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Eerste Euregionale Carnavalbeurs
te Ham op 28 en 29 september !

Artiestenparade

Carnavaleske standhouders
en demonstraties
wagenbouw

fenvlaanderen in dienst van carnaval

editoriaal
Geachte leden,
Beste carnavalvrienden,
U weet ondertussen dat we de leuze van
onze federatie hoog in het vaandel dragen,
namelijk “FEN Vlaanderen in dienst van carnaval”. Deze woorden zetten we ook graag in
daden om. Getuige hiervan zijn de vele initiatieven die we nemen en de dienstverlening
aan de carnavalverenigingen en individuele
carnavalisten.
Binnen de schoot van FEN Limburg was de
Artiestenavond één van de initiatieven die georganiseerd werden om de de carnavalisten
kennis te laten maken met (nieuwe) carnavalartiesten, die ze dan op hun beurt konden
boeken voor zittingen en carnavalbals.
Niettegenstaande het vele werk dat onze
bestuursleden in de organisatie van de Artiestenavond moesten steken, merkten we
dat de belangstelling voor dit evenement
afnam. Het was tijd voor herbronning en er
werd twee jaar geleden dan ook besloten om
een adempauze in te lassen.
Na uitgebreid overleg en het aftoetsen van
de mogelijkheden, heeft de verjongde en
energieke ploeg van FEN Limburg, onder
leiding van hun voorzitter Hubert Maessen,

het voorstel gelanceerd om een Euregionale
Carnavalbeurs in te richten. Dit voorstel werd
vanzelfsprekend enthousiast onthaald door
de bestuursleden van onze federatie.
Tijdens het weekend van 28 en 29 september
is het dan eindelijk zo ver; de eerste Euregionale Carnavalbeurs zal plaatsvinden in en
rond het Gemeenschapscentrum De Zille te
Ham. Er wordt gezorgd voor een erg gevarieerd aanbod aan standhouders: kostumering,
medailles, uitwerpmateriaal, ... . En ook de
artiesten krijgen opnieuw een plaatsje op
deze beurs en kunnen zich aan u voorstellen. Daarbij mag een lekker glas natuurlijk
ook niet ontbreken, zodat de onderlinge
contacten weer kunnen aangehaald worden!
Ik hoop dat het harde werk van onze bestuursleden van FEN Limburg zeker gewaardeerd wordt en dat we mogen rekenen op
heel wat publieke belangstelling! Alvast in
mijn persoonlijke naam een welgemeende
dankuwel aan de initiatiefnemers en helpers!
En u zie ik allen graag in Ham op onze beurs!
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter FEN-Vlaanderen

Beste carnavalvrienden,
Met enige fierheid kunnen wij van FEN Vlaanderen, afdeling Limburg, de carnavalswereld
onze eerste Euregionale Carnavalbeurs voorstellen. Door de verjonging binnen de goep
van Limburgse commissarissen kwamen er
gesprekken op gang over het promoten van
de carnavalsgebruiken en -tradities en de
bijhorende attributen en dit op een voor ons
nieuwe en moderne manier. Vanzelfsprekend
richten we ons hierbij op de vele carnavalisten die aangesloten zijn bij onze federatie.
Het moest voor de verenigingen ook de ideale
gelegenheid worden om in contact te komen
met diverse firma’s die carnavalgerelateerde
activiteiten beoefenen.

de presentatie van verschillende artiesten die
van ons een vrij podium aangeboden krijgen.

Er werd uiteindelijk gekozen voor een handelsbeurs met carnavalsartikelen, alsook voor

Hubert Maessen
Voorzitter FEN Limburg

Voor de vrijwilligers van FEN Limburg is deze
carnavalsbeurs een geweldige uitdaging,
die volledig ten dienste zal staan van de
Limburgse en met uitbreiding alle carnavalsverenigingen en carnavalgezinde mensen.
Hopelijk mag ik u als voorzitter van FEN
Limburg in groten getale ontmoeten op
deze eerste Euregionale Carnavalsbeurs om
alzo op een gezellige en carnavaleske toon
het nieuwe carnavalseizoen 2019-2020 al
langzaam op gang te trekken.
Met carnavaleske groeten,
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standhouders

