm van overdrijving
spreken van een geslaagde editie 2017/2018.
Wat juist de reden is, weten we niet, maar
we hebben gemerkt dat er dit jaar heel wat
ongevallen gebeurd zijn, zowel lichamelijke
ongevallen als aanrijdingen en zelfs brand.
We kunnen u alleen maar vragen om alle
veiligheidsvoorschriften na te leven en het
gezond verstand te gebruiken. Een ongeval
is snel gebeurd en is altijd buiten onze wil
om, maar schenk voldoende aandacht aan
veiligheid en preventie.

Geachte leden,
Beste carnavalvrienden,
Het carnavalseizoen 2017/2018 zit er
momenteel volledig op en het loont beslist
de moeite om thans even terug te blikken
op de voorbije periode.
In tegenstelling tot een paar seizoenen
geleden, toen heel wat stoeten omwille
van barre weersomstandigheden dienden
afgelast of uitgesteld te worden, mochten
we dit jaar ondanks het korte seizoen en
het feit dat carnaval dus vrij vroeg op
het jaar viel, niet klagen. Ik weet niet of
de Clarissen overladen werden met eieren, maar de weergoden waren ons vrij
goed gezind, al bleven we natuurlijk niet
gespaard van barre winterkoude tijdens
heel wat carnavalstoeten. Daar kunnen
we ons echter naar kleden. We moesten
natuurlijk ook vaststellen dat deze winterse temperaturen soms zorgde voor iets
minder publieke belangstelling langs het
parcours van de stoet.
Ik wil alle organisatoren en de ontelbare
vrijwilligers danken voor al hun inspanningen die ze weer geleverd hebben om van
het hoogtepunt van het carnavalseizoen,
met name de stoeten, weer iets moois te
maken. Eveneens een woord van dank
aan de groepen die deelgenomen hebben aan de stoeten en voor sommigen
doen we er nog een extra proficiat bij
omwille van de prachtige creaties, zowel
de wagens als de kledij, waarmee ze naar
buiten gekomen zijn.
Onze commissarissen hebben vanop
meerdere podia tal van carnavalsgroepen
een traantje zien wegpinken bij het verlaten van de laatste stoet van het seizoen
2017/2018. Een echte carnavalist blijft

Als we daarnaast terugblikken op de carnavalbals, de aanstellingen van prinsen,
prinsessen, ... kan ik eveneens met veel voldoening vaststellen dat ook deze tijdens de
voorbije editie als bijzonder geslaagd mogen
bestempeld worden. Een dikke proficiat dus
ook aan allen die daar hun steentje hebben
toe bijgedragen.
Wat FEN-Vlaanderen betreft, mogen we ook
spreken over een erg geslaagd seizoen. We
boekten weer vooruitgang op het vlak van
het ledenaantal en mogen het seizoen afsluiten met niet minder dan 669 verenigingen.
Jaarlijks records laten sneuvelen, is echter
niet onze reden van bestaan, maar we doen
er wel alles aan om ons maximaal in te zetten
voor het welzijn van onze leden met in het
achterhoofd onze slogan “FEN-Vlaanderen in
dienst van carnaval”. Op dat vlak blijft onze
werking de komende maanden ook op volle
toeren draaien. Zo zullen we blijven pleiten
voor een algemene regelgeving voor folkloristische stoeten, waarin het geheel van de
regelgeving vervat zit, zodat we niet opnieuw
verzeilen in een steekspel tussen verschillende instanties. We vragen eenvormigheid
en duidelijkheid, zonder daarbij extra (onnodige) administratie overlast te creëren
voor de zovele vrijwilligers die de mooie
carnavaltraditie mee in ere helpen houden.
Ondertussen heeft elk lid het betalingsverzoek voor de nieuwe lidgelden ontvangen.

De betalingen stromen traditiegetrouw zeer
vlot binnen, wat ons uiteraard erg veel plezier
doet, maar tevens een bewijs is van een grote
tevredenheid van onze leden.
Ik ben dan ook fier op onze ploeg van FENVlaanderen, die voortdurend in de weer is
voor onze leden en altijd klaarstaat om hen
van dienst te zijn.
De kaars van het voorbije seizoen mag dan
wel stilaan uitgedoofd zijn, maar anderzijds
zijn we thans met de volledige ploeg al
opnieuw volop in de weer met de voorbereidingen van het volgende seizoen. Er staat
behoorlijk wat werk op de plank om de TryOut, het Feestbanket en het Feest der Goedgemutsten tot in de puntjes te verzorgen.
We hebben ook achter de schermen heel wat
werk verricht en weldra zal de webapplicatie
voor de aanvraag van verzekeringen, eretekens en evenementen in een nieuw jasje
gestoken worden. Voor wie met de applicatie
werkt, zal het ongetwijfeld een grote stap
voorwaarts zijn. We vragen hiervoor echter
ook jullie hulp om de personenlijsten van jullie vereniging in het systeem uit te zuiveren.
Voor wat meer informatie of hulp, kan u
steeds terecht op ons secretariaat.
Dus beste vrienden carnavalisten, als
voorzitter mag ik dit seizoen met een zeer
tevreden gevoel afsluiten en ik houd eraan
om al diegenen die op één of andere wijze
meegewerkt hebben aan de verdere uitbouw
van onze federatie, alsook alle leden van FENVlaanderen, oprecht te danken.
Om af te sluiten, dank ik nogmaals alle
verenigingen waar we te gast mochten zijn
en zeer goed ontvangen werden. Vanaf nu
mogen jullie genieten van een welverdiende
(relatieve) rustperiode om dan het volgende
carnavalseizoen weer met veel inspiratie van
start te gaan.
Nog een prettig en zonnige rustpauze en tot
over zes maanden!
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter FEN-Vlaanderen
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welkom bij fen vlaanderen

Nieuwe leden bij FEN-Vlaanderen 2018
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 2017 mochten we afsluiten met 661 aangesloten verenigingen en 62 individuele leden. Deze keer is de teller
blijven staan op 669 aangesloten verenigingen en 53 individuele leden. Of met andere woorden, een aangroei van 8 eenheden bij de verenigingen en een verlies van 9 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 in totaal 68 nieuwe aansluitingen (63 verenigingen en 5 individuele leden) bij
FEN-Vlaanderen noteren, zodat onze eindbalans in ieder geval positief uitvalt.
Traditioneel geven wij dan ook graag een overzicht van de groeperingen en de individuele leden die het afgelopen seizoen 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.

Verenigingen
Provincie Antwerpen
- Prinsenkamer Stad Antwerpen - Antwerpen
- De Bestormers - Antwerpen

Provincie Limburg
- Breugel Mennekes - Grote-Brogel
- De Knechten - Maasmechelen
- De Schalkse Drijfveren - Beverst
- Prinsenbende 2016 - Dilsen-Stokkem
- De Babbelerre - Bilzen
- De Dolle Hiering - Bree
- De Buitenbeentjes - Lommel
- De Dolle Schakels - Genk
- De Liller Meulenwiekers - Sint-Huibrechts-Lille
- De Artiestenparade - Tongeren
- De Nachtvierders - Bilzen
- The Crazy Gang - Hasselt
- De Jeugd Rukkelingen - Heers
- Biestig Good Rekem - Rekem
- Kesinger Boegg - Kessenich
- Happy Band - Vlijtingen
- Doda Kliekske - Opglabbeek
- Goe Gemengd - Hamont
- Den Toogzweer - Hechtel-Eksel
- Hakuna Matata - Zonhoven

- De Mobi’s - Merelbeke

- Extreme - Rillaar

- Miskwekt - Denderleeuw

- De Feestvierders Grimde - Tienen

- De Gekroonde Leeuwtjes - Wetteren
- Los Bomberos - Zottegem
- ‘t Mut Keunne - Steendorp
- De Oitgeranzjeirde Jury - Aalst
- Chique Vok - Steendorp
- Benaalijk - Wieze
- OEV - Aalst
- Zwetzat N.I.G. - Ninove
- d’Au Mollekes - Lede
- De Dolly’s - Temse
- De Zjieslesjkes - Denderleeuw

Provincie Oost-Vlaanderen

- Bepikt & Bestolen - Temse

- ‘t Es Neig Junior - Moerzeke

Provincie Vlaams-Brabant

- De Kettermuitsvrienden - Tielrode
- De Leutegen Uuep - Sint-Gillis-Waas
- De Poipeplekkers - Aalst
- Gekloetj - Hofstade
- Feestcomite Aalst - Aalst
- Werkgroep Ezelsstoet Bassevelde - Bassevelde
- Liejp - Aalst
- De Cavalierkies - Ronse
4

- De Vrolijke Vrienden - Tienen
- Ines Mier Dancers - Vilvoorde
- De Gildegarde Glabbeek - Glabbeek
- Baco en voor de Stoet - Bekkevoort
- Bekke Plezier - Zichem
- Orde van de Pitbull’s - Attenhoven
- Betegijnse Carnavalgarde - Betekom
- Totallos - Tielt
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Provincie West-Vlaanderen
- Orde van Neptunus - Oostende
- Strike - Torhout
- Orde van de Witte Koe - Menen
- De Moat’n - Gullegem
- De Gullewappers - Gullegem
- Carnavalraad Provincie West-Vlaanderen
- Carnavalsraad Staden - Staden
- De Pezewevers - Knokke-Heist

Individuele leden
Provincie Antwerpen
- Mangelschots Kenneth - Laakdal

Provincie Oost-Vlaanderen
- De Meyer Cindy - Ronse
- Serraris Tom - Temse
- Cattoir Dirk - Eeklo
- Demoor Lieven - Brakel

jubilarissen

FEN-Vlaanderen viert haar jubilarissen
Sinds haar eerste jubileum heeft FEN-Vlaanderen er steeds aan gehouden om alle leden, dus zowel de verenigingen
als de individuele leden en de bestuursleden van de federatie, die elf jaar of een 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

