editoriaal

Geachte lezers,
Beste  carnavalvrienden,
“Zal de economische crisis zich ook laten
voelen binnen carnaval?”
In het voorwoord van onze vorige   gazet
heb ik dit veel besproken onderwerp reeds
even aangetoetst. Vandaag staan we twee
maanden later en heeft de omvang van deze
economische crisis ongekende afmetingen
aangenomen op wereldniveau.
Blijkbaar zijn zelfs de meest getalenteerde
financiële experts en economisten compleet het
noorden kwijt. Het gaat van kwaad naar erger.
Banken worstelen met kredietenproblemen,
bedrijven dienen hierdoor hun investeringen
af te remmen, de productievooruitzichten
worden teruggeschroefd, werknemers worden  
naar huis gestuurd al dan niet tijdelijk, met
als gevolg dat het consumentenvertrouwen
ondertusen naar het peil van 15 jaar geleden
is teruggezakt. Er staat een winter voor
de deur en de feestdagen van Kerstmis en
Nieuwjaar liggen in het verschiet.
En wij beste carnavalisten staan klaar om er
na 1 januari volle bak in te vliegen of zo zou
het toch moeten zijn.
Als ik onze activiteitenkalender raadpleeg dan
stel ik vast dat de maanden januari, februari en
maart bol staan van de festiviteiten.  Zittingen,
prinsenaanstellingen, carnavalstoeten waar
wij allen van hopen dat er veel volk zal
naartoe komen.
Uit analyses blijkt dat de consument  op dit
moment inzake budgetbeheer zeer bewuste
keuzes maakt. De uitgaven worden flink in

toom gehouden, want gezien niemand maar
dan ook niemand precies kan voorspellen
hoelang deze economische recessie zal
duren, houden de mensen de knip op de
beurs en worden de extraatjes even terzijde
geschoven.
De mensen uit de horecasector kunnen er
al over meepraten. Hun omzetcijfers zijn in
de meeste gevallen niet meer dezelfde dan
pakweg twaalf maanden geleden.
We mogen er dus voorzichtigheidshalve  
vanuit gaan dat deze tendens ook voelbaar
zal zijn in onze sector. Carnaval 2009 zal er
niet aan ontsnappen daar mogen we nu al
met grote zekerheid vanuit gaan.
Het is niet de eerste keer dat we hier mee af
te rekenen krijgen. Ook tijdens de afgelopen
dertig jaar hebben we er enkele malen mee te
maken gehad. Gelukkig zijn we er telkens met
niet al te veel kleerscheuren vanaf gekomen.
De situatie heeft zich telkens herstelt doch we
zijn niettemin met een aantal letsels blijven
zitten.
Het zou dus verkeerd zijn om vandaag aan
struisvogelpolitiek te doen. Wie zijn kop in
het zand steekt en doet alsof er niets aan de
hand is zal vroeg of laat letterlijk en figuurlijk
op de gebroken schalen zitten.
Laten we dus voorzichtig zijn en samen
meer dan ooit mekaar helpen en steunen
als echte carnavalsvrienden. Vergeet niet dat
het wereldje van de actieve carnavalisten
bijzonder klein is. Verdeeldheid, onenigheid
en onderlinge twisten zijn eigenschappen die
we momenteel als kiespijn kunnen missen.
Wat onze federatie betreft, zitten we
momenteel gelukkig lekker op schema. Onze
Try-out voor tonpraters te Zonhoven scheerde
wederom hoge toppen. Het Feestbanket
te Sint-Truiden was in alle opzichten een
succes. Liefst 200 gasten tekenden present
en iedereen keerde met een grote voldoening

huiswaarts.
Op het programma staat momenteel nog
het Feest der Goedgemutsten te Putte. Dit  
evenement is en blijft voor onze federatie  het
belangrijkste moment van het jaar. Reeds voor
de 37ste keer zullen op de eerste zaterdag van
het nieuwe jaar de deuren van het grootste
indoor-carnavalfeest in Vlaanderen om 19u11
opengesteld worden voor het publiek.
De organisatie van het Feest der
Goedgemutsten is ditmaal in handen van de
Gilde van de Verbrande Puttenaars uit Putte
en Karnamor uit Mortsel. Beiden zijn niet aan
hun proefstuk toe, doch ik kan je verzekeren
dat zij er deze keer, na maanden van
voorbereiding alles aan gedaan hebben om
er een groot en gezellig feest van te maken.
Ik wens hen bij deze alvast erg veel succes
en bijval toe want laat ons toch niet vergeten
dat bij het organiseren van een feest met
dergelijke omvang heel wat zaken komen
kijken. Om en bij de 185 medewerkers zullen
die avond actief zijn in alle geledingen van de
organisatie. Dit vergt niet alleen veel inspiratie
vanwege de verantwoordelijken, maar het
bezorgt hen ook veel transpiratie.
Ik durf dan ook te hopen dat de neuzen
van onze vrienden van FEN-Vlaandenren op
3 januari allemaal in de richting van Putte
zullen staan en dat de inspanningen van de
organisatoren geen maat voor niets zullen
zijn.
Ziezo beste vrienden, dat was hetgeen ik
jullie nog wilde vertellen alvorens iedereen,
ondanks de negatieve invloeden die ons
normale doen en laten dreigen te verstoren,
het allerbeste voor het nieuwe jaar toe te
wensen . Veel geluk en vreugde zowel in je
gezin als in je vereniging.
Jef Langenaeken
Voorzitter FEN-Vlaanderen    
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buutte-onderwijs limburg

14de Academiejaar BOL sluit af met een sfeervolle
Try-out te Zonhoven
Zondag 30 november 2008 om 14u11 was het dan weer zover. Het team van Buutteonderwijs Limburg zette officieel een punt achter het 14de academiejaar. Na een doorgedreven opleiding van tien weken in een besloten leslokaal was het tijdstip aangebroken om de cursisten te confronteren met het echte publiek. Duivel-doet-al Bèr Maessen,
bijgestaan door zijn secretaris Erwin Peeters en geruggesteund door buuttespecialist
en docent Roger Schepers hadden alles tot in de puntjes voorbereid.
Met de opgedane ervaring uit de vorige edities van de jaarlijkse Try-out slaagden zij
er wederom met brio in, om van deze winterse zondagnamiddag een “onvervalste”
carnavalszitting te maken om “u” tegen te zeggen.
Het Gemeenschapcentrum Ten Takel in Zonhoven werd gevuld met de beste ingrediënten van oergezellig en amusant evenement. Dansmarietjes, zangers, parodisten en
uiteraard de nieuwe lichting tonpraters wisselenden elkaar af in een wervelende show,
terwijl de jongens van de blaaskapel “Neet sjoën mer hel” uit Elen zich tussen de optredens door de longen uit het lijf bliezen met oorstrelende carnavalsmuziek.
De aanwezigen hebben er met volle teugen kunnen van genieten en meer moet dat
niet zijn!
Maar onze Peter had gelukkig al wat ervaring op zak en met zijn sterk nummer van
WC-dame “Madame Jacqueline Piscine”
slaagde hij er voortreffelijk in om alle
publieke aandacht meteen naar zich te
halen.
Iedereen is vertrouwd met het klassieke
beeld van de wc-dames, die wij links en
rechts tegenkomen tijdens onze uitstapjes
in de wereld van het amusement. Vaak een
wat oudere dame in een strakke witte kiel,
streng kijkend naar het schoteltje met de
verzamelde munten.    
Hubert Maesen en Roger Schepers
keken terug op een geslaagde Try-out

Klokslag om 14u11 lanceerde de blaaskapel de Try-out defintief op gang voor een
opmars van de bestuursleden van FENVlaanderen.
Na de klassieke openingswoorden kwam de
leiding van het feestevenement in handen
van docent en presentator Roger Schepers
die naar aloude gewoonte alles in zijn eigen typerende, maar smaakvolle stijl vlot
aan elkaar wist te praten.
Veel tijd viel er niet te verliezen, want met
een druk bezet programma en een kandidaat die al nagelbijtend het signaal van de
opmars stond af te wachten, besloot Roger
om het FEN-gezelschap terug de zaal in te
sturen.
Het was cursist Peter Sneyers uit Lummen
die de eer kreeg om de spits af te bijten.
Nu ja, een eer is dat niet altijd want als
eerste word je uiteraard geconfronteerd
met een bomvolle zaal, waar het publiek
de opwarmingsronde nog niet achter de
rug heeft.