Standhouders Euregionale Carnavalbeurs
STANDHOUDERS BINNEN
STAND 01
MARION HOOP DESIGN		
		www.marionhoopdesign.nl			Kostumering			Munstergeleen
		info@marionhoopdesign.nl
STAND 02
CREAFOAM			
		www.creafoam.be				Kostumering			Blankenberge
		info@creafoam.be
STAND 03
CARNAVALONDERSCHEIDING.NL
		www.carnavalonderscheiding.nl		Medailles			Schiedam
		info@carnavalonderscheiding.nl
STAND 04
PARTIJHANDEL ELKE			
		www.partijhandelec.be			Uitwerpmateriaal			Oudsbergen
		partijhandelec@gmail.com
STAND 05
LINJEKES				
		www.linjekes.be				Medailles			Aalst
		delinjekesmaan@gmail.com
STAND 06
DE BREUGEL MENNEKES
		guy.kuntscher1@telenet.be		Uitwerpmateriaal			Peer
STAND 07
BUTTON PROMOTION
		www.buttonpromotion.be			Diversen				Ham
		info@buttonpromotion.be
STAND 08
BUUTTE ONDERWIJS LIMBURG
		www.fenvlaanderen.be			Diversen				Kinrooi
		hubert.maessen@telenet.be
STAND 09
KARAMELLE FREDDIE
		www.karamelle-freddie.de			Uitwerpmateriaal			Bruggen
		karamellefreddie@gmail.com
STAND 10
DIEST-PACK
		www.diest-pack.be			Uitwerpmateriaal			Sint-Truiden
		vaes.nico1@skynet.be
STAND 11
SPORTS & MORE
		www.sports-and-more.be			Medailles			Tongeren
		info@bleyweert.com
STAND 12
SJALLEMAN
		www.topfanz.be				Diversen				Halen
		info@topfanz.be
STAND 13
AAIJD PREENSE TREFFEN			
		herman.oosterbosch@gmail.com		Diversen				Lanaken
STAND 14
SALON ROGER
		www.salonroger.eu			Kostumering			Maaseik
		atelier@salonroger.eu
STAND 15
FOP & FEESTWINKEL BRABANT
		www.fopenfeestwinkel.nl			Kostumering			Valkenswaard
		info@fopenfeestwinkel.nl
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standhouders
STAND 16
FESTIVALSHOP
		www.festivalshop.be			Kostumering			Scherpenheuvel
		info@festivalshop.be
STAND 17
EURIMPEX ZOETWAREN		
		www.voordeelsnoep.nl			Uitwerpmateriaal			Valkenswaard
		info@eurimpex.nl

STANDHOUDERS BUITEN
STAND 18
DE BIERSUSSEN			
		www.debiersussen.be			Wagenbouw			Balen
		michel@debiersussen.be			
STAND 19
DE NAOMIEKES
		bertrand.chretien@telenet.be		Wagenbouw			Tongeren
STAND 20
NIKS - ZINKEN			
		www.carnavals-site.com			Wagenbouw			AD Mechelen
		contact@carnavals-site.com
STAND 21
ONTWERP EN UITVOERING MATTHIAS				
		matthias_de_waele@hotmail.com		Demo Isomo			Dendermonde
STAND 22
WAF ALOSTA
		www.wafalosta.com			Demo Airbrush			Aalst
		wafken@hotmail.com		
STAND 23
DEWOFIRE
		www.keuringbrandblusserslimburg.be
		
info@dewofire.be

Brandblussers			Kortrijk

DIVERSEN
STAND 24
FEN SHOP
		www.fenvlaanderen.be			Diversen				Borgloon
		bellingsjeroen@hotmail.com
STAND 25
RADIO BENELUX
		www.radiobenelux.be			Diversen				Beringen
		info@radiobenelux.be
STAND 26
‘T SNACKSKE
		www.tsnackske.be			Catering				Geel
		vaes.nico1@skynet.be
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praktische informatie

LOCATIE BEURS
Gemeenschapshuis “De Zille”
Dorpsstraat 15
3945 Ham

WANNEER GEOPEND?
28 en 29 september 2019
Beide dagen geopend van 13 tot 19 uur

TOEGANG?
GRATIS

WAAR PARKEREN?
Parkings zijn gelegen op wandelafstand.
Parking 1: Stipstraat
Parking 2: Dorpsstraat
Parking 3: Sportlaan
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artiestenparade

Artiestenparade
Bent u voor uw zitting, bal, ... nog op zoek naar een artiest? Ook hiervoor kan u bij ons terecht op de eerste Euregionale
Carnavalbeurs! Zowel op zaterdag als zondag kan u kennismaken met een hele reeks artiesten. Tussen de optredens van
de artiesen zorgen Radio Belenux en Pro Store voor de nodige ambiance. We geven u hieronder alvast het programma
van beide beursdagen alsook de contactgegevens van de artiesten.

ZATERDAG

ZONDAG

13u33

Officiële opening

14u00

JimmyKe

14u15

Komt Goed

14u30

Comsi Comsa

15u15

Oet ‘t Niks

14u45

Jeromé Gelissen

16u00

TJ Mondpaco

15u30

De Divy’s

16u45

De Divy’s

16u15

TJ Mondpaco

17u30

Andre Schön fr. Mike Grondy

17u00

Oet ‘t Niks

18u30

Puur Toeval

17u30

Puur Toeval

18u00

Komt Goed

Contactgegevens
PARTYCONCEPT KOMT GOED
facebook.com/Partyconcept-KOMT-GOED
roel.bloemen@telenet.be
		
COMSI COMSA
www.comsi-comsa.nl
goudhaan@ziggo.nl

ANDREA SCHON
www.mikeenandrea.be
andrea.schon@telenet.be
		
DE DIVY’S
facebook.com/dedivys
diane.jacobs@telenet.be

MIKE GRONDY
www.mikeenandrea.be
m.grondy@telenet.be
		
TJ MONDPACO
www.tjmondpaco.be
info@tjmondpaco.be

JIMMYKE
www.jimmyke.be
jimmyke@live.be

JEROME GELISSEN
www.jeromegelissen.nl
gelissenjerome@home.nl

OET ‘T NIKS
facebook.com/Oettniks
familiegeraards@gmail.com

PUUR TOEVAL
facebook.com/Puur-Toeval
stijn.peeten@hotmail.com

RADIO BENELUX
www.radiobenelux.be
info@radiobenelux.be

PRO STORE
www.pro-store.be
info@pro-store.be
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