- Ridders van de Groene Rat - Zoutleeuw
- De Jipie’s - Schakkebroek
- De Ertesjieters Kesing - Kessenich
Verenigingen die 2 x 11 jaar lid zijn
van FEN-Vlaanderen

Tijdens het voorbije carnavalseizoen
2018 hebben onze provinciale bestuursleden ervoor gezorgd dat voormelde
verenigingen ter gelegenheid van één 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 welgemeende proficiat aan iedereen.
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter - FEN-Vlaanderen

-

-

De Rijkevorselse Rederijkers - Rijkevorsel
De Rappetappers - Kinrooi
De Brikkebekkers - Rekem
De Wottelzekskes - Veldwezelt
Albanus III - De Sjoemeleire - Vlijtingen
De Oude Belgen - Maasmechelen
De Plakvliege - Ledeberg
Lochtandjuuns - Gentbrugge

De Slekketisjen - Lede
Dutsenclub - Ledeberg
Dei Van Ba Chic - Halle
Karnavalcomite - Oostduinkerke
Orde van de Mesense Dikkop - Mesen

- De Duvelkes - Lanaken
- De Stroopmennekes - Borgloon
- De Zaote Vrun - Rekem
- De Boemelaire - Sint-Martens-Voeren
- De Hamse Feestbeesten - Oostham
- De Lodderoeigen - Aalst
- De Fuivers - Steendorp
- Carnavalcomite Moerzeke & Kastel - Hamme
- De Clochardkies - Ronse
- De Chakooslozen - Merelbeke
- Moes 1900 - Moerzeke
- d’Omerkes - Baasrode
- De Tcha Tcha Tcha’s - Zottegem
- Debuit ‘Nlupers - Ledeberg
- Prinsenhof Lede - Lede
- De Spetsers - Zottegem
- Lot Mor Kommen - Moerzeke
- Orde der Pjeirefretters - Vilvoorde
- Scream Team - Langdorp
- De Pleziermakers - Leuven
- De Zichemse Karnavalvrienden - Zichem
- Wemmetgat - Halle
- De Miniatuurkes - Halle
- De Zennedeuvel - Halle
- Orde van ‘t Belgiekske - Gullegem
- Orde van de Kloeffe - Oostende
Individuelen die 1 x 11 jaar lid zijn
van FEN-Vlaanderen
- Bouduin Raf - Dilsen-Stokkem
- Daems Anna - Leuven

Verenigingen die 1 x 11 jaar lid zijn
van FEN-Vlaanderen
- Club 100 - Lanaken
- De Amateurs - Sint-Truiden
- Forever Young - Bocholt
- Mök Niks Oet - Lanaken
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Gilde De Knullen viert 4 x 11
Na de oprichting van de carnavalsvereniging Gilde De Maneblussers in 1968 was het de Gilde De Knullen die op 11 september 1974 als tweede Mechelse carnavalsvereniging het levenslicht zag.
In die periode telde men in Mechelen nog heel wat geburenkringen. Het was in de schoot van de geburenkring “Lange
Heergracht” dat de carnavalsvereniging opgericht werd.
De naamkeuze van de vereniging houdt
een stukje folklore en oude traditie in ere.
Eén van de vroegere voorzitters, een caféuitbater, had de bijnaam “de knul”. Jaarlijks
met de wijkkermis trok hij met zijn klanten,
gekleed met bolhoed, de cafés van de wijk
af om alzo de kermis te openen. In 1937
verschijnt er bij de geburenkring een kartel
met de tekst “De Lustige Knuls” op. Jaren

gericht om het “Jeugdprinsenpaar van de
stad Mechelen” te mogen verkiezen. De
toestemming kwam er en men kreeg ook
de medewerking van het Mechelse stadsbestuur. Tijdens het tweede carnavalseizoen
was er dan de inrichting van een kindercarnavalsfeest. Nergens in de stad Mechelen
bestond er een activiteit voor de kinderen
om carnaval te vieren. Daar bracht de
vereniging dus verandering in en ze zorgde
ervoor dat in 1976 met carnavalszondag het
eerste kindercarnavalsbal plaatsvond.
Dit jaar was men dus aan de 43ste editie
toe. Met ongeveer 160 aanwezige kinderen
en tal van carnavalsverenigingen kon men
weer van een succesvol gebeuren spreken.
Naast de animatie met clowns Michaël en
Woutje, de optredens van de Westelse
Dansmariekes en deze van de Gilde De
Maneblussers, was er de officiële aanstelling
van Jeugdprins Arne en Jeugdprinses Kiara
van de stad Mechelen.

vindt men dan ook in het programma van
de jaarlijkse geburenkermis “De knullen op
zwier” terug. Het was dan ook geen moeilijke keuze om de naam “De Knullen” te
nemen als verenigingsnaam. Het doel van
de gilde was tevens het in stand houden en
ontwikkelen van de folklore in en rond Mechelen. Verder het onderhouden en verbeteren
der betrekkingen tussen de verschillende
carnavalsverenigingen in onze contreien.
Oorspronkelijk werd er jaarlijks binnen de
vereniging een carnavalsprins – later ook
een prinses – verkozen. Deze traditie werd
in stand gehouden tot in 2009, toen er voor
de laatste maal een prins aangesteld werd.
Daar het steeds moeilijker werd om een
kandidaat prins of prinses te vinden, werd er
besloten om vanaf 2010 de focus te leggen
op het kindercarnavalsgebeuren.
Daar de “Gilde der Maanblussers” de eer
had om de “Prins van de stad Mechelen”
te verkiezen, werd door onze vereniging
in 1975 aan het stadsbestuur de vraag

Tijdens dit kinderfeest werd dit jaar ook
het 4 x 11-jarig jubileum gevierd van de
carnavalsgilde en werd er door de provinciale FEN-afgevaardigden het jubileumplaket
overhandigd. Ook werden enkele bestuursleden in de bloemetjes gezet die ook wat
te vieren hadden. Voor Keizerin Elza is het
dit jaar haar 22ste jaar als keizerin en voor
Keizerin Anja haar 11de jaar als keizerin.
Wat het gebeuren echter
uniek maakte, was het feit
dat Keizerin Elza samen met
haar dochter, Keizerin Anja en
de nieuw aangestelde Jeugdprinses van de stad Mechelen,
kleindochter Kiara, een enig
carnavalesk driegeslacht vormen in Mechelen. Elza kwam
voor het eerst in contact met
de gilde toen haar echtgenoot,
wijlen Frans Aerts, in 1979 met
zijn tractor de vaste trekker
werd van de carnavalswagen
van de gilde. In 1988 werd de
dochter Anja voor de eerste
maal Jeugdprinses van de
stad Mechelen. Een titel die
zij ook in 1990 voor de tweede
maal mocht dragen. Het was
in datzelfde jaar dat Elza voor
de eerste maal prinses werd
bij de gilde. Dit zou zij nog
eens overdoen in 1993 en
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1995. Bij het 2 x 11-jarig jubileum werd
zij de eerste keizerin. Dochter Anja trad in
haar voetsporen en werd prinses in 2001
en zou dit nog eens overdoen in 2003 en
2006. In 2007 bij het 3 x 11-jarig jubileum
werd ook zij keizerin. Ondertussen is ook de
derde generatie gevolgd en werd Kiara voor
de eerste maal Jeugdprinses van de stad
Mechelen in 2017. Het geluk lachte haar ook
dit jaar toe, want ze mocht zichzelf opvolgen
als Jeugdprinses van de stad Mechelen. En
geluk moet je wel hebben, want de verkiezing gebeurt door middel van geluksproeven
en er waren vier kandidaten. Mooier kon het
niet zijn. Door dit unieke feit was het dus
dubbel feest bij de Knullen.
Tijdens het jaarlijkse carnavalsweekend in
Mechelen op 3 en 4 maart werd dit jubileum
extra in de verf gezet. Op zaterdagavond
werd er binnen de vereniging met een
etentje gefeest en werden Keizerin Elza en
Keizerin Anja andermaal gevierd voor hun
jubileum. Op zondag werd dan met een
grote carnavalswagen deelgenomen aan de
carnavalsstoet in Mechelen. Feest alom aan
de tribune, waar confetti de lucht werd ingeschoten en de knullendans uitgevoerd werd.
Nu is het uitkijken naar volgend jaar wanneer voor de 44ste maal het kindercarnaval
zal georganiseerd worden.

Jean Aerts - Gilde De Knullen
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Orde van de Pietermannen:
50 jaar carnaval vieren in Leuven
Op 4 november 2017 begon de Orde van de Pietermannen aan haar vijftigste carnavalsseizoen. Talrijke carnavalsverenigingen en federaties namen deel aan het feestprogramma. We begonnen het seizoen een week eerder dan normaal om
onze genodigden toe te laten zelf te openen op 11 november. Het carnavalsseizoen van de Pietermannen loopt van 11
november 11u11 tot de zondag na het feest van Laetare (halfvasten).
De Orde van de Pietermannen, kortweg de
Pietermannen, is de Leuvense stadscarnavalsvereniging die is ontstaan in de schoot
van het ‘Koninklijk Verbond der Jaartallen’,
kortweg de Jaartallen.

om ook gedurende de wintermaanden ludiek
bezig te kunnen zijn.
Meteen werd met deze, wat in het begin
als een onderafdeling van het ‘Verbond der
Jaartallen’ werd beschouwd, een leemte
opgevuld in het Leuvense culturele leven.
Carnaval vieren was in Leuven namelijk
sinds de Tweede Wereldoorlog naar een
nulpunt gedaald.
De Orde van de Pietermannen werkt van bij
haar ontstaan dan ook nauw samen met het
‘Koninklijk Verbond der Jaartallen’.