Toen Peter op het podium verscheen moest
iedereen dit klassieke beeld wel vergeten,
want in de praatton verscheen een frivole
dame met een prachtig kleed en alle bijhorende technologische attributen.
In haar inleiding omschrijft ze haar functie
als “Hoofd van het departement afwateringen, doorspoelingen, verstoppingen en  al
dan niet vrijwillige of onvrijwillige remsporen”.

Naar eigen zeggen zit ze al twintig jaar
in het vak en is ze nog steeds de trouwe
werkneemster van Hotel Kabardoesch in de
Wipstraat, 69 in Antwerpen.
Doorgaans worden alle tonredes in het
Maaslands dialect gebracht. Cursist Peter
gooide het deze keer echter over een andere boeg en vertolkte zijn tonrede in het
“Aaantwerps”, de taal van zijn werkterrein.
Een niet onaardige en gedurfde stijl die  
hem mede door zijn uitstekende mimiek  
en tongval veel bijval en succes opleverde  
bij het publiek.   
Kortom de eerste tonrede zat erop en Peter werd met een klinkende afmars naar de
kleedkamers afgevoerd om terug op adem
te komen.
Net zoals bij een echte carnavalszitting moet
er voor de nodige afwisseling gezorgd

De dames die de toiletten in het oog
houden en er voor zorgen dat alles netjes
blijft, kunnen zonder problemen stapels
boeken vullen met sterke verhalen in alle
geuren en kleuren.
Het zou ons evenwel te ver leiden mochten
we hier alle lotgevallen gedetailleerd uit de
doeken doen. Het is een komen en gaan
van mensen van allerlei slag en nationaliteit. Van Nederlanders wist ze te vertellen dat ze nogal “zuinigjes” zijn, maar haar
wedervaren met een neger die vanuit praktische overwegingen op meer dan één meter van het plasbakje plaats moest nemen
is ze nu nog steeds niet bekomen. Met een
beetje verbeeldingskracht zijn bijkomende
omschrijvingen allicht overbodig.
Gazet van de Carnavalist - Nr 152
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worden en daar stonden de dansmariekes  
van De Gaaplepels uit Molenbeersel borg
voor met de nodige sierlijke danspasjes.    
Cursist Marc Jan Janssens uit Meeuwen
had   zich ondertussen opgewarmd, om
het publiek kennis te laten maken met zijn
wedervaren als hoogbejaarde kerel, op wie
de tand des tijd nauwelijks vat had gekregen.
Een beetje scheef gegroeid door het harde
labeur, maar nog steeds voorzien van een
heldere geest of zoals hij het zelf uitdrukt
in zijn betoog “Jefke is oud maar nog niet
versleten”.
In zijn huwelijksleven zag Jefke liefst drie
vrouwen de revue passeren maar na de
derde keer hield hij het voor bekeken en
fladderde hij als een kranige vrijgezel van
het ene madeliefje naar het andere. Want,
volgens zijn oude wijze raad heeft het leven
van een vrijgezel toch ook wel nadelen, omdat je dan niet meer aan je trekken komt
zoals het hoort.  
Alle modellen en formaten is hij tijdens
zijn erotisch speurtochten tegengekomen,
onhebbelijk dikke troela’s tot superplatte anorexiegevallen, en met een portie
“blauwe pilletjes” op zak heeft hij op passionele wijze alle leeftijden weten te bekoren, hoewel zijn voorkeur blijkbaar toch in
de richting gaat van de dames op leeftijd
omdat je volgens zijn eigen ervaringen nog
steeds de beste soep kunt koken in oude

Het heeft zelfs niet veel gescheeld of Jefke
werd “Annabelleke het delleke” in een
vierde huwelijksavontuur gelokt. Op een
bepaald moment was het zelfs zover gekomen dat zijn huwelijkslijst bij de apotheker
lag omdat hij voor al zijn ongemakken,
kwaaltjes en nachtelijke liefdestochten nogal
wat heilzame middeltjes nodig had.
Maar pienter van geest als hij was had hij
zich tijdig voorzien van een anti-conservepil zodat het feest met Annabelleke uiteindelijk niet doorging.

Eerlijk was hij wel en gaf openlijk toe - wat
andere mannen niet zouden doen - dat
hij regelmatig de meisjes van plezier ging
opzoeken. Wanneer hij voor een dergelijke
charcuterie met kleurrijke lichtjes voorbij
wandelde, kwamen zijn jeugdige gevoelens
opnieuw tot leven en maakte een oeroude
aantrekkingskracht zich van hem meester.

Er kwam dus van haar dansoptreden
tijdens welke zij, naar eigen zeggen, haar
souplesse, beweeglijkheid   en elegantie
zou demonstreren niets in huis. Het publiek

Om de sportieve prestaties een beetje op
peil te houden trok Jefke regelmatig naar
het golfterrein want zo stelde hij “Jefke is
oud maar nog niet versleten”.
Deze slagzin liep als een rode draad door
zijn verhaal. Gekruid met een passende
uitbeelding en mimiek wist ook Marc het
publiek elf minuten lang te boeien.
Tijdens het optreden van een tonprater
hebben de muzikanten van de blaaskapel
eveneens de gelegenheid om te genieten
van de spitsvondige woordspelingen maar
uiteindelijk zijn zij gekomen om met hun
blaas- en slaginstrumenten het publiek in
de juiste stemming te brengen.
Dus kregen ze na het optreden van Marc
Janssens de gelegenheid om hun kunnen
nogmaals te laten aanhoren, meteen gevolgd
door een opmars voor Bart Missotten uit Molenbeersel, de derde kandidaat tonprater.
Vorig jaar koos hij als eerstejaarsstudent
voor het typetje van politieman. Deze keer
gooide hij het roer compleet om en verscheen hij op het podium als een oogverblindend dansmarieke. Hij was trouwens
de tweede tonprater, na Peter Sneyers als
WC-dame, die gekozen had voor een vrouwelijke rol. Erg grappig voor het publiek
maar niet altijd evident om het op de juiste
wijze te vertolken als tonprater. Niettemin
slaagde Bart er met zijn vrouwelijk klinkend
stemmetje erin om aan de hand van zijn
buut “Ich ben ein dansmarieke” zijn ervaringen
als huppelpupke duidelijk te maken.  
Normalerwijze zou ons dansmarieke, genaamd Betsie, binnengedragen worden op
de hand van de dansofficier, doch als gevolg
van een breuk in de middenvinger van de
dansofficier kon deze act niet doorgaan en
werd het bijgevolg een gewone opmars.  

kastrollen.

kapel hiervoor in te schakelen doch volgens
ons danswonder slagen dit soort muzikanten er nooit in om de maat houden en zijn
pinten bier het enige wat ze goed kunnen
houden.

Maar niet getreurd, aldus ons dansmarieke,
want zij vond het al een bijzondere en
grote eer om haar danskunsten te mogen
demonstreren op deze hoogstaande culturele zoepnamiddag.
Iedereen in de zaal keek vanzelfsprekend
uit naar het eerste optreden van Betsie,
doch jammer genoeg was haar lerares de
muziek voor haar optreden vergeten. Een
gouden Tiroler hol kakker boogie. Er werd
nog een poging ondernomen om de blaasGazet van de Carnavalist - Nr 152

moest dus in dat verband op zijn honger
blijven zitten, maar wist zich hoe dan ook
op geen enkel moment te vervelen toen
Betsie haar wedervaren als dansmarieke
uit de doeken deed.
In de rand van het verhaal wist zij ons zelfs
te vertellen dat dansen in feite een verticale
uiting is van een horizontaal verlangen.
Veel tijd om te praten had ze niet, want
haar agenda stond barstensvol met optredens. Zowel op carnavalszittingen als op
bruiloften, paterwijdingen, begrafenissen,
en koffietafels.
Uitgedost in een fraai dansmarieke-uniform
wist Bart het juiste beeld van Betsie op een
humorrijke wijze te vertolken.
Als afwisseling werd het podium ingenomen
door de zanggroep van De Kezelzekskes uit
Rotem.
De wijzers van de klok kropen langzaam
maar zeker in de richting van 16 uur. Tijd
dus om opnieuw aan de slag te gaan en de
vierde kandidaat van de dag met een opmars van de blaaskapel naar de buutteton
te begeleiden.
Aan de beurt was Eric Verheyen uit Rotem
met zijn creatie “VZW - Vrouw zonder we
derhelft”.
En jawel, ook Eric had zich in een vrouwenfiguur gestoken met alles erop en eraan.
De Limburgse tonpraters lijken echt de
travestietoer op te gaan, maar we moeten
toegeven dat het voortreffelijk aanslaat bij
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het publiek zeker als het typetje door de
tonprater op de juiste wijze wordt vertolkt,
hetgeen voor Eric geen probleem is.

zij  meteen voor het laatste, want zij herinnerde zich nog zeer goed dat er in Jeruzalem ooit iemand  kort na zijn dood opnieuw
was verrezen, en dat wenste ze in ieder
geval te voorkomen.
Om de tijd wat te doden heeft ze zich na
rijp overleg aangesloten bij de vrijgezellenclub met de welluidende naam “Eenzaam
en wanhopig”.
Het publiek hoorde en zag dat het goed
was, en dus kreeg Eric een daverende afmars als sluitstuk van zijn optreden.
Kandidate nummer vijf stond inmiddels
klaar om zich figuurlijk aan het publiek
bloot te geven. Ditmaal dus geen mannelijk vertolker in een vrouwelijke figurantenrol, maar wel degelijk Annie Schroeders
uit Susteren in Nederlands-Limburg die dus
tezelfdertijd zorgt voor het internationale
tintje van deze Try-out.  

De volgende kandidaat die in de praatton
mocht plaatsnemen was derdejaarsstudent
Rudi Smets uit As voor zijn vertolking als
“Miel de ambetantenaar”.
Met een beetje verbeelding voelde je al meteen aan dat Rudi deze keer in de huid van
een ambtenaar zou kruipen. Een beroep
dat reeds veelvuldig het mikpunt is geweest van grappen en humor.

Ook tijdens haar tienertijd had ze het alles
behalve gemakkelijk. De jongens liepen
wel voortdurend achter haar aan, tot ze
zich omdraaide en dan verdwenen ze pijlsnel alsof ze door een monster achtervolgd
werden.

Velen zullen zich reeds de vraag gesteld
hebben wie de schoonmoeder was van
Adam, je wet wel de man die bij Eva in
de appel beet. Wel volgens Eric had Adam
geen schoonmoeder want hij leefde in het
paradijs. Een lang bestaand mysterie dat  
ondertussen een klinkklare oplossing heeft
gekregen.
Ondanks alle moeilijkheden om aan de geschikte huwelijkspartner te geraken kwam
het uiteindelijk tot een huwelijk. Jammer
genoeg liep ook dat niet over rozen en
overleed manlief tijdens een reis naar
Jeruzalem aan de Klaagmuur. Toen men  
de weduwe voor de keuze stelde om hem
ter plaatse te begraven voor 300 euro of
hem te rapatriëren voor 5.000 euro koos

Hoe dan ook, achteraf bleek dat de arts zijn  
contactlens in de open wonde had laten
vallen, hetgeen haar volgens Dr. Snijmans
de zekerheid gaf nooit nog een blindedarmontsteking te zullen krijgen.
Juffrouw Potentie keerde dus gezond en
wel terug naar Susteren terwijl de presentator van dienst Roger Scheepers met veel
overgave een hoognodige pauze aankondigde.

Hoewel Eric als “een mooie verschijning” op
het podium verscheen bleek ze tijdens haar
jeugdjaren helemaal niet moeders mooiste
geweest te zijn. Reeds van bij de geboorte
toen zijn moeder aan de vroedvrouw vroeg
of de baby op de moeder of de vader trok,
antwoordde deze kortweg dat het kind op
niks trok.

Rond de benaming “vzw” had Eric in zijn
levensverhaal een aantal betekenissen gegeven zoals bijvoorbeeld “Vreter- Zuiper
-Windenlater” of Vettig zever wijf”. Pikanterie in ruime mate, maar geef toe, je moet
vandaag de dag al met straffe uitspraken  
voor de dag komen alvorens er iemand van
zijn stoel valt of met rode kaken afdruipt.

Ondanks het dialect uit Nederlands-Limburg waarin ze haar buut vertolkte wist ze
het publiek “muisstil” naar haar hand te
zetten en luisterde iedereen op het puntje
van zijn   stoel naar haar belevenissen in
het Belgische ziekenhuis, waar ze in behandeling  was bij Professor-Ingenieur-Geneesheer Snijmans en zijn assistente zuster
Wijnbloed. Ondanks het feit dat de dertig
vorige operaties van de arts mislukten wist
hij haar gerust te stellen omdat hij eindelijk
de juiste handleiding had gevonden en het
dus deze keer naar alle waarschijnlijkheid
wel zou lukken. Hij beschouwde het dus
ook als een hele uitdaging om haar te mogen opereren.

Dat Miel ambtenaar is geworden is misschien wel een toeval, want toen hij nog
op de lagere school zat en de meester
hem vroeg wat hij later wilde worden,
antwoordde Miel zonder twijfelen “Jaeger
meister”.
Onze Annie nam vorig jaar voor het eerst
deel aan de opleiding van BOL en al snel  
bleek dat deze dame uit het echte tonpratershout was gesneden. Vorig jaar wist zij
ons alles te vertellen omtrent haar leven
als vrijgezel.

Zijn beroepsleven begon hij  bij de

Deze keer mochten we kennis maken met
mejuffer Potentia die zich liet opereren van
een blindedarmontsteking in een Belgisch
ziekenhuis omdat daar geen lange wachttijden zijn en ze bovendien vloeibaar Belgisch spreekt.
Het leed was allemaal begonnen met een
stekende oorpijn doch na onderzoek van de
arts bleek het uiteindelijk een blindedarmontsteking te zijn. Op de foto zag de arts
dat ze ook een syterne aan de galileu had.
Met een infuusstandaard in de hand waar
een laatste vitaminekuurtje (een zak met
bloedsinaasappels) stapte ze naar het podium.
Gazet van de Carnavalist - Nr 152
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bekende warenhuisketen, doch na enkele
maanden vloog hij reeds aan de deur en
mocht voor  zes maanden in de gevangenis
gaan brommen omdat hij zijn functie van
“orderpikker” een beetje te letterlijk had
opgevat.
Uit zijn verhaal leren we ook dat Miel reeds
aan zijn derde schoonmoeder toe was en
dus over het huwelijksleven alles wist. Zo
had hij onder meer vastgesteld dat  bij een
scheiding de fout altijd van twee kanten
komt, namelijk van de vrouw en van de
schoonmoeder.

Vier jaar geleden stond zij als veertienjarige revelatie voor het eerst in de praatton.
Ervaren tonredenaars konden hun ogen op
dat moment nauwelijks geloven toen Ine
haar eerste vertolking “Trieneke als
moeders mooiste” ten tonele bracht. Zij
wist op een haast professionele wijze het
publiek gedurende elf minuten in haar ban
te houden. De zaal stond op zijn kop en Ine
werd de heldin van de dag. Ditmaal stond

Op de tonen van de blaaskapel en gedragen door een oorverdovend applaus van
het publiek mocht Ine het podium verlaten.
Menig carnavalist pinkte in stilte een traan
weg. Je zou voor minder.

Al bij al valt het werk bij de politie nog b e s t
mee, maar het bumperrijden om
‘s morgens naar zijn werk te gaan, wanneer iemand voor hem rijdt, bezorgt hem
toch elke dag zijn nodige portie stress.

Alle tonpraters waren inmiddels aan de
beurt geweest. Het talrijk opgekomen publiek was duidelijk tevreden. Men had er
van   genoten en niemand had zich ook
maar één seconde verveeld.

Tijdens zijn eerste huwelijk had Miel een
job als knecht bij een begrafenisondernemer. Hij ging dermate op in dit beroep dat
hij bij momenten ‘s avonds wanneer hij met
vrouwlief tussen de lakens dook, de vraag
stelde “Schatteke mag ik hem er in steken
of moet de familie hem eerst nog zien”.

In de omgang noemt Miel zijn vrouw
“wolkje”, want zo beweert hij: “Als ze er niet
is schijnt de zon in huis”.                            
Rudy besluit zijn fel gesmaakte buut door
te stellen: “Was het werk nu voor eergisteren, overmorgen of vandaag, laat het
rustig liggen, ‘t vastenavond vandaag”.
Ook hij deed het voortreffelijk in de ton en
na elf minuten mocht hij met een warm
applaus zich terug naar de kleedkamers
begeven.            
Tijd weer om het podium vrij te maken
voor een optreden van bandparodist Boer
Martijn. Hij wist het publiek op zijn ge-      
ëigende wijze mee op sleeptouw te nemen
in een andere stijl. Een beetje afwisseling
om de aandacht van de toeschouwers weer
op scherp te stellen voor de volgende tonprater.
Na boer Martijn stond Ine Verheyen klaar
in de kleedkamers om haar ervaringen als
“Alround atletische sportvrouw” aan het
publiek te vertellen.
Wie de naam van Ine Verheyen hoort vallen weet precies wat er in de ton mag verwacht worden van dit jeugdig natuurtalent.   