Het ‘Koninklijk Verbond der Jaartallen’ is een
vereniging die haar oorsprong kent in 1890.
Onder de benaming ‘het Jaartallenleven van
Leuven’ is deze vereniging opgenomen in
de inventaris van het immaterieel erfgoed
Vlaanderen en op Unesco ’s Representatieve
Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van
de Mensheid. De vereniging overkoepelt
vriendenkringen van mannen met een gemeenschappelijk geboortejaar.

In 1968 beginnen de stichters met de voorbereidingen van een eerste prinsenverkiezing. De prinsenverkiezing vindt bij de
Pietermannen telkens plaats op de derde
zaterdag van de maand januari. Het was dus
in januari 1969 dat de eerste carnavalprins
van Leuven, later ‘Prins van Loven’, werd
verkozen. De Orde van de Pietermannen
heeft van dan af ononderbroken de verkiezing van de stadsprins ‘Prins van Loven’
georganiseerd. Gelet op het gouden jubileum, besliste de Raad van Elf om, zoals
dat het geval was bij de viering van 4 x 11,
een prinsenpaar aan te stellen. In januari
2018 werd dus de vijftigste ‘Prins van Loven’
aangesteld en de tweede ‘Prinses van Loven’.
Vermits de Orde van de Pietermannen de
Leuvense stadscarnavalsvereniging is, zijn
de verkozen prinsen en prinsessen, stadsprins en stadsprinses. Dat betekent dat zij

De Jaartallen beogen in de eerste plaats
een onderlinge verstandhouding en solidariteit tussen de eigen leeftijdsgenoten,
met als hoogtepunt de plechtige viering
van hun vijftigste verjaardag. Om het waardig karakter van de Jaartallen niet aan te
tasten, werden alle carnavaleske en andere
ophefmakende toestanden uit de jaarlijkse
‘Jaartallenstoet’ tijdens het ‘Festival der
Jaartallen’ in september geweerd. Sommige
leden van de Jaartallen zochten echter een
manier om naar buiten te komen op een
plezierige manier.
Mede in deze context moet het ontstaan van
de Pietermannen worden gezocht; mannen
van de Jaartallen die een activiteit zochten
8
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niet enkel hun vereniging, maar tevens de
stad Leuven vertegenwoordigen zowel in
binnen- als buitenland.
De naam Pietermannen werd ontleend aan
de middeleeuwse toestand van de stad,
waarin de meest gegoede families die rond
de Sint-Pieterskerk woonden, zich Pietermannen noemden. In hun vaandel kozen
de Pietermannen centraal voor de karikatuur
van Hertog Jan I van Brabant, bijgenaamd
“Cambrinus” de god van de drank. In plaats
van echter een glas bier op zijn dienblad te
dragen, heeft men er het Leuvens stadhuis
op geplaatst met als onderschrift ‘Karnaval’.
Dit moet betekenen dat hij, dankzij de Orde
van de Pietermannen, het carnaval aanbiedt
aan de Leuvenaars.
De eerste en originele vlag werd in de jaren
zeventig ontvreemd en nooit terugbezorgd.
Tijdens het 2 x 11-jarig jubileum op 12
november 1989, werd door de toenmalige
ondervoorzitter Henri Paesmans een replica
geschonken.
Er kwam een pijlsnelle opgang in de carnavalbeleving in Leuven. Ook Europees
worden de Pietermannen hoog geprezen en
dit hebben wij vooral te danken aan Frans
Eyckmans, die kort na de oprichting de titel
van Europaprins veroverde en zo de nodige
uitstraling aan de vereniging gaf. Onze
huidige voorzitter, Luc Lauwers, behaalde
ondertussen ook de titel van Europaprins.

in de kijker
De verkiezing ‘Prins van Loven’ leverde vaak
een verbeten maar ludieke confettistrijd op
tussen de verschillende jaartallen en was
telkenmale goed voor een volle zaal.
In de loop van 1972 werd een nieuwe afdeling bij de Orde van de Pietermannen in het
leven geroepen, namelijk ‘De Jonge Narren’,
waarin de kandidaat-leden die jonger waren
dan veertig jaar - en dus niet tot de Jaartallen behoorden - zich konden klaarstomen op
hun entree als lid bij de Pietermannen. In
die jaren moest men immers lid zijn van een
Jaartal, dus minstens 40 jaar oud zijn, om
lid te kunnen worden van de Orde, hetgeen
vandaag niet meer het geval is.
Naast de verkiezing van de ‘Prins van Loven’

staan de Pietermannen ook in voor de
verkiezing van het jeugdprinsenpaar van
Leuven en, onder bescherming van de provincie Vlaams-Brabant, voor de verkiezing
van het prinsenpaar van Vlaams-Brabant.
Sinds het seizoen 1999-2000 is de Orde
onder bepaalde voorwaarden ook toegankelijk voor dames, zij noemen zich Lady’s .
De Orde telt momenteel een 60-tal leden,
waaronder een fantastische groep dansmiekes en een dansjonker.
Stunten uithalen behoort niet tot de gewoonten van de vereniging, maar in het seizoen 1981-1982, vonden de Pietermannen
het niet meer kunnen dat Fonske, het bekende standbeeldje in hartje Leuven, steeds
in alle weer en
wind moest
staan. Er werd
hem prompt een
replica van de
Elisabethbronnen uit BadHomburg boven
zijn hoofd gezet.
Met de ‘Freunde
des Carnevals’,
een vereniging
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uit bovengenoemde stad, is de orde reeds
meer dan 30 jaar verbroederd.
Naar aanleiding van de viering 4 x 11
schonken de Pietermannen de reus “Kobe
koeienschieter” aan de stad. De vereniging
komt regelmatig met Kobe naar buiten om
deel te nemen aan tal van organisaties.

Orde van de Pietermannen
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Blijf van ons pintje af, want plat water is zo saai !
Het jaar is nog maar net begonnen en ons Belgenlandje staat weeral op zijn kop. Gestrand verkeer op de E69 (soixanteneuf) door trouwstoeten van Vlamingen met een andere visie dan ons, en die op de koop toe hun bruidegom thuis vergeten
hebben. De vrouwenbeweging MeToo verbiedt de Belgisch-Congolese rapper Damso het EK voetballied te laten zingen
en stelt in de plaats de bisschop Vangheluwe voor als mascotte voor alle miniemen voetbalploegen.

Louis Ackou - columnist

veel vermageren, meer energie krijgen en
beter slapen. Mijn broeken vallen nog niet
van mijn achterste en van meer energie heb
ik nog niets opgemerkt, want ik zit nog met
een grote valling en het is zo dat ik er na een
week mee gestopt ben. Maar allee zeg! Nog
een geluk dat ik niet aan de “dertig dagen
zonder klagen” ben begonnen.

De grote wielerklassiekers en rondes zijn in
aantocht en de gekte op de Vlaamse wegen
en elders slaat weer toe. Vroeger moesten
wielrenners goeie benen hebben en een
dikke biefstuk in hun broek. Nu moeten die
een uitgemergeld lichaam met erg slechte
longen hebben en een astmapuffer in de
plaats van een drinkbeker met een WestVleteren, rechtstreeks aangekocht bij de
paters en niet in een grootwarenhuis ergens
in een vergeten hoek van Nederland aan
10 euro per flesje, “ge moe maar durven”.
Ik heb dit jaar besloten om mee te doen aan
“Tournée Minérale”. Ik dacht nochtans dat
het niet erg moeilijk kon zijn, want het is
niet dat ik zoveel drink en de maand februari
is toch maar een korte maand. Maar, er is
verdomme iedere vijf minuten iets te doen
in die maand. Ik moet gaan ‘nieuwjaren’
met de geburen, een drink aangeboden door
het stadsbestuur voor de verenigingen, mijn
schoonmoeders verjaardag, Valentijn vieren
met mijn dame en om maar te zwijgen van
de whiskyproeverijen of een fles cava die
ik laat knallen om het weekend in te zetten
met mijn familie. Verleden week kreeg ik
nog een glaasje advocaat bij mijn koffie
op het verwarmd terras van ons cafeetje
tijdens een gezondheidswandeling op de
Grote Markt in Ieper. Maar, ik heb het niet
laten staan en toch maar uitgedronken. Het
ambetantste is dat er niet zoveel keuze is in
niet-alcoholische dranken. Water is zo saai,
van cola en limonade krijg ik zo’n dorst en
van fruitsap krijg ik het aan mijn darmen en
moet ik om de haverklap naar de WC. Naar
het schijnt zou je van die “Tournée Minérale”
10