Tot slot gaf Trieneke nog een gouden raad
voor iedereen mee, namelijk: “Sporten is
gezond voor de spieren en als het kriebelt
moet je sporten”.
Daarmee zette Ine een punt achter haar
tonpraterscarrière, of misschien en hopelijk
slechts voorlopig.

Gelukkig kreeg Miel dank zij zijn laatste
echtgenote een job bij de politie omdat ze
er al zoveel keren had moeten blazen dat
haar knieën er pijn van deden.

We vernemen tussendoor ook nog dat zijn
zwaarste dag de maandag is. Dan moet
hij immers drie blaadjes van de kalender
scheuren en al de weekendkranten doorlezen. ‘s Avonds komt hij dan uitgeput thuis
van het invullen van de kruiswoordraadsels
en de andere spelletjes.

Haar ervaring met de Koelompische Spelen
viel niettemin erg posetief uit, behalve dan
haar gesprek met Prins Philippe. Neen, dat
werd blijkbaar geen meevaller maar veel
details zijn we hieromtrent niet te weten
gekomen.

Om af te ronden, vond er nog een officiële
huldiging met uitreiking van de rapporten
plaats voor alle tonpraters.
Tussendoor werd Ine Verheyen laureaat
van Tinnen Tonprater, een prijs die sedert
enkele jaren uitgereikt wordt aan een verdienstelijke medewerker van BOL.
ze jammer genoeg voor de laatste keer in
de praatton.
Ze heeft inmiddels de leeftijd van achttien
jaar bereikt en wil zich voortaan volledig
inzetten voor haar beroepsleven in de
toeristische sector. Binnen enkele maanden vertrekt ze trouwens in dat kader voor
een buitenlandse stage naar de Verenigde
Staten.
Laten we in stilte hopen dat ze binnen enkele jaren, wanneer het tonpratersinstinct  
terug in haar wakker wordt de handdoek
terug opneemt. We zullen alleszins rijkhalzend afwachten.
Trieneke, zoals ze zichzelf steeds in haar
tonredes noemde trok onlangs als een
afgetrainde “hete lat” naar de Koelomp-ische spelen in Peking.
De meeste atleten die naar de Olympische
Spelen trekken, houden het bij een welbepaalde discipline. Trieneke bekeek dit
anders en om er zeker van te zijn om toch
met een paar medailles naar België terug te
keren besloot ze samen met Fritske om aan
meerdere disciplines deel te nemen, zoals
boksen, zwemmen, speerwerpen, atletiek,
paardrijden en ja zelfs de grote marathon.
Fritske haar vriend en tezelfdertijd, coach,
trainer, masseur, waterdrager en sportdirecteur moest er als een rondspringende
duivel voor zorgen dat Trieneke voor alles
en nog wat in de watten gelegd werd.  
Gazet van de Carnavalist - Nr 152

Het ganse team van BOL en FEN-Limburg
mag weer eens een keertje terugblikken
op een bijzonder geslaagde sessie. Na een
maandenlange en minitieuze voorbereiding
mogen ze eindelijk de riem af leggen tot de
volgende sessie die volgend jaar einde de
maand augustus van start gaat.
De initiefnemers hopen dan ook vurig dat zich voor volgend jaar nieuwe
kandidaten zullen inschrijven om als
eerstejaarsstudent van start te gaan.
Enkele afgestudeerden zullen er immers volgend jaar niet meer bij zijn
en dus is het nodig om nieuw talent
op te sporen.
De jonge generatie Limburgse carnavalisten moet er zich van bewust
zijn dat deze unieke traditie niet mag
verloren gaan. Steek dus meteen de
handen uit de mouwen en hou er voor
een keer geen rekening mee dat anderen zich wel kandidaat zullen stellen.
Het is hoog tijd dat er vanuit de jeugd
krachtdadiger initiatieven worden
genomen zodat tradities die al jaren
binnen ons carnaval bestaan ook in
de toekomst op een gegarandeerd
voortbestaan zullen mogen blijven
rekenen.
De redactie     
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actueel

Promotie van carnaval in Vlaams-Brabant sedert jaren
een feit met de steun van het provinciebestuur.
elke vereniging die aan een aantal voor voorwaarden voldoet.
Deze voorwaarden kunnen als volgt samengevat worden:

Naast deze affiches en folders beschikken zij
eveneens over een mooi verzorgde website
www.carnavalinvlaamsbrabant.be waar je
allerhande informatie en fotomateriaal kan te-

1. De vereniging moet zelf een stoet organiseren.
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Een aantal jaren geleden namen de Heren
Philips Dirk uit Zaventem en Luc Van Biesen uit
Kraainem, die buiten hun politieke bezigheden
eveneens fervente carnavalisten zijn in hart
en nieren, het initiatief om   de steun van de
Provincie Vlaams-Brabant aan het carnavalgebeuren nieuw leven in te blazen.
In een ver verleden bestond er in  deze provincie immers reeds een bepaalde vorm van subsidiëring voor het carnaval doch omwille van de
een of andere reden werd dit op een bepaald
moment stopgezet.
Aangezien beide initiatiefnemers er evenwel
rotsvast van overtuigd waren dat het carnavalgebeuren in Vlaams-Brabant best een ruggesteuntje zou kunnen gebruiken zeker op
het vlak van de promotie bij het grote publiek,
werden er nieuwe gesprekken aangeknoopt
met het provinciebestuur.    

2. Elke vereniging moet jaarlijks minstens driemaal deelnemen aan een carnavalstoet   van
een andere vereniging uit Vlaams-Brabant.
3. Er geldt een verplichte aanwezigheid op elke
vergadering.
De subsidie van € 7.500 wordt opgedeeld in
twee delen. Eén derde van de som, moet door
de koepelorganisatie gebruikt worden voor een
gezamenlijke promotiecampagne.    
Het resterende tweederde deel is bestemd
voor de individuele werking van de erkende
verenigingen.
Wat de promotiecampagne betreft wordt er
jaarlijks een affiche en een folder gemaakt waarop
alle informatie aangaande de carnavalsoptochten
kan teruggevonden worden. Deze affiche
en folders (zie voorbeeld hiernaast) worden
verdeeld over toeristische diensten, bibliotheken, culturele centra en gemeentehuizen van
de veertien deelnemende stoetorganisatoren.

rugvinden betreffende bedoelde optochten.
Dat de provinciale afdeling FEN-Vlaams-Brabant zich erg gelukkig vindt met dit initiatief
ligt voor de hand. De samenwerking met de
provincie Vlaams-Brabant verloopt dan ook uitstekend.
Mark Notredame
Provinciaal-secretaris Vlaams-Brabant

Gesprekken die in 2002 een vruchtbaar resultaat opleverden in de zin dat het provinciebestuur uiteindelijk akkoord ging om een bedrag
van € 7.500 ter beschikking te stellen van een
nog op te richten orgaan, met name “Carnaval
in Vlaams-Brabant”.
Het is een koepelorganisatie die bestaat uit
een stuurgroep waarin naast een afgevaardigde van de Provincie Vlaams-Brabant - gedeputeerde Tom Troch die tevens het voorzitterschap waarneemt - en een afvaardiging van

Theo Fransen werkt aan een nieuw boek over carnaval
Beste carnavalvrienden,
Het is bijna 25 jaar geleden dat het boek
“Alaaf. Carnaval In Nederland en België”
uitkwam.
Het is al jarenlang uitverkocht. Tijdens
het seizoen 2009/2010 wordt het opnieuw
uitgebracht en wel in geheel geactualiseerde
vorm. Dat is nodig want er is in de laatste
25 jaar veel veranderd.
Om daarover het nodige aan de weet te
komen is kortgeleden een brief aan alle
carnavalsverenigingen
gestuurd
met
daarbij een vragenlijst. Ik hoop dat ik
die tijdig van alle verenigingen ingevuld

terug krijg. Daarmee zorgt u ervoor, dat
het nieuwe boek naast de historie ook de
eigentijdse viering goed weergeeft. Voor
uw medewerking dank ik u bij voorbaat.
Theo Fransen
Venlo

Mocht u onverhoopt geen brief ontvangen hebben, wend u dan tot mij
(0031/77 351 47 28)
FEN-Vlaanderen rekent er op dat haar
leden massaal zullen meewerken aan
de oproep van onze goed vriend Theo
Fransen.
Gazet van de Carnavalist - Nr 152
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een terugblik in de tijd

FEN-Vlaanderen kocht 22 jaar geleden haar
eerste computer aan.
Omstreeks 1985 was het aantal aangesloten verenigingen flink toegenomen bij onze federatie. Daarnaast beperkten onze
adressenlijsten zich niet alleen tot het briefwisselingsadres, maar werden ze uitgebreid met alle adresgegevens van zowel de
voorzitter als de secretaris. Anderzijds kregen onze verzekeringsmogelijkheden alsmaar meer aandacht van de verenigingen, hetgeen het volume aan administratie behoorlijk deed toenemen.
De computer had ondertussen zijn intrede gedaan in het bedrijfsleven en vermits Jef Langenaeken - op dat moment penningmeester bij FEN-Vlaanderen - vanuit zijn beroepsleven al heel wat ervaring had kunnen opdoen en dus ook als geen ander de
voordelen ervan kende werd in de Raad van bestuur na een zeer lang en uitgebreid overleg besloten om een computer aan te
kopen.
Iedereen was er nagenoeg van overtuigd dat een computersysteem bij FEN-Vlaanderen borg kon staan voor een nog betere
dienstverlening naar de leden. Het grote struikelblok vormde echter het prijskaartje van 386.750 (348.670 hardware en 38.080
software) oude Belgische franken. Wat voor die tijd een smak geld was die bij FEN zomaar niet voor het rapen lag. Er werd dus
geopteerd voor een leasingovereen-komst die liep over een termijn van vijf jaar zodat de kosten gespreid werden.
De Raad van bestuur zette uiteindelijk het ligt op groen en vanaf dat moment begon FEN-Vlaanderen aan zijn informatiseringsproces.
De configuratie werd aangekocht bij de firma Sidel. In het driemaandelijks magazine van deze firma verscheen alzo een artikel
omtrent de aankoop van een PC. Wij vonden het dan ook boeiend genoeg om het bewuste artikel integraal in ons ledenblad af
te drukken.              

Een artikel dat verscheen in NEWSLINE het orgaan van het bedrijf Sidel - Maart 1986

HET VERHAAL VAN DE EUROPESE NARREN DIE EEN PC KOCHTEN

SIDEL VEROVERT HET CARNAVALGEBEUREN
Het mag op het eerste gezicht misschien
verwondering wekken, maar Sidel is
ook doorgedrongen tot het carnavalgebeuren. Enkele maanden geleden liep
bij Sidel Computer Center te Hasselt
een telefoontje binnen van de Federatie
Europese Narren. Of Sidel misschien
een alternatief kon bieden voor het met
de hand bijhouden van het adressenbestand van de federatie, die toch (zegge
en schrijve) driehonderd Vlaamse
carnavalverenigingen groepeert? De
“Europese Narren” kochten uiteindelijk
een IBM XT-computer en gebruiken nu
de programma’s Filing-, Reporting- en
Writingassistent. waarom precies die en
geen ander, vroegen we aan penningmeester Jef Langenaeken uit Borgloon,
die de computer bedient: “Het geheugen
van onze computer diende omvangrijk
genoeg te zijn om de ongeveer duizend
adressen van de carnavalverenigingen
die bij ons zijn aangesloten, in op te
slaan. Bovendien denken we eraan om de
verzekeringen die onze leden via ons afsluiten met deze computer te verwerken.
Dat is een vrij ingewikkeld systeem. In
de toekomst zou ook de boekhouding
van de Federatie Europese Narren op de
PC worden bijgehouden.
Het geheugen van onze computer dient
dus voldoende groot te zijn. Vandaar dat

onze keuze op de IBM XT viel. Die heeft
namelijk een vaste schijf”.
De tijdsbesparing die Jef Langenaeken door zijn aankoop relaiseert is
enorm:”Vroeger was het bijna onbegonnen werk om het adressenbestand bij
één of andere wijziging aan te passen.
Wanneer het adres of het telefoonnummer van slechts één vereniging wijzigde,
diende de volledige lijst aangepast te
worden. Nu duurt dat nog hooguit enkele seconden. Op die manier is het
adressenbestand van de federatie altijd
up-to-date. Iedere vereniging kan op ieder ogenblik gelijk welk adres opvragen.
Dat is nu kinderspel.
We houden niet alleen bij wie wat organiseert, maar ook waarin de verenigingen gespecialiseerd zijn: stoeten,
dansmariekes, majorettenkorpsen, noem
maar op.
We gebruiken die IBM XT ook voor de
verzending van ons tijdschrift;”
De Federatie kwam eigenlijk pas via een
omweg bij Sidel Hasselt terecht.
Jef Langenaeken: “ We zijn eerst bij een
computermaatschappij zelf te rade geweest,
maar daar werden we niet goed ontvangen. Bij Sidel was dat wel het geval.
De service die we van Sidel krijgen is
bovendien uitstekend.”
Gazet van de Carnavalist - Nr 152

Jef Langenaeken in 1986 bij de aankoop
van de eerste PC voor FEN

IBM XT - vasteschijf 10 Mb
10
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feest der goedgemutsten

Enkele praktische tips bij de organisatie van het
Feest der Goedgemutsen te Putte
Vermits FEN-Vlaanderen de laatste twaalf maanden heelwat nieuwe leden
heeft mogen inschrijven lijkt het ons nuttig om inzake de organisatie van het
Feest der Goedgemutsten enkele zaken in de aandacht te brengen.
Uit de vele vragen die wij dagelijks krijgen, blijkt immers dat voornamelijk onze
nieuwe leden niet goed op de hoogte zijn
omtrent de bedoeling en het verloop van
dit grootste indoor-carnavalsevenement in
Vlaanderen.
Het Feest der Goedgemutsten dat ditmaal
reeds voor de 37ste keer wordt georganiseerd, heeft steeds en altijd de bedoeling
gehad om op de eerste zaterdag van het
nieuwe jaar zo veel mogelijk “goedgemutste” carnavalisten samen te brengen in één
groot carnavalesk verbroederingsfeest over
alle grenzen heen.

Vanaf dan wordt de dansvloer opengesteld voor het publiek en kan het echte
carnavaleske feestgebeuren in al zijn
hevigheid losbarsten.
Voor de bestuursleden van FEN-Vlaanderen
die het secretariaat bemannen wordt het
een avond van hard werken. Uit ervaring
weten we immers dat vele verenigingen
ons komen opzoeken om allerlei problemen
op te lossen en om uiteraard  de speciale
kaart (zie verkleind model hieronder) die zij
in de loop van deze maand hebben ontvangen te komen inruilen voor een nieuwe
FEN-jaarorde 2009.

Wij gaan er dus vanuit, dat gezien de centrale ligging van Putte en het feit dat de
carnavalskalender dit jaar voldoende ruimte biedt, de belangstelling behoorlijk groot
zal zijn.

Wij durven er vanuit gaan dat alle laureaten zich strikt aan deze uurrgeling zullen houden.
21u30 - provincie Vlaams-Brabant
22u00 - provincie Limburg
22u45 - provincie Oost-Vlaanderen
23u15 - provincie West-Vlaanderen
23u45 - provincie Antwerpen

Zon
d

Zoals in het verleden zullen alle bezoekers
aan ons feest bij het binnenkomen gratis het nieuwe FEN-speldje ontvangen en
worden traditiegetrouw geen inkomgelden
gevraagd.
De deuren zullen opengesteld worden vanaf
19u11 terwijl de officiële openingsceremonie tegen 21u11 mag verwacht worden.
Deze plechtigheid wordt zoals altijd zo kort
mogelijk gehouden en zal hooguit een dertigtal minuten in beslag nemen.

Opdat alles vlot zou verlopen geven we
hierna nogmaals een overzicht van het tijdstip waarop deze eretekens per provincie
uitgereikt worden in een speciaal daartoe
bestemd lokaal.
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Tot nu toe zijn we altijd perfect in dit opzet
geslaagd en mochten wij telkens  rekenen
op 3.000 à 4.000 bezoekers, afhankelijk
van de plaats van het gebeuren.  