Maar het ergste wat een caféganger kan
overkomen, is een feit! De noodklokken luiden in de horeca. Het pintje is vanaf januari
3% duurder geworden. Groot alarm in de
Wetstraat, waar minister Peeters besloot
om tegen de bierkaai te vechten en de
opperhoofden van AB InBev, geleid door
een hoopje afgedankte carnavalvierende
sambadansers uit Brazilië, op het matje te
roepen. Die simpele opslag van drie procent
zullen zij ongetwijfeld met zeer ingewikkelde argumenten verklaren, dat het door
de inflatie en investeringen komt, maar
daar zijn wij niks mee. Maar ik denk toch
dat die Brazilianen het wel zullen begrepen
hebben: raak aan ons pintje en je raakt aan
alle Vlamingen!
Alle Vlamingen, dat is de vriend die zegt:
Heb je zin in een pintje, we gaan er eentje
pakken. Het is niet om dat biertje te doen,
maar het is de vriend die graag een babbeltje wil slaan met jou en dat gaat wel
gemakkelijker op twee barkrukken aan een
stevige houten toog met een frisse schuimende pint in de hand. Dat zijn ook de
makkers van achter het bureau of aan de
machines in de ateliers of in de camionetten
die knipogen: een pintje? Dat heeft niets te
maken met dorst, want neem dan een glas
water van het kraantje.
Pintjes zijn een gevoel voor solidariteit. Op
vrijdagavond, na het werk, eens alle stress
aflaten, nog even niet naar moeder de vrouw
gaan en even het avondeten wat uitstellen.
De honger zal wel gestild worden met dat
laatste pintje of beter gezegd het voorlaatste. Ja, dat pintje is echt niet gewoon en
zeker die 3%. Ook al worden de pintjes
duurder, het blijft nog zeer betaalbaar.
Mensen met gezond verstand, die geen 11
euro willen betalen voor een zure cocktail
of gin met vanalle soorten kruidnagels in,
die je dan nog van tussen je tanden moet
peuteren, zeggen: geef mij maar een gewone pint van de tapkraan door Madeleintje
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of Sidonietje, die haar glazen nog afdroogt
met een geruite handdoek en die bij iedere
knik van de tooghangers aan de tapkraan
trekt zonder te vragen wat het moet zijn
en door gewoonte schuimt ze mooi de
kraag af. Maar ze vergeet vooral niet de
namen op te schrijven op het achterste
van een bierkaartje van de dorstigen, want
de klanten durven zelf wel eens vergeten
hoeveel ze er gedronken hebben.
Maak het niet te ingewikkeld en doe maar
een gewoon pintje voor mij, want dat is een
statement voor “alle Vlamingen”. Maar ik
heb ook niets tegen een goede champagne
Blanc de Blancs, maar dat vraagt toch wel
wat houding. Pintjes niet, die maken ons
mild; allé kom, ik trakteer er nog één, en gij
daar drinkt er ook maar eentje mee. Dat is
het allermooiste geschenk dat ik kan geven,
al doet men vandaag geloven dat zulks een
dure grap is.
Het is daarom dat je niet aan onze pintjes
komt, zoals Europa ook niet moet komen aan
onze Belgische frieten en ons verplichten die
te blancheren. Ze moeten ook niet vertellen hoeveel cacao in onze goede chocolade
moet zitten. Want wat goed is, moet je niet
veranderen. Zelfs al mag de prijs dat wel,
de dorstige Vlamingen allicht niet.
Santé op “Alle Vlamingen”!
Louis Ackou
Eresenator, columnist

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen
mantels - steken - kroontjes
scepters - breuken - medailles
schouderlappen
linten - borduurwerk
alle bedrukkingen

Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen

Sinte-Annalaan 53a
9300 Aalst
053/78 77 66
info@storcktrofeeen.be
storck@telenet.be

Lidgelden
2018 - 2019
Denk eraan om tijdig uw lidgeld te betalen
voor het seizoen 2018-2019, dat voor onze
federatie aanvangt op 1 mei 2018!
Voor diegenen die hun lidgeld niet voor die
datum betalen, willen we u erop wijzen dat de
verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden ter
gelegenheid van activiteiten, vanaf 1 mei komt
te vervallen.

Betaal dus tijdig uw lidgeld en denk eraan
om in de mededeling op zijn minst het lidnummer van uw vereniging te vermelden.
Op die manier is uw verzekeringsdekking
gegarandeerd, maar bent u er ook zeker van
dat u niets mist van onze communicatie!
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Harense Ridders van de Katteköp
doorkruisten het Vlaamse land
We kunnen ons best voorstellen dat jullie na het lezen van voormelde titel, zich mogelijk afgevraagd hebben of de Ridders van de Katteköp een of andere carnavaleske fietstocht door Vlaanderen organiseerden. Dat zou uiteraard best
gekund hebben, want in Haren zijn ze nooit voor een of ander stunt verlegen, maar misschien hebben we iedereen op
het verkeerde been gezet.
De Ridders van de Katteköp onderhouden immers al sinds het jaar 2000 uitstekende contacten met de Orde van de Beren
uit De Panne. Het is vanuit die vriendschap dat zij vorig jaar, nadat in De Panne na vele jaren door het gemeentebestuur
het initiatief genomen werd om opnieuw een carnavalstoet te organiseren, voor het eerst met hun wagen naar de kust
trokken. Na het startjaar 2017 - dat succesvol verliep - werd er op 18 maart 2018 een tweede editie georganiseerd.

Carnaval De Panne vzw
Nadat in het jaar 2001 voor de laatste maal
een carnavalstoet werd georganiseerd, nam
het gemeentebestuur van De Panne het initiatief om opnieuw van wal te steken met
een carnavalsoptocht.

nodig vonden om present te zijn op het
ledenfeest van de de federatie. Jammer!
De verantwoordelijkheid om in De Panne
een optocht te organiseren, hebben zij
evenwel nooit op zich genomen gezien de te
grote financiële risico’s die aan een dergelijk
evenement verbonden waren.
Zoals hiervoor reeds werd aangehaald ,werd
in de schoot van het gemeentebestuur van
De Panne in 2017 de vereniging “Carnaval
De Panne vzw” opgericht. Een vereniging
waarin zowel de gemeente als de carnavalsgroepen de Orde van de Beren en Kort en
Goed zetelen. De krachten werden op die
wijze gebundeld en het gemeentebestuur
kwam over de brug met een flinke subsidie.
Dieter Devos kreeg de eer om plaats te nemen op zetel van de voorzitter, terwijl Louis
Raymaekers (eveneens voormalig ondervoorzitter van FEN-Vlaanderen) de functie
van secretaris kreeg toegewezen.

Het carnavalsgebeuren is in De Panne, ondanks het feit dat er jaarlijks geen carnavalsoptocht meer georganiseerd werd, immers onverminderd blijven verder leven.
Het was voornamelijk de Orde van de Beren,
die destijds onder het voorzitterschap van
wijlen Michel Maes (tevens voormalig ondervoorzitter van FEN-Vlaanderen), gedurende
vele jaren instond voor de organisatie van
de diverse grote evenementen, zoals shows
en de verkiezing van de jeugdprinsen en
-prinsessen.
In het jaar 2000 stond de Orde van de
Beren trouwens eveneens in voor de organisatie van het Feest der Goedgemutsten in
de sporthal van De Panne. Door een samenloop van omstandigheden werd dit evenement voor de Orde van de Beren geen succes, alhoewel zij er alles aan gedaan hadden
om er een prachtig feest van te maken. De
oorzaak lag dus niet aan de inrichters, maar
wel aan de FEN-leden die het blijkbaar niet
12

Alle begin is moeilijk, maar ondanks alle
hindernissen die moesten overwonnen
worden, slaagde het team er toch in om
op zondag 19 maart 2017 onder een milde
lentezon een carnavalstoet door De Panne
te laten trekken. Het initiatief werd duidelijk geapprecieerd door de bevolking van

De Panne en bijgevolg dienden de mouwen opnieuw opgestroopt te worden in ‘t
vooruitzicht van een tweede editie in 2018.
Op basis van de ervaringen opgedaan tijdens de eerste uitgave, werden links en
rechts wat zaken bijgestuurd en werden
er eveneens contacten gelegd met andere
actieve carnavalsgroepen in Vlaanderen,
met de bedoeling de optocht een nog hoger “carnavalsgehalte” te geven. En het
mag gezegd worden dat deze optie tijdens
de jongste optocht in alle opzichten als
geslaagd mag bestempeld worden. Het talrijk opgekomen publiek werd getrakteerd op
een prachtige carnavalstoet opgebouwd uit
alle ingrediënten die in een echte carnavalstoet thuishoren. Het was een bonte en
evenwichtige mengeling van groepen met
een grote verscheidenheid aan thema’s. Alvast een dikke proficiat aan het ganse team
onder de leiding van “duivel-doet-al” Dieter
Devos.

Ridders van de Katteköp - Haren
Tot hiertoe heeft u in de tekst nog geen
spoor kunnen terugvinden wat de Ridders
van de Katteköp uit Haren (Borgloon) ertoe aangezet heeft om Vlaanderen te doorkruisen.

Raad van Elf van de Ridders van de Katteköp met Prinsen - 11 november 2017
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Wel, toen in 2017 in De Panne beslist
werd om een carnavalstoet te organiseren,
werden gezien de hechte en jarenlange
vriendschapsbanden tussen de Orde van
de Beren en de “Katteköp” deze laatsten
meteen gecontacteerd of zij geïnteresseerd
zouden zijn om mee op te stappen in de
carnavalstoet van De Panne.
Op het vlak van deelnemen aan carnavalstoeten in Limburg met hun prinsenwagen,
hadden de Katteköp al 47 jaar ervaring,
maar om de afstand van zowat 240 km tussen Haren en de De Panne met de prinsenwagen te overbruggen, moest eerst naar
een praktische oplossing gezocht worden.
De optie om met een trekvoertuig aan een
slakkengangetje langs de gewestwegen
(wat de afstand nog zou doen toenemen),
de wagen naar de De Panne te brengen,
werd om praktische redenen meteen van
tafel geveegd. En dus werd beroep gedaan
op een transportbedrijf dat ervoor zou zorgen om met een speciale dieplader het
vervoer naar en van De Panne, van de 11
meter lange en meer dan 3 meter hoge
prinsenwagen, te verzorgen.