Uitreiking van de
Zilveren Narren en Euronarren

Wij durven hopen dat het voor velen een beetje duidelijker is geworden en dat alle
bezoekers onze raadgevingen aandachtig zullen lezen en ook stipt opvolgen.
In dat geval garanderen wij elkeen, zowel de duizenden carnavalisten als de mensen die
instaan voor de organisatie, wederom een onvergetelijke feestavond.  

Verzekeringen
Tijdens de periode van 1 maart 2009 tot en met 31 maart 2009 zullen Jef Langenaeken
noch zijn echtgenote Jacqueline Vanheusden op geen enkele wijze te bereiken zijn.
Wij raden bijgevolg iedereen aan om zoveel mogelijk verzekeringen aan te vragen uiterlijk
tegen zaterdag 28 februari.
Tijdens voormelde periode zal er niettemin een permanentie voorzien worden om bijkomende verzekeringen af te sluiten of om aangifte te doen van eventuele schadegevallen,
zodat onze dienstverlening zo optimaal mogelijk blijft verlopen.
In onze Gazet van de Carnavalist van 15 februari 2009 zullen dienaangaande de nodige
contactpunten vermeld worden.  

Gazet van de Carnavalist - Nr 152
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administratief nieuws

Nieuwe stortingsformulier IBAN (International Bank Account Number)
Wij zijn er ons bewust van dat een aantal van onze leden zich even in de haren
gekrabt hebben toen ze dit nieuwe formulier voor het eerst in handen kregen.
Om een betaling te kunnen uitvoeren via
dit nieuwe formulier dien je immers ook je
eigen nieuwe IBAN en BIC-code (ook wel
Swiftcode genoemd - afkorting van Bank
Identifier Code) te gebruiken.
De IBAN-code identificeert één welbepaalde gebruiker terwijl de BIC-code één welbepaalde bank identificeert.

De verenigingen die de laatste maanden
vanwege onze federatie stortingsformulieren
mochten ontvangen zullen allicht met enige
verbazing vastgesteld hebben dat deze er
momenteel helemaal anders uitzien.

Europese banken, dient te gebeuren aan
de hand van een nieuw model van overschrijvingsopdracht hebben wij besloten
om ons drukwerk maar meteen van de
nieuwste versie te voorzien.  

Alles heeft er uiteraard mee te maken dat
onze bestaande voorraad voorgedrukte
formulieren uitgeput was.

Voor alle duidelijkheid dienen we er wel
bij te vertellen dat de oude bestaande
stortingsformulieren nog verder en zonder
problemen kunnen of mogen gebruikt worden tot 31 december 2010.

Aangezien vanaf 1 januari 2011 alle betalingsverkeer, dat verloopt via de
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Je kan deze codegegevens opvragen bij je
bankinstelling doch diegenen die over
een internetaansluiting beschikken kunnen hun IBAN-code laten berekenen op basis van hun huidig rekeningnummer.
Je surft dus gewoon naar de website van
je bank en daar zal beslist ergens een middel vinden om je nieuwe codegegevens te
achterhalen.
Op de website www.sepabelgium.be kan
je tevens alle informatie dienaangaande
terugvinden.            

14

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

De Heer
Eduard Demuylder
Stichter en voorzitter van carnavalgroep “De Boerkes”
Geboren te Sint-Pieters-Leeuw op 26 maart 1937
Overleden in het R.Z. Sint-Maria te Halle
op 20 september 2008

De Heer
Jean Schelfthout
echtgenoot van Astrid Vervecken
Stichter van “De Lichtaartse Kwezels”
Geboren te Anderlecht op 19 juni 1936
Overleden te Turnhout op 11 november 2008

De Heer
Robert Van Hemelryck
weduwnaar van Joanna Vertongen
Levensgezel van Nicole Van De Wygaert
Lid van de carnavalgroep “De Varkenskoppen”
Geboren te Grimbergen op 11 juli 1939
Overleden te Vilvoorde op 1 november 2008

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
Gazet van
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop - Te huur
prachtige prinsenwagens, met polysterfiguren en onderstel
Te koop - Te huur
Prachtige prinsenwagens

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

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

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

Contactadres : C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
Tel. 012/23 27 28 - GSM 0485/91 16 96
0894/150208
Te huur
Prachtige prinsenwagen met polyesterfiguren en onderstel
Vraagprijs : € 300,00 per dag

Te huur
Diverse wagens

Contactadres : CV De Muiletrekkers
Van Kerckvoorde Frank - Staakstraat, 20 - Assenede
GSM 0473/22 26 81 - GSM 0476/39 97 74
1332/240307
www.dekazoebereers.be
Te koop
Verschillende figuren.
- polyester poppen: 3,00 m hoog (2 stuks)
- polyester fruit: appels, appelsienen, enz. (7 stuks)
- isimo koetsier: 2,50 m hoog
Carnavalkledij.
- 31 kostuums: thema “Disco” (zie foto)
- 19 kostuums: thema “Hippie’s”
Contactadres:
C.V. De Weerelt
Billen Mario
Kukkelbergstraat, 50
Communicatie kan in het Nederlands
Contactadres : K.V. 2000
Niks Leo - Rue de Vivier, 4 - 4851 Gemmenich
Tel 087/78 69 35

3830 Wellen
GSM:0497/31 00 87
www.cvdeweerelt.be
E-mail: mario.billen@telenet.be

1095/131106
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te Koop
Platte wagen zonder opbouw. Voorzien van een dissel en opstapje.
Afmetingen: L: 8 m - B: 2 m
Versterkt onderstel in goede staat.
Prijs overeen te komen.
Website: users.telenet.be/sjikkestikken

Te Koop
Hunnenkleed. (compleet met hoofddeksel)
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Sjikke Stikken - Baasrode
De Visscher Sven - Schippersdijk, 2 - 9200 Baasrode
Tel.: 052/52 46 16 - GSM: 0473/36 23 77
sjikkestikken@hotmail.com
1138/010408

Contactadres : De Jokers - Turnhout
Storms Staf
Tel.: 014/71 41 29 - GSM: 0496/50 18 03
stafke50@live.be

Te koop
Prachtige wagen van 11,0m met als thema “Eddy Wally”.
Deze wagen behaalde in 2008 de 1ste prijs te Lokeren.
De kledij past uitstekend bij de wagen door de vele kleurencombinaties, blinkers, pluimen, enz..
Wagen en kledij kunnen samen aangekocht worden maar ook
afzonderlijk.

Te koop
Carnavalwagen in polyester, eveneens te gebruiken als prinsenwagen. Is voorzien van een nieuw laagje verf.
L: 13,0 m - B: 3,2 m - H: 4,0 m. Ruimte voor verschillende personen.
Vraagprijs: 1.700 € (bespreekbaar indien de wagen snel verkocht
wordt).
Zie eveneens website: www.palmboerkes.net

Contactadres : De Gilles van Lokeren - Lokeren
Van Kerkhove Leo - Heirbrugstraat, 6a - 9160 Lokeren
Tel.: 09/349 63 92
1338/290808
wesken_8@hotmail.com

Contactadres : De Palmboerkes - Kieldrecht
Weyenberg Geert - Nieuw Arenbergstraat, 5 - Kieldrecht
GSM: 0473/52 14 36
1065/130308
geert.weyenberg@skynet.be

Te koop
Carnavalkledij (zie foto links).
In totaal 37 stuks, namelijk, “ridder man” (13 st.), “ridder jonkvrouw” (10st.), “space-fighting lady” (7st.), “ridder klein” 1st.),
“prinses klein” (6 st.).

Te koop
Carnavalwagen met als thema “Ratatouille”.
Wagen “Kaasblok met rat” en “Blauwe rat” afzonderlijk te koop.
Eventueel ook mogelijk om kostuums er bij te krijgen.
Prijs overeen te komen.

0025/190808

Carnavalkledij (zie foto rechts).
In totaal 22 stuks, namelijk, “mannenpakken (8 st.), “vrouwenpakken” (10 st.), “kinderpakken” (4 st.)

Contactadres : De Stroopmennekes - Borgloon
Rochus Eddy - Rullecovenstraat, 119 - 3840 Borgloon
Tel.: 012/74 57 26 - GSM: 0473/36 36 43
eddy.rochus@telenet.be
1388/041108

Contactadres : Farfalla - Merelbeke
Debosscher Kirsten - 9820 Merelbeke
kirstendebosscher@hotmail.com

Gazet van de Carnavalist - Nr 152

GSM: 0476/29 79 92
0452/121108

17

advertenties
“te huur” en “te koop”
artiestenavond
Te koop
Te koop

Zelfrijdende wagen (zie foto 3)
Eveneens te koop. Losse poppen “De Geest van Aladin”, Aladin zelf
en twee slangen (zie foto 1 en 2).

Prachtige Belle Epoquekledij afgewerkt met
glanspajetten en veren.

Prijs overeen te komen.

Zeer sterke en degelijke uitvoering, volledig

Foto’s van deze poppen kunnen via e-mail aangevraagd worden.

afgewerkt met voering.
Eén seizoen oud. In totaal 18 stuks.

Foto 1

Meer foto’s zijn te bezichtigen op
www.kannunikskes.be

Contactadres : De Kanninkskes - Borgloon
Bart Vankriekelsvenne - Boomstraat, 88 - 3840 Borgloon
GSM: 0477/ 41 51 93 - bart.nadine@telenet.be
1100/110208

Te koop
Mooie Tirolerwagen.
Volledig opnieuw opgespoten.
Veel ruimte boven, en achter op de wagen is er plaats voor ongeveer 25 personen.
Afmetingen: B: 4,00 m - L:17,00 m - H:4,50 m met de pop omhoog.
Vraagprijs: 1.500 euro, maar er mag altijd geboden worden.

Foto 2

Foto 3
Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Wielewaalstraat, 3 - 9820 Merelbeke
GSM: 0484/50 65 22 - gerritderaeve@skynet.be 0564/04042008

Te koop
Opbouw carnavalwagen of wagen.
Thema ”Feest in de Hof”.
Vier insecten die muziek spelen en vijftien bloemen.
De kledij is eveneens te koop.
Prijs overeen te komen.
Telefoon Nico De Tender - 0477/70 84 60

Contactadres : De Bergtappers - Gellik
Jeurissen Danny - Bessemerstraat, 186 bus 2 - 3620 Lanaken
GSM: 0477/51 51 73 - jeurissendanny@hotmail.com
836/020408

Contactadres : Party Animals - Belsele
De Taey Koen - Groenstraat, 64 - 9111 Belsele
Tel.: 03/772 36 79 - GSM: 0477/70 84 60
1210/150508
koen_detaey@hotmail.com
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te Koop
Carnavalwagen te koop met de volgende afmetingen
L: 9,00m - B: 2,50m - H: 2,00m
Voor informatie gelieve te telefoneren tussen 17u00 en 20u00.
Prijs overeen te komen.

Te koop
Levensgroot Ros Beiaard
Paard 4,60 m hoog in perfecte
staat. Onder het paard is er plaats
voor een vorkheflift waarmee het
eenvoudig kan verplaatst en opgelift kan worden.
Prijs overeen te komen.
Contactadres :
De Sjikke Stikken - Baasrode
Goossens Gilbert
Mandekensstraat, 124
9200 Baasrode
GSM: 0473/35 23 77
Tel.: 052/52 46 16
www.users.telenet.be/sjikkestikken

1138/210207

Te koop
Volgende wagens.
Foto 1: Moby - Foto2: Trap - Foto 3: Pater - Foto 4: Snot
Er zijn eveneens een groot aantal losse objecten in polyester te
koop, samen met nog andere wagens.

Contactadres : De Binke - Sint-Truiden
Neven Steven
GSM: 0475/53 40 07
steven.neven@pandora.be

1251/010908

Te koop
Kostuums. Boeren en boerinnen met klompen.
Foto 1: Moby - Foto2: Trap - Foto 3: Pater - Foto 4: Snot
Contactadres : De Lustige Vrienden - Tongeren
Eward Ruyter - Jekerstraat, 68 - 3700 Tongeren
GSM: 0486/40 77 74
eward.ruyter@telenet.be

0811/070308

Te koop
1. Mini-Prinsenwagen. Klaar om te vertrekken. Zie foto 1.
2. Zeer stevige prinsenwagen. Er kunnen gemakkellijk 20 personen opstaan. Degelijk onderstel met een MAN vrachtwagen
onder gebouwd. Wel schilderwerk aan. Zie foto 2. .
Contactadres : De Biersussen - Balen
Van Eynde Jurgen - Musstraat, 6 - Balen
GSM: 0494/13 1199
jurgen@debiersussen.be

0771/101107

Te koop
23 prachtige kostuums (12 dames, 7 heren en 4 kinderen).
Thema “IJskoningin”. In zeer goede staat.

Contactadres : De Klein Stieënkes - Sint-Truiden
Brans Sabine - Diesterstraat, 72 - 3800 Sint-Truiden
GSM: 0475/44 14 10 - 011/68 71 89
1288/080208
brans.sabine@skynet.be

Contactadres : De Sjokos - Kapelle-op-den Bos
De Boeck Herman - Vroonbaan, 79 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel.: 015/71 37 82 - GSM: 0476/41 42 26
hermandeboeck@telenet.be
0187/060808
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advertenties
“te huur” en “te koop”
raad van bestuur
Te koop
Prachtige houten trein, perfect afgewerkt, volledig in orde.
Lengte: 9,0m - Breedte: 3,0m - Hoogte: 4,2m.
Vraagprijs: 1.900 euro (overeen te komen)

Contactadres : De Leutige Fuivers - Temse
Laureys Nicole - Kloosterlaan, 2 - 9140 Temse
Tel.: 03/771 31 85
the_black_iceman@hotmail.com

1042/250208

Te koop
Praalwagen in polyester.
Thema: Aladin
Staat: nieuw gebouwd voor carnaval 2008
Perfect vervoerbaar op wagenremorque zonder te demonteren.
Prijs overeen te komen

Contactadres : HKV Toeternitoe - Halle
Musch Stefaan

1378/170808

GSM: 0496/96 87 96 - stefaan.musch@pthree.be

Te koop
Tweedelige praalwagen in polyester.
Thema ”Kerjeuzeneuze posterdpotten leven niet lang”.

Te koop
Praalwagen in de vorm van een boot. Met of zonder kleding
In zeer goede staat

Contactadres : De Postichkes - Halle
Heyndrickx Ivo - Kapelweg, 3 - 1500 Halle
GSM: 0475/94. 58 32 - email: atlantic@cogebi.com
0366/230608

Diverse wagens

1147/160408
Contactadres : Halfweg - Kaggevinne
Verheyden Noël - Diestersteenweg, 168 - 3270 Kaggevinne
GSM: 0473/49 93 26 - verheyden.n@hotmail.com

Te koop en te huur

Te koop
Kerstkleding (10 mannenpakken en 10 vrouwenpakken).
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Polyoeters - Beringen
1099/031008
Van Ende Gert - Muizenheide, 40 - 3580 Beringen
GSM 0473/11 53 87 - vanendebuekers@hotmail.com

0946/250308
Contactadres : De Pratchers - Eisden
Bloemen Helena - Louis Mercierlaan, 145 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0475/22 59 29 - bloemenhelena@hotmail.com
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advertenties “te huur” en
“te koop”
informatief
Te koop
1. Uniseks kostuums (foto links) - 29 stuks (broek, vest, muts,
schijf met bretellen, strik, beenverwarmers, pompons en handschoenen.
2. Herenkostuums (foto rechts) - 10 stuks (broek, bloes, tailleband, kraag, masker).
3. Dameskostuums (foto rechts) - 10 stuks (rok, kleed, kraag,
hoed, masker).

Te koop
Kostuums met als thema “Kasteelheren/jonkvrouwen”.
25 mannenkostuums, 20 vrouwenkostuums en 3 kinderkostuums.
Vraagprijs: 25 € per kostuum (nieuwwaarde: 49 € - slechts
tweemaal gebruikt).
Wagen met als thema “Kasteel/burcht”
L: 9,0m - B: 2,2 m - H: 3,5 m
Vraagprijs: 2.500 €
Wagen met kostuums. Alles samen 3.500 €

1099/031008
Contactadres : De Vudszelkes Sint-Truiden
De Bruyn Koenraad
Zoutleeuwsesteenweg, 166 Sint-Truiden
GSM 0477/55 72 85 - koenraad.debruyn@telenet.be
Te koop
Twee prachtige carnavalwagens (zie foto’s) met aangepaste kledij

Contactadres : Die Pelter Flügeltellers - Overpelt
Friet Ludwig - Jeugdlaan, 19/2 - 3900 Overpelt
GSM: 0498/92 97 21 - ludwig.friet@telenet.be

1188/280208

Te koop
Prachtige carnavalswagen
in uitstekende staat.
Prijs overeen te komen.
Contactadres : De Zwiebertjes - Overpelt
Willekens Herman - email: patrick.cuijvers@belgacom.net
Telefoon: 011/64 72 85 GSM: 0477/22 17 31 0579/170808

Zoekertjes
Als je iets wenst te koop te stellen of,
zijn de voorwerpen die je eerder te koop
stelde verkocht, geef ons dan meteen
een seintje.
Het is een kleine moeite maar je
bespaart ons op die wijze veel tijd en
werk.