Alles werd nog eens goed overwogen, want
het bleef sowieso een avontuur, maar gelukkig verliep alles, na het overwinnen van
enkele kleine hindernissen, vlekkeloos.
Op 19 maart 2017 werd dus voor het eerst
in de al zeer rijke geschiedenis van de Ridders van de Katteköp, buiten de Limburgse
grenzen, met de prinsenwagen deelgenomen aan de carnavalstoet in De Panne.
Het was in ieder geval een nieuwe ervaring voor de leden van de Katteköp om dit
te beleven. Het Harense carnavalseizoen was
achter de rug en plots werden we geconfronteerd met een carnavalssfeer die enigszins
anders was dan diegene die we al jaren
kenden in het Limburgse. Iedereen voelde
aan dat het “anders” was, maar daarom niet
minder joviaal of amusant.
Het feit dat het publiek nogal kwistig getrakteerd werd met snoepgoed, speelgoed
en allerlei andere gadgets (een typisch Lim-

burgse carnavalstraditie) werd met veel gejuich en applaus onthaald.
Onze eerste deelname mocht zonder enige
twijfel als succesvol bestempeld worden.
De leden van de Katteköp die samen met
hun partners en kinderen, in totaal zowat 40
personen, een weekend naar De Panne afgezakt waren, keerden na afloop voldaan en
met de herinnering aan een mooie belevenis
terug naar Haren, met in het achterhoofd de
stille wens om het in de toekomst zeker nog
eens over te doen.

om 14u30. Dus meteen alle hens aan denk,
maar vooraleer de leden van de Katteköp
zich naar de vertrekplaats begaven, mocht
de ganse afvaardiging nog snel even in
het hotel aanschuiven voor een stevige
brunch, kwestie van eerst nog een flinke
portie energie op te slaan om de namiddag
zonder slappe benen door te komen.

En jawel, in de loop van de maand december 2017 werden we opnieuw gecontacteerd door het inrichtend comité om deel
te nemen aan de volgende editie die zou
doorgaan op 18 maart 2018.

Carnavalstoet 2018 - De Panne
Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering van de Ridders van de Katteköp kwam
het meteen tot een unaniem akkoord om
op deze welgekomen uitnodiging in te gaan.
Net zoals in 2017 werd contact opgenomen
met het hotel waar de Katteköp dat jaar
logeerden, om de nodige kamers te reserveren, want ondertussen hadden al tal
van leden gekozen voor de optie om vanaf
vrijdag naar De Panne te reizen en te blijven
tot maandag. Kwestie van er na een erg
druk Harens carnavalseizoen met de vrienden samen een ontspannend weekend aan
de kust van te maken, in een carnavaleske
sfeer.
Onze delegatie bestond deze keer uit een
35-tal personen. Door toevallige omstandigheden iets minder dan vorig jaar, maar
toch nog steeds een stevige afvaardiging.

Nadat de stoet op gang was getrokken en
zich een weg baande tussen het talrijk opgekomen publiek - wat toch verwonderlijk
was gezien de zeer lage buitentemperatuur
en de bijtende noordoostenwind - kon het
feestelijke gebeuren in alle hevigheid losbarsten.
Overal langs het parcours lachende mensen
die duidelijk genoten van het spektakel en
meedansten op de muziek van de voorbij
schuivende groepen. Een echt toffe sfeer!
Tot slot vond de ontbinding van de stoet
tegen de klok van 17u00 plaats aan het
Cultureel Centrum De Boare, waar er nog
tot in de late uurtjes doorgefeest werd in
het gezelschap van enkele welgevormde
danseressen, die het publiek wisten te vermaken met zwoele Braziliaanse danspasjes.

Net zoals vorig jaar wisten de Orde van de
Beren ons op zaterdagavond andermaal te
verwelkomen met een uitgebreid aperitief in
een plaatselijke horecazaak.
Zo’n aperitief is uiteraard ook het ideale
moment om even bij te praten en kennis te
maken met de nieuwe leden van de beide
verenigingen.
Na het aperitief werden de Katteköp verwacht in een klein maar gezellig restaurant
voor het avondmaal, waarna iedereen de
vrijheid kreeg om al dan niet het nachtleven
in De Panne op te zoeken. Voor sommige
Harense carnavalisten liep deze nachtelijke
uitstap uit tot bij het ochtendkrieken. Soit,
‘t is maar een keer per jaar carnaval, hé!!!
Niettemin waren “de mannen van de nachtpost” tijdig uit de veren, want de start van
de carnavalstoet stond geprogrammeerd
Gazet van de Carnavalist - Nr 190

Jef Langenaeken - secretaris
Ridders van de Katteköp
www.kattekop.be
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Ivo Smeets: carnavalist tot in de kist
en geboeid door nostalgie
De naam Ivo Smeets laat bij vele carnavalisten, vooral in het Maasland, vast en zeker een belletje rinkelen. Hij was
drieëndertig jaar lang één van de drijvende krachten achter de Maaszuipers. Het resultaat waren onder meer 55 eigenhandig gebouwde carnavalwagens en ruim 100 geschreven carnavalsliedjes. Naast zijn voorliefde voor het carnaval, is
hij ook gepassioneerd bezig met roerend - nostalgisch - erfgoed. Ten huize Smeets kan je maar liefst terecht in twee
musea: een carnavalmuseum en museum ‘De Nostalgie’.

De Maaszuipers

pers de traditie voortgezet. In 2008, bij het
33-jarig jubileum van de Maaszuipers vond
de laatste editie plaats.

Het verhaal van de Maaszuipers begint in
Herbricht, een gehucht van Lanaken op de
linkeroever van de Maas, gelegen tussen
Neerharen en Uikhoven. In 1975 was het
dat de jonge Ivo, vol van jeugdig enthousiasme, in een klein café langs de Maas tussen pot en pint met wat vrienden besloot
om een carnavalvereniging op te richten.
Een naam vinden voor de vereniging was
niet zo moeilijk, want alle elementen waren
aanwezig; de Maas, het bier en een café.
Aldus werden de Maaszuipers boven het
doopvont gehouden. In de jaren ‘70 carnaval vieren, was geenszins te vergelijken
met hoe we dat nu doen. Het was in de beginjaren vooral een lokaal gebeuren en de
periode waarin carnaval gevierd werd, was
veel meer afgebakend. In november begon
men te vieren, in
december zorgde
de advent voor
de nodige rust
en vanaf januari
was het feest tot
en met carnaval.
Er werd in die tijd
per seizoen ook
slechts aan een
3-tal stoeten deelgenomen.
In 1982 verhuisde Ivo, samen met de Maaszuipers, van Herbricht naar Uikhoven (Maasmechelen), waar hij thans nog woonachtig
is. Gedurende de jaren passeerden er, zoals
bij alle verenigingen het geval is, heel wat
leden. Van de eerste generatie Maaszuipers
is Ivo momenteel nog de enige actieve in de
vereniging.

Vastelaovend aan de Maaskant

Dat het een succes was, daarvan getuigt
ook het monument van het ‘benkske’ dat
werd opgericht langs de fietsroute aan de
oevers van de Maas. Naast het ‘benkske’
staat bovendien nog een monument dat
opgericht werd naar aanleiding van het
33-jarig bestaan van de Maaszuipers. Het
monument stelt een carnavalsteek voor, afgewerkt met Maaskeien.
Het is ook op deze locatie dat de Maaszuipers gedurende 13 jaar een vlaggenfeest
georganiseerd hebben. Dit feest was gebaseerd op een traditie uit Mechelen-aan-deMaas, die teruggaat tot 1921. De doelstelling van het feest was om zoveel mogelijk
verenigingen van allerlei pluimage samen te
brengen samen met hun vaandel of vlag. Dit
vlaggenfeest werd aanvankelijk opnieuw in
het leven geroepen door de Zavelzekskes uit
Maasmechelen. Na drie jaar werd de fakkel
echter doorgegeven en hebben de Maaszui-

Ivo heeft vriendschapsbanden met heel wat
carnavalsartiesten, maar is in het bijzonder
ook al jaren bevriend met Marc Emonts en
Roger Voncken, bij de carnavalisten beter
bekend als Domm & Dööl. Het is Ivo die de
muzikale peetvader is van dit carnavaleske
duo, dat met hun liedjes en prachtige kostuums steeds weer zorgt voor een heus
feestje.

Benkske aan de Maaskant
In 1986 ging Ivo de muzikale tour op.
Aanvankelijk bracht hij covers van alom
gekende liedjes. In 1988 zei hij echter al
lachend tegen Jean Maesen: “Schrijf eens
een liedje”. En zo geschiedde! ‘Het benkske
aan de Maaskant’ werd neergepend en opgenomen en het was meteen ‘boenk erop’.
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Het ‘benkske’ was dus het begin van een
hele muzikale carriere. Ivo trad maar liefst
20 jaar lang op met de zanggroep van de
Maaszuipers. Na een pauze van twee jaar
stak de zangmicrobe echter weer de kop
op en ging hij solo verder, om nadien 5 jaar
lang met het duo Ivo en Theo op de planken
te staan. Momenteel staat hij enkel nog solo
op de bühne als Ivo de Maaszuiper.

Carnaval en muziek - bij voorkeur zelfgemaakte carnavalschlagers, al dan niet op
eigen muziek - zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden, zeker aan de Maaskant! Het was
Bertie Moors die samen met Patrick VerGazet van de Carnavalist - Nr 190

in de kijker
meeren en wijlen Marcel Hendrix het idee
opvatte om de vele carnavalschlagers aan
de Maaskant te groeperen tot een verzamelCD. Zo zag ‘Vastelaovend aan de Maaskant’
het levenslicht. Ook Ivo Smeets vervoegde
het bestuur van deze vzw. Het allereerste
liedje op de allereerste verzamel-CD was
bovendien ‘Het benkske aan de Maaskant’.
Ivo werd in 1993 voorzitter van de vereniging ‘Vastelaovend aan de Maaskant’ en
droeg in 1993, na 20 jaar voorzitterschap de
fakkel over aan Dominique Terwingen.

Federatie Europese Narren
Als geëngageerde en doorwinterde carnavalist in hart en nieren, kan het niet anders, dan dat Ivo ook een band heeft met
onze carnavalfederatie.
Na hun oprichting in 1975 groeide de Maaszuipers gestaag en kregen door hun werking meer en meer contact met andere carnavalsgroeperingen uit de regio. Ze kwamen
ook met FEN in contact en zo traden ze in
1984 toe tot onze federatie.
Ivo leerde onze federatie en haar werking steeds beter kennen en werd op de
algemene statutaire vergadering van mei
1988 verkozen tot provinciaal commissaris
voor de provincie Limburg. Met hetzelfde
enthousiasme en engagement als bij de
Maaszuipers, nam hij zijn taak ben FENVlaanderen waar. Na vele jaren van positieve
inzet, zette hij in oktober 2013 definitief een
stap terug uit FEN. Uit erkentelijkheid voor
zijn werk en inzet, werd Ivo ook opgenomen
in de Eresenaat van FEN-Vlaanderen. Hoewel hij niet meer op de voorgrond actief is
binnen onze federatie, blijft hij tot op de dag
van vandaag een aanspreekpunt voor velen
en een promotor van onze werking bij vele
carnavalisten en carnavalsverenigingen.

Carnavalmuseum
Tijdens het seizoen 2007-2008 werd het
33-jarig bestaan van de Maaszuipers uitbundig gevierd met een 3-daags feest in het
Gemeenschapscentrum van Uikhoven en
een aanpalende feesttent. Ter gelegenheid
van dit jubileumjaar werd er ook een grote
tentoonstelling georganiseerd, waaraan de
leden van de vereniging maar liefst twee
jaar lang gewerkt hebben.

Deze tentoonstelling heeft na het feestjaar
onderdak gekregen bij Ivo thuis en is nu als
het ware een klein privé carnavalmuseum,
waarin alles wat enigszins te maken heeft
met de Maaszuipers terug te vinden is. De
collectie wordt tot op de dag van vandaag
jaarlijks door Ivo bijgewerkt. Ontelbare medailles, wimpels, cd’s, artikels, ... kan je er
terugvinden, waaraan stuk voor stuk een
verhaal hangt en waarmee de hele geschiedenis van de Maaszuipers tot leven komt,
zeker wanneer Ivo de nodige toelichting
geeft.
Het carnavalmuseum kan jaarlijks van april
tot en met november op afspraak bezocht
worden.

De Nostalgie
We weten ondertussen dat Ivo een carnavalist pur sang is, met een grote liefde
voor dat mooie immateriele culturele erfgoed dat we met zijn allen op een positieve
manier onder de aandacht willen brengen
en waarvan we het voortbestaan willen verzekeren. Ivo is echter nog gebeten door een
andere microbe. In een grote loods achter
zijn woning is er nog een tweede museum
terug te vinden, genaamd ‘De Nostalgie’.

deze vragen kan je er een antwoord vinden.
De privé-collectie van Ivo die tentoongesteld
wordt, wordt permanent nog uitgebreid. Op
beurzen en markten in binnen- en buitenland promoot Ivo zijn eigen werk, maar
gaat hij ook steevast op zoek naar nieuwe
stukken om toe te voegen aan zijn collectie, waarvan hij de opstelling in het museum
ook jaarlijks aanpast, al is dat een erg arbeidsintensief werk.
Ook ‘De Nostalgie’ kan net als het carnavalmuseum jaarlijks van april tot en met november op afspraak bezocht worden. Jaarlijks is erfgoeddag, dit jaar op 22 april, er
vast en zeker ook een hoogdag en een
(familie)bezoekje waard.
Contactgegevens:
Ivo Smeets
Pastoor Goossenslaan 29, Uikhoven
Gsm: 0477/67 52 12

De redactie

Het wordt een landbouwmuseum genoemd,
maar het is veel meer dan dat. Het is een
verzameling van nostalgisch materiaal, op
zich allemaal erfgoed- en cultuurelementen
uit het leven van alledag. Je gaat werkelijk
terug in de tijd en maakt er kennis met het
harde, maar toch ook zo mooie boerenleven
van vroeger. Hoe kon men het kaf van het
koren scheiden? Hoe werd er gemolken of
boter gemaakt? Je komt het er allemaal te
weten. Maar ook het dagelijkse leven komt
er aan bod. Wie kent er nog de taxplaatjes
voor de fietsen? Of wat was er destijds zoal
terug te vinden in de woonkamer? Ook op
Gazet van de Carnavalist - Nr 190
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stof tot nadenken

Een aantal bedenkingen...
We zijn ondertussen in de maand april en de laatste carnavalsoptochten van het seizoen 2018 zijn ondertussen gepasseerd. Hopelijk heeft iedereen zich goed geamuseerd tijdens de vele optochten die door het Vlaamse land trokken.
Ondanks het plezier dat ik zelf gehad heb tijdens en na de carnavalstoeten, zou ik toch even een aantal persoonlijke
bedenkingen willen uiten.
Voor de op- en afbouw van bepaalde
carnavalwagens is het noodzakelijk dat er
bijstand komt van een kraan. Dit op- en
afbouwen gebeurt op locaties buiten het
parcours van de stoet, alwaar er meestal
heel veel beweging is en heel wat carnavalwagens staan opgesteld. Is het nu echt
noodzakelijk dat carnavalverenigingen op
deze locaties (zowel voor als na de stoet)
hun muziek hebben aanstaan? Door de
veelal te luide muziek is het vaak
erg moeilijk communiceren met
de kraanmachinist, hetgeen tot
gevaarlijke situaties kan leiden.
Het is volgens mij het overwegen meer dan waard om buiten
het parcours te allen tijde de
muziek uit te schakelen. Dit
gebeurt echter vaak niet. Op
weg naar de stalplaats of een
verzamelplaats passeert men
vaak andere weggebruikers of
obstakels. Als de muziek niet
aanstaat, veroorzaakt men enerzijds geen overlast wat het
geluid betreft, maar het komt
de algemene veiligheid gewoon
ten goede. Hoor maar eens iemand roepen
of reageren als de muziek aanstaat.
Wat muziek tijdens de optochten betreft,
moeten we vaststellen dat heel wat verenigingen hun best doen om geen overlast te
veroorzaken. Anderzijds zijn er nog steeds
verenigingen die we kunnen beschouwen als
rijdende discobars, zowel wat het aantal geproduceerde decibels, als het muziekgenre
betreft. In verband met de muziek willen we
een oproep doen om enkel carnavalmuziek
te spelen. Dat wil niet zeggen dat er geen
beat in mag zitten, maar er moet wel reken-

ing gehouden worden met onder andere de
geproduceerde basgeluiden. U weet dat ook
carnavalstoeten vallen onder de Vlaamse
geluidsnorm en aldus aan de regelving
moeten voldoen, al heeft de overheid hieromtrent een kans lagen liggen om voor
eenduidigheid en transparantie te zorgen
in de effectieve toepassing van de geluidsnorm voor stoeten, vooral wat betreft de
praktische implementatie en controle ervan.

Het is ook aangewezen om goed na te
denken over de plaatsing van de luidsprekers op de wagen. Het moet ons streefdoel
zijn om niemand overlast te bezorgen; niet
de deelnemers van de eigen groep op de
wagen, niet de toeschouwers, maar zeker
ook niet de andere groepen die deelnemen
aan de carnavalstoet. We zien vaak carnavalwagens volgebouwd met luidsprekers
die allemaal in één richting spelen, zodat
andere groepen of toeschouwers vaak last
hebben. Natuurlijk kan hier niet onmiddellijk een éénduidige afspraak over gemaakt

worden, gezien de aard van de wagen, het
al dan niet aanwezig zijn van een voetgroep,
... bepalende factoren zijn. Maar, het gezond
verstand gebruiken kost niets en zou al heel
wat problemen kunnen verhelpen.
De carnavalverenigingen krijgen, net als
andere verenigingen, almaar meer regels
en verplichtingen opgelegd en we proberen
als federatie al het mogelijke te doen om als
partner mee aan tafel te zitten wanneer er
wijzigingen op til zijn. Helaas is
dat niet altijd evident. Nogmaals,
gezond verstand verhelpt al veel.
Laat je ook bijstaan door mensen
met kennis van zaken wanneer je
bijvoorbeeld een wagen bouwt.
Zorg dat je voldoende aandacht
besteed aan de elektrische installatie op de wagen, zorg dat
borstweringen voldoende hoog
zijn (minimaal 1 meter, maar bij
voorkeur 1,1 meter zoals eigenlijk
bepaald is), ... .
Nu jullie allemaal stof tot nadenken hebben, wil ik iedereen een
ontspannende, warme zomer
toewensen. Wij blijven als federatie ondertussen verder werken aan de
uitbouw van onze dienstverlening en aan het
op orde krijgen van een aantal prangende
dossiers. Ik zie jullie allemaal graag terug bij
de aanvang van het nieuwe carnavalseizoen
2018-2019, zodat we weer veel leute en
plezier mogen beleven.
En laten we hopen dat het gezond verstand
mag zegevieren!

Luc Van Dyck
Ondervoorzitter - Materiaalmeester

AANPASSING WEBAPPLICATIE
In de loop van de maand mei zal de webapplicatie een aantal grondige wijzigingen ondergaan.
Voor de aanvraag van verzekeringen, eretekens en evenementen komt u voortaan terecht in een
nieuwe webomgeving. De basisprincipes blijven ongewijzigd, maar we hebben de werking voor de
verenigingen vereenvoudigd.
Nieuw is dat er in de applicatie een personenlijst opgenomen is, waarin alle personen die ooit verzekerd werden, opgenomen staan. Om met een propere lei van start te kunnen gaan, vragen we
jullie om deze personenlijst uit te zuiveren en oud-leden op non-actief te plaatsen, evenals personen
waarvan bijvoorbeeld de naam verkeerd geschreven is.
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Marion Hoop Design

www.marionhoopdesign.nl
+31-(0)46452731

Foamverkoop + Webshop + Ontwerp + Snijden
Workshops + zelf maken door de groep met patroon
Carnaval en Theater
Foniëlsweg 8 6151 EJ Munstergeleen
info@marionhoopdesign.nl
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advertenties “te huur” en “te koop”
Diverse wagens te huur
Com
mun
icatie
in he
kan
t Ned
erlan
ds

Te huur
Diverse carnavalswagens. Carnavalwagen (zie foto) theme “Romeins/Egyptisch”. Heel veel plaats om een bergruimte te voorzien
en plaats om boxen te zetten.
Te koop
Carnavalskledij. Verschillende thema’s. Moeten weg voor nieuwe
collectie. Eskimo’s of ijstijd, clowns of pierrot , duivels en duivelinnen, tiroler, piraten, markiezen in echt leder, verschillende
soldaten enz

Thema: Aprés-Ski hut

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

1095/261011

Contactadres : De Biersussen - Balen
0771/260914
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
0771/280815
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be

Tal van wagens bestaande uit polyester onderdelen met onderstel

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

Contactadres : K.V. De Waterratten
Vanheusden Bart - Grotestraat 195 - Maasmechelen
GSM: 0477/97 54 71
0694/010306

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

Te Koop - Te Huur

0677/260911

AANDACHT !

Te huur
Diverse carnavalwagens

Na 3 edities worden de zoekertjes niet meer
opgenomen in de gazet van de carnavalist.
Wenst u de advertentie toch te behouden,
dan dient u ons dit zelf te melden.
Te koop
Polyester en doek om
wagens en poppen te
maken of te herstellen

Contactadres : C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
0894/150208
Tel.: 012/23 27 28 - GSM: 0485/91 16 96
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Indien het zoekertje vroeger mag verwijderd worden,
willen we u ook vragen om dit te melden.
Alle zoekertjes (met meer toelichting en foto’s)
zijn ook terug te vinden op onze website!

www.fenvlaanderen.be
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : PUB - Merelbeke
Kirsten Debosscher - Kloosterstraat 35 - 9750 Zingem
GSM: 0476/29 79 92 - E-mail: kirstendebosscher@hotmail.com
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0704/270318

Te koop
Carnavalwagen met bewegende draak en 27 kostuums met verlichte hoeden. Plateau is 7m lang en 3,40m breed. Langs beide zeiden
12 stopcontacten. De kop wordt met een takel omhoog gedaan.
Ook 4 drums op wielen inbegrepen.

0961/290318

Contactadres : De Thomakokki’s - Eisden (Maasmechelen)
Eric Floryn - Hemelrijkstraat 84 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0479/33 17 15 - E-mail: eric.floryn@skynet.be

Te koop
Overdekte carnavalwagen in goede staat. Zeer veel opslagruimte,
plaats voor een koelkast, muziekinstalltie, ... . Neerklapbare, beveiligde trap. Kan ongeveer een 30-tal personen vervoeren. Wagen
is geremd. Te koop wegens plaatsgebrek.

Contactadres : De Clubmannekes vzw - Ronse
Christophe Delusinne - Clementine De Niestraat 8 - 9600 Ronse
E-mail: christophe.delusinne@pandora.be

1266/270318

Contactadres : De Pekkers - Blankenberge
Bart De Pauw - Koninginlaan 114 a2 - 8370 Blankenberge
GSM: 0485/46 12 16 - E-mail: pekker@hotmail.be

1493/270318

Te koop
1. Drakenwagen voor carnaval of haloween. Stevig onderstel met
draaias vooraan. In de draak ruimte voorzien voor stroomgroep
en muziekinstallatie. L 11m - B 3,60m - H 4,4m. Ook verlichting
voorzien. Prijs overeen te komen.
2. Carnavalwagen ‘Het Feestvarken’ L 11m - B 3,2m - H 4,4m. In
de wagen ruimte voor stroomgroep en muziekinstallatie. Richtprijs
1500 euro.

Te koop
Trappenwagen ‘Wonderland’ te koop wegens stopzetting vereniging. Zeer goed onderstel (dubbele banden op elke as, korte draaicirkel). Toilet aanwezig. Lengte 11 m - Breedte 2,70 m - Hoogte
4 m. Hoeden achteraan zijn afneembaar. Eventueel met kledij te
koop voor 20 personen. Prijs overeen te komen.

Te koop
Carnavalwagen 2-delig thema Disneyland. Zeer stevig onderstel.
Voldoende ruimte om met meerdere mensen te staan. Tweede deel
gemaakt uit oud caravan onderstel. Met ledverlichting.

Contactadres : De Mocamo’s - Moerzeke
Sam Degols - Waterstraat 1 - 9220 Hamme
E-mail: sam_degols@hotmail.com

Gazet van de Carnavalist - Nr 190

1596/220318

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

1444/290318

Te koop
1. 30 kostuums met hoed en alle toebehoren. In zeer goede staat.
Voor alles 500 euro.
2. 10 Gilles kostuums in zeer goede staat met hoed en echte Gilles
klompen en mandjes.

advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Carnavalwagen ‘Blind getrouwd’, inclusief onderstel met 3 assen.
Voorzien van led-verlichting. Stalen constructie bekleed met piepschuim, banken in multiplex, koppen in piepschuim. Slechts in 1
stoet gebruikt.

Te koop
Pop en ram in piepschuim. Behaalde dit jaar de 2de plaats. Prijs
voor de 2 stuks 100 euro.

20

Te koop
Opbouw wagen en kostuums te koop thema ‘Alice in Wonderland’.
Alle stukken van de wagen zijn te koop en 11 kostuums (1 kind).
Ook 11 foam-hoeden. Matenfiche kostuums en hoeden te bekomen. Detailfoto’s en prijzen via persoonlijk bericht.

Contactadres : De Leutentreuters - Wetteren
Lorenzo Verhelst - Provinciebaan 139 - 9270 Kalken
GSM: 0484/86 33 96 - E-mail: lorenzo.verhelst@icloud.com
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1591/150318

Contactadres : De Molensteenvrienden - Sint-Gillis-Waas
Ronny Stuer - Stroperstraat 5c - 9170 Sint-Gillis-Waas
GSM: 0495/69 59 19 - E-mail: ronnystuer@telenet.be

0606/150318

Te koop
Zelfrijdende prinsenwagen met verlichting. Prijs overeen te komen.

Contactadres : The Titti Twisters - Hamme
Tom De Beule - Slangstraat 66 - 9220 Hamme
E-mail: debeule.tom@telenet.be

1129/170318

Te koop
Kostuums en opbouw wagen thema ‘muziek’ te koop. Kostuums
met led-verlichting, gitaren, rokje en hoeden verlicht.

0868/180318

Contactadres : De Slekketisjen - Lede
Viviane Mertens - Charleroistraat 6a - 9340 Lede
GSM: 0494/58 77 51 - E-mail: viv.jacques.vm@gmail.com

Contactadres : Tienentander - Halle
Stephen De Koster - Cypriaan Verhavertstraat 109 - 1500 Halle
E-mail: de.koster.stephen@telenet.be

1599/200318

1072/220318

Contactadres : De Walletons - Merelbeke
Wannes Kieckens - Mellestraat 89 bus 01 - 9050 Gentbrugge
GSM: 0496/56 08 36 - E-mail: wannes.kieckens1@telenet.be

Te koop
Kledij te koop: kostuumkast met duurtjes en spiegel achter de
deurtjes. Ideaal voor interactie tijdens carnavalstoeten. Prachtige
stof. 14 kasten voor volwassenen en 4 voor kids. Prijs overeen te
komen.

advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
Noel Gijsen - Hofstraat 11 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/86 76 57 - E-mail: n.gijsen@outlook.com

1333/080318

Te koop
Kostuums te koop: 30 stuks voor volwassenen en 5 voor kinderen.
Kan gebruikt worden voor verschillende thema’s.

Contactadres : De Spetsers - Zottegem
Johan Persoons - Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
GSM: 0472/42 08 02 - E-mail: jo.persoons@telenet.be
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1394/050318

Te koop
Carnavalwagen mammoet draak. Verschillende thema’s mogelijk.
Op de wagen is plaats voor 10 personen. Achteraan ingebouwde lift
voor 2 à 3 personen. Ingebouwde led-verlichting. Kop mammoet
beweegt heen en weer met persluchtcilinder. L 12m - H 4m - B 3,2
m. Prijs € 2200 met luchtdrukcilinder - € 2000 zonder luchtdrukcilinder. Bijpassende overbouw tractor met bewegene kop € 350.

0663/130318

Contactadres : De Vrie Kadeikes - Halle
Chris De Greef - Jubellaan 20 - 1500 Halle
Tel: 023/56 74 32 - GSM: 0475/34 05 78 - E-mail: info@devriekadeikes.be

Te koop
Prachtige polyester carnavalwagen met plaats voor 30 personen.
Veel opslagruimte en plaats voor een stroomgroep.

Contactadres : The Crazy Gang - Hasselt
Philippe Verhelst - Deken Habrakenstraat 17 - 3511 Hasselt
GSM: 0479/23 11 25 - E-mail: info@thecrazygang.be

1961/070318

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

Te koop
Praalwagen en kostuums te koop zowel voor volwassenen als kinderen. Meer inlichtingen te bekomen via e-mail.

Te koop
Prachtige praalwagen uit 3 delen, volledig verlicht, ook Zwiterse
Garde kostuums beschikbaar en pausenkostuum. Prijs overeen te
komen.

Contactadres : De Sharky’s - Steendorp
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
Tel: 03/744 13 04- GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be
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1515/010318

1091/150318

Te koop
Praalwagen thema ‘bloemen’ met bijhorende kostuums. Bloemenwagen bestaat uit een heel stevig onderstel. Op de wagen staat
een vlinder en 2 schommelende bloempotten waar 4 personen
kunnen plaatsnemen. Kerstverlichting inbegrepen in de prijs. Spots
niet inbegrepen.

advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Wagen met 17 kostuums. 1 remorque met brandweerwagen en
poppen op. En losse poppen van remorken en trekker met bijhorende kostuums.

Contactadres : De Totentrekkers - Lokeren
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgendegrande@gmail.com
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1328/190218

Te koop
Praalwagen en kostuums te koop. Met of zonder onderstel. 18 kostuums voor volwassenen en 5 kostuums voor kinderen. Inclusief
verlichting in jas en hoed.

1845/230218

Te koop
Carnavalwagen thema majoretten. 4 wagens met verlichting. De
wagens zijn volledig bekabeld. Van één wagen kunnen twee poppen uitgeschoven worden. Ook 40 kostuums beschikbaar. Kan ook
zonder kostuums. Prijs overeen te komen.

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

0997/190218

Contactadres : De Kettermuitsvrienden - Tielrode
Tom De Bouw - Hogenakkerstraat 20 - 9140 Temse
GSM: 0472/98 52 66 - E-mail: tom.de.bouw@hotmail.com

1203/200218

Te koop
Prachtige carnavalswagen met bewegende delen , thema ‘bouwvakkers’. Wagen is om te duwen maar kan ook getrokken worden.
L 15m - B 3,25m - H 5,25m. Afbouwen voor transport naar 4m.
Motoren van bewegende delen zijn niet inbegrepen. Onmiddellijk
beschikbaar.

Contactadres : ‘t Hams Laweit - Hamme
Leni Peelman - Priester E. Poppestraat 52 - 9220 Hamme
Tel: 052/48 11 23 - E-mail: lenipeelman@gmail.com

Te koop
Prachtige 2-delige carnavalwagen thema ‘rollercoaster’ met 28
bewegende zitplaatsen en bijpassende kostuums. Vraagprijs 2200
euro.

Contactadres : Amuuze rbv - Ronse
GSM:
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- E-mail:

1766/160218

1329/270218

Contactadres : Steek Zu Nou Nie - Lokeren
Bjorn Van De Voorde - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - E-mail: bjorn.vdv@hotmail.com

Te koop en te huur
Zelfgemaakte kostuums thema ‘alien’. Broek en vest kunnen ook
gebruikt worden voor ander thema.

advertenties “te huur” en “te koop”

23

Te koop en te huur
Praalwagen thema ‘Star Wars’ te koop. L 15m - B 4m - H 5,2m.

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

1595/110218

Contactadres : De Moese Moemers - Moerzeke
Joris Vermeir - Sint-Bernarduswijk 9 - 9220 Hamme
E-mail: vermeir_jozn@hotmail.com

1302/160218 - 1302/150218

Te koop
1. Masker vintage circus. Ijzeren frame met daarop piepschuim
platen. Het masker is 3,6m hoog en 3m breed. Op de rand van het
masker zijn 15 lampen geplaatst.
2. Circusmolens. De cirkels om in te lopen zijn 2,05m hoog. De
molens draaien op een as van 60mm en 3,1m lang.

Te koop
Praalwagen te koop: 2 wagens met aparte poppen. De wagens zijn
3,5 m breed en ongeveer 7 m lang.
De kleren zijn eveneens te koop.

Te koop
Carnavalwagen thema Kermis, met of zonder kostuums (20tal). Liefst alles in één geheel te koop. Op de wagen is een toilet
voorzien, alsook plaats voor een discobar en kledij achteraan de
wagen. Contact opnemen bij voorkeur na 14 uur.

1172/070218
Contactadres : De Kadeitschiest - Ronse
Bekers Christophe - Germinal 88 - 9600 Ronse
GSM: 0476/70 18 75 - E-mail: caitlynn1@hotmail.com

Contactadres : De Voddeboalen - Sint-Gillis-Waas 1836/030218
Jeffrey Piselé - Tweehagen 11 - 9170 Sint-Gillis-Waas
Tel.: 03/336 55 95 - GSM: 0468/12 78 22 - E-mail: cvdevoddeboalen@hotmail.com

Te koop - Te huur
Carnavalwagen Neptunus, Diep in de zee, Zeemeermin. Meerdere
wagens met beelden en bewegende onderdelen. Ingebouwde
led-verlichting. Bijpassende kledij (+/- 35 stuks) met ingebouwde
verlichting en drietanden met verlichting.

Te koop
Praalwagen: 3 poppen met onderstel en opbouw (2 bomen en 2
lantaarnpalen) met 4 staan- en 4 zitplaatsen. Lengte 8 m, breedte
3,20 m, hoogte 3,95 m. 15 bijhorende kostuums te koop. Prijs
overeen te komen.

Contactadres : De Spetsers - Zottegem
1394/280118
Johan Persoons - Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
GSM: 0472/42 08 02 - E-mail: jo.persoons@telenet.be

Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem
0636/180118
Hulstaert Gunther - Langestraat 4 - 9620 Zottegem
GSM: 0476/50 07 05 - E-mail: gunther.hulstaert1@telenet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Carnavalwagen, polyester met draaiende pop. Beschikbaar na carnavalseizoen 2018. B 2,5 m - L 7 m - H 3,5 m.

Contactadres : De Kattëdawërs - Millen
1680/170118
Colson Cedric - Keistraat 67 - 3740 Bilzen
GSM: 0479/36 63 25 - E-mail: cv.dekattedawers@gmail.com

Contactadres : De Twiefeleire - Lanaken
Marc Fripont - Tramstraat 13 - 3770 Riemst
GSM: 0468/18 85 82 - E-mail: fripont.mertens@telenet.be

Te koop

Te koop
Zeer goed onderhouden prinsenwagen te koop. Prijs overeen te
komen.

0789/141217
Contactadres : De Maskottes - Halle
André Detournay - Bergensesteenweg 524 - 1502 Lembeek
GSM: 0495/80 81 78 - E-mail: garage.detournay@skynet.be
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Contactadres : Ridders van Klein Spanje - Opgrimbie
Etienne Gorissen - Ringlaan 33/2 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0479/84 00 87 - E-mail: louisenpolly@hotmail.com

0230/201117

Zelfwiebelende bol.

1644/251217

Te koop
Carnavalwagen: lengte 9 meter, hoogte 4,20 meter. Voorzien van
WC, dj-boot, plaats voor luidsprekers, rondom led-verlichting, veel
opbergruimte en trap naar de 2de verdieping.

Te koop
Piratenkostuums 32 stuks (verschillende maten). Bestaande uit
broek, bloes, bandana en heupsjaal.

Te huur
Carnavalwagen thema kasteel te huur.

Contactadres : De Fluiters - Kermt
0091/011117
Asnong Willy - Roverstraat 81 - 3511 Kermt
GSM: 0477/60 33 24 - E-mail: suzannevandebergen@hotmail.com

1857/241017
Contactadres : Kiekebos - Tielt
Tom Van Loon - Halensebaan 30 - 3461 Bekkevoort
GSM: 0495/65 01 18 - E-mail: cvkiekebos1@outlook.com
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Te koop wegens vernieuwing van het wagenpark. Kan getest en
bezichtigd worden te Oostende.

Contactadres : Orde van de Kloeffe - Oostende
Steenovenstraat 13 - 8450 Bredene
E-mail: ovdkloeffe@gmail.com

1384/081017

Te huur
Carnavalwagen te huur met als thema kunstmuseum voor het
komende carnavalseizoen. Huurt u voor meerdere stoeten, dan valt
er over de prijs te onderhandelen. Info: 0474/90 97 11

0946/300917
Contactadres : De Pratchers - Eisden
Annelies Lieben - Klein Spanje 60 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/37 10 12 - E-mail: annelies.lieben@telenet.be

Te koop
1. Carnavalkledij thema Titanic. Mannenkledij 18 stuks - Vrouwenkledij 16 stuks. Ook kinderkledij.
2. Carnavalkledij thema heksen.

Te koop
Carnavalwagen met bijpassende kostuums te koop met als thema
‘Eurosong’.

1355/270917
Contactadres : De Amateurs - Sint-Truiden
Coninckx Linda - Lepelstraat 43 - 3800 Sint-Truiden
GSM: 0477/72 10 64 - E-mail: vdn.peter@skynet.be

1301/220917
Contactadres : De Feestbeeste - Borgloon
Corina Bierwerts - Bronstraat 4a - 3840 Borgloon
GSM: 0475/92 88 43 - E-mail: bella-dekoe@hotmail.com

Te koop
1. Kostuums met verlichting in hoed en vest. Verder nog een
broek, een hemd en een gekleurde rok. 20 stuks
2. Verkoop 3 grote koppen in piepschuim van de Romeo’s.
Vraagprijs 250 euro voor de drie koppen.

AANDACHT !
Na 3 edities worden de zoekertjes niet meer
opgenomen in de gazet van de carnavalist.
Wenst u de advertentie toch te behouden,
dan dient u ons dit zelf te melden.
Indien het zoekertje vroeger mag verwijderd worden,
willen we u ook vragen om dit te melden.
Alle zoekertjes (met meer toelichting en foto’s)
zijn ook terug te vinden op onze website!

1329/190917
Contactadres : Steek Zu Nou Nie - Lokeren
Bjorn Van De Voorde - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - E-mail: bjorn.vdv@hotmail.com
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In Memoriam
Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

Mevrouw
Annie PANJAER

Ere-Zigeunerbarones
echtgenote van Jean-Paul Klinkers
Geboren te Hoeselt op 7 december 1955
en aldaar overleden op 10 maart 2018

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
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zondag 9 december 2018

Feestbanket
FEN-Vlaanderen
Aperitief om 13u00 - Aan tafel om 14u00

De Waterhoek

Orsmaelstraat 30 - 3450 Geetbets (Vlaams-Brabant)

5 januari 2019
te Hamme
een organisatie van
FEN-Vlaanderen
i.s.m. De Kazoo’s
uit Hamme
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evenementen 2019

Try-Out BOL

25 november 2018
Zonhoven

FEN-Banket

9 december 2018
‘De Waterhoek’
Geetbets

Feest der
Goedgemutsten
5 januari 2019
Hamme