Contactadres : De Loeties - Ronse
Kindt Donald - A. Delhayeplein, 6 - 9600 Ronse
TEL: 055/21 21 01 - stafke-ronse@telenet.be
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raad van bestuur

FEN-Vlaanderen 2008-2009
DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter : LANGENAEKEN Jef Broekstraat, 5 3840 BORGLOON Tel : 012/74.29.56 Fax : 012/67.11.63 E-mail : jef.langenaeken@fenvlaanderen.be
Ondervoorzitter : MAES Michel Zeelaan, 85 8660 DE PANNE Tel : 058/41.14.76 Fax : 058/42.16.17 GSM : 0486/86.29.26 E-mail : michel.maes@depanne.be
Secretaris : GODTS Alphred Commissaris Neyskenslaan, 62 3290 DIEST Tel : 013/33.36.21 GSM : 0476/67.95.51 Fax : 013/32.14.05 E-mail : alphred.godts@fenvlaanderen.be
Penningmeester : DE PIJPER Jules Van Dycklaan, 41 1930 ZAVENTEM Tel : 02/720.76.92 Fax : 02/721.57.86 E-Mail : jules.depijper@fenvlaanderen.be
Public-relations : VERPOORTEN Raymond Stationsstraat, 70/74 3970 LEOPOLDSBURG Tel & fax : 011/34.18.30 GSM : 0475/58.50.00

PROVINCIALE BESTUURSLEDEN
PROVINCIE ANTWERPEN
Provinciaal-voorzitter : PEETERS François Willem Rosierstraat, 33 2800 MECHELEN Tel : 015/41.60.19 Fax : 015/41.60.21 GSM : 0475/69.94.33 E-mail : pe.francois@skynet
Provinciaal-secretaris : VAN DE PUT Remi Haverstraat, 17 2260 WESTERLO GSM : 0479/96.20.05 E-mail : remivandeput@hotmail.com
Provinciaal-commissaris : VAN DEN PLAS Louis Turnhoutsebaan, 314 2110 WIJNGEM Tel : 03/353.17.44 GSM : 0494/26.30.01
Provinciaal-commissaris : VAN ASCH Kevin Vijf April Waranda, 13 B 2 2640 MORTSEL Tel : 03/449.67.55 GSM : 0495/74.07.83 E-mail : kevin.vanasch@skynet.be
PROVINCIE LIMBURG
Provinciaal-voorzitter : LECOQUE Jean-Jos Kromstraat, 1 3770 RIEMST-MILLEN Tel & Fax : 012/23.13.41 GSM : 0475/69.39.53 E-mail : jean-jos.lecoque@telenet.be
Provinciaal-secretaris : PONET Raymond De Gerlachestraat, 9 bus 1 3500 HASSELT Tel. : 011/37.61.87 GSM : 0495/86.60.28 E-mail : raymond.ponet@versateladsl.be
Provinciaal-commissaris : DEBROUX Serge Roger Martensstraat, 24 3770 RIEMST-MEMBRUGGEN Tel : 012/23.18.15 GSM : 0496/28.03.33 E-mail : serge.debroux@telenet.be
Provinciaal-commissaris : WILLEKENS Henri Kerkstraat, 75A 3920 LOMMEL Tel : 011/80.04.10 GSM : 0476/89.81.09 E-mail : harry.willekens@hotmail.com
Provinciaal-commissaris : MAESSEN Hubert Rondstraat, 26 A 3641 KINROOI Tel & fax : 089/70.14.93
Provinciaal-commissaris : PEETERS Erwin Gladiolenlaan, 2 3583 PAAL

Tel en Fax : 011/42.73.35 GSM :0495/50.93.12 - 0497/86.97.98 E-mail : erwin.peeters@msn.com

Provinciaal-commissaris : HUMBLET Jo Dorpsplein, 4 3640 KINROOI Tel : 089/73.36.83 GSM : 0479/43.75.69
Provinciaal-commissaris :MOONEN Servé Brugstraat, 3 bus 2 3620 LANAKEN GSM : 0477/21.29.03 E-mail : servaas.moonen@telenet.be
Provinciaal-commissaris : VAN ROOSENDAEL Ludo IJzerbron, 39 3700 TONGEREN Tel & Fax : 012/21.00.31 GSM : 0486/66.84.85 E-mail : ludo.vanroosendael@hotmail.com
Provinciaal-commissaris : BLEYWEERT Kurt Valstraat, 28 3570 ALKEN Tel : 011/74.89.32 GSM : 0498/11.78.32 E-mail : kurt.bleyweert.mobile@telenet.be
Provinciaal-commissaris : RENETTE Marc Maarschalk Fochstraat, 11 3970 LEOPOLDSBURG Tel & Fax: 011/39.13.89 GSM : 0475/31.60.95 E-mail : renette.marc@skynet.be
Provinciaal-commissaris :SLANGEN Christof Misweg, 69 3770 RIEMST GSM : 0497/97.86.41 E-mail : slangenchristof@hotmail.com
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Provinciaal-voorzitter : CASSIMAN Marcel Lange Molenstraat, 1 9280 LEBBEKE GSM : 0475/93.46.57 E-mail : marcelcassiman@hotmail.com
Provinciaal-secretaris : HEYERICK Rudy Tuinwijk Jan Verhaegen, 56 9820 MERELBEKE Tel : 09/230.68.48 E-mail : francky.heyerick@telenet.be
Provinciaal-commissaris : THIJS François Fr. Van Cauwelaertlaan, 7 9100 SINT-NIKLAAS GSM : 0498/24.07.39 E-mail : denthijs@telenet.be
Provinciaal-commissaris : VERHAEGEN Willy Damstraat, 38 9340 LEDE Tel : 053/80.05.74 GSM : 0495/22.60.34 E-mail : willy.verhaegen2@telenet.be
Provinciaal-commissaris : DE STORCKE Germain Leedsesteenweg, 160 9420 ERPE-MERE Tel : 053/80.21.90 Fax : 053/78.77.66 E-mail : storck@euphonynet.be
Provinciaal-commissaris : DE PAEPE Christiaan Zwaanhoeklos, 1 9090 MELLE GSM : 0478/37.45.73
Provinciaal-commisaris : MICHAUX Ignace Scheldekouter, 265 9600 RONSE Tel : 055/21.64.58 GSM : 0472/93.07.73 E-mail : ignacemichaux@hotmail.com
Provinciaal-commisaris : DE RUDDER Danny Gavermolenstraat, 86 9111 BELSELE Tel : 03/722.06.22 GSM : 0476/50.80.62 E-mail : danny.de.rudder@dekleinezwaantjes.net
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Provinciaal-voorzitter : ACKERMANS Jean Lindenstraat, 160 1800 VILVOORDE Tel : 02/305.46.44
Provinciaal-secretaris : NOTREDAME Mark Provinciesteenweg, 31 3190 BOORTMEERBEEK GSM : 0486/39.47.16 E-mail : mark.notredame@telenet.be
Provinciaal-commissaris : NIJSSENS Jacques Henri Verstappenplein, 9 3290 DIEST Tel : 013/33.63.09 GSM : 0485/80.53.13
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Provinciaal-voorzitter : KEERSEBILCK Freddy Steenveldstraat, 13 8820 TORHOUT Tel & Fax : 050/21.49.18 GSM : 0486/67.98.99 E-mail : freddy.keersebilck@hotmail.com
Provinciaal-secretaris : BRAEYE Georges Sluizenkaai, 15 8930 MENEN Tel & fax: 056/53.32.00 GSM : 0476/60.37.64 E-mail : georges.braeye@village.uunet.be
Provinciaal-commissaris : SIX Bart Veurnestraat, 352 8660 DE PANNE Tel : 058/41.11.06
DOVEN- EN GEHOORGESTOORDEN
Afgevaardigde : VANWIJNSBERGE Noël Violettenstraat, 22 8930 MENEN-LAUWE Fax : 056/42.48.18
